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1. Objetivo 

Estabelecer as regras e os procedimentos de Gestão Documental Arquivística e uso 
do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na Embrapa. 

 

2. Campo de aplicação 

Esta norma aplica-se às Unidades Centrais e Descentralizadas da Embrapa. 

 

3. Referências 

Brasil. Lei n.º 14.129, de 29 de março de 2021. Dispõe sobre princípios, regras e 
instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública e altera a 
Lei n.º 7.116, de 29 de agosto de 1983, a Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 
(Lei de Acesso à Informação), a Lei n.º 12.682, de 9 de julho de 2012, e a Lei n.º 
13.460, de 26 de junho de 2017. Diário Oficial da União, 30 mar. 2021. Seção 1, p.3. 

Brasil. Lei n.º 14.063, de 23 de setembro de 2020. Dispõe sobre o uso de assinaturas 
eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em 
questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos; 
e altera a Lei n.º 9.096, de 19 de setembro de 1995, a Lei n.º 5.991, de 17 de dezembro 
de 1973, e a Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Diário Oficial da 
União, 24 set. 2020. Seção 1, p.4. 

Brasil. Lei n.º 13.853, de 8 de julho de 2019. Altera a Lei n.º 13.709, de 14 de agosto 
de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências. Diário Oficial da União, 9 
jul. 2019. Seção 1, p.1. 

BRASIL. Lei n.º 13.726, de 8 de outubro de 2018. Racionaliza atos e procedimentos 
administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. Diário Oficial da 
União, 9 out. 2018. Seção 1, p.1. 

BRASIL. Lei n.º 12.682, de 9 de julho de 2012. Dispõe sobre a elaboração e o 
arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos. Diário Oficial da União, 10 
jul. 2012. Seção 1, p.1. 

BRASIL. Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regulamenta o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 
2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 
1990; revoga a Lei n.º 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei n.º 8.159, 
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de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Diário Oficial da União, 18 nov. 
2011. Seção 1, p.1. [Edição Extra] 

BRASIL. Lei n.º 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a Política Nacional de 
Arquivos Públicos e Privados e dá outras providências. Diário Oficial da União, 9 jan. 
1991. Seção 1, p.455. 

BRASIL. Decreto n.º 10.278, DE 18 DE MARÇO DE 2020. Regulamenta o disposto 
no inciso X do caput do art. 3º da Lei n.º 13.874, de 20 de setembro de 2019, e no art. 
2º A da Lei n.º 12.682, de 9 de julho de 2012, para estabelecer a técnica e os requisitos 
para a digitalização de documentos públicos ou privados, a fim de que os documentos 
digitalizados produzam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Diário 
Oficial da União, 19/03/2020 |Edição: 54 | Seção: 1 | Página: 4. 

BRASIL. Decreto n.º 10.148, de 2 de dezembro de 2019. Institui a Comissão de 
Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da administração 
pública federal, dispõe sobre a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 
as Subcomissões de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos 
da Administração Pública Federal e o Conselho Nacional de Arquivos, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, 3 dez. 2019. Seção 1, p.3. 

BRASIL. Decreto n.º 9.723, de 11 de março de 2019. Altera o Decreto n.º 9.094, de 
17 de julho de 2017, o Decreto n.º 8.936, de 19 de dezembro de 2016, e o Decreto n.º 
9.492, de 5 setembro de 2018, para instituir o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 
como instrumento suficiente e substitutivo da apresentação de outros documentos do 
cidadão no exercício de obrigações e direitos ou na obtenção de benefícios e 
regulamentar dispositivos da Lei n.º 13.460, de 26 de junho de 2017.Diário Oficial da 
União, 12 mar. 2019 e retificado em 18 mar. 2019 - Edição extra. 

BRASIL. Decreto n.º 8.539, de 8 de outubro de 2015. Dispõe sobre o uso do meio 
eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das 
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Diário 
Oficial da União, 9 out. 2015. Seção 1, p.2. 

BRASIL. Decreto n.º 7.724, de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei n.º 12.527, de 
18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição. Diário Oficial da União, 16 maio 2012. Seção 1, p.1. [Edição Extra] 

BRASIL. Decreto n.º 7.845, de 14 de novembro de 2012. Regulamenta procedimentos 
para credenciamento de segurança e tratamento de informação classificada em 
qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento. 
Diário Oficial da União, 16 nov. 2012. Seção 1, p.1. 
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BRASIL. Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Institui a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), transforma o Instituto 
nacional de Tecnologia da Informação em autarquia e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, 27 ago. 2001, p.65. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. GABINETE DO MINISTRO.  
Portaria Interministerial n.º 11, de 25 de novembro de 2019. Dispõe sobre os 
procedimentos relativos à utilização do Número Único de Protocolo - NUP no âmbito 
dos órgãos e entidades da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional. Diário Oficial da União, 26 nov. 2019. Seção 1, p.31. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. Portaria Interministerial n.º 1.677, de 7 de outubro de 2015. Define os 
procedimentos gerais para o desenvolvimento das atividades de protocolo no âmbito 
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Diário Oficial da União, 8 
out. 2015. Seção 1, p.31. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. Portaria Interministerial n.º 2.321, de 30 de dezembro de 2014. Define os 
procedimentos relativos à utilização do Número Único de Protocolo (NUP) no âmbito 
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, 31 dez. 2014. Seção 1, p.100. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO. Portaria Interministerial n.º 2.320, de 30 de dezembro de 2014.  Institui o 
sistema protocolo integrado no âmbito dos órgãos e entidades da administração 
pública federal. Diário Oficial da União, 31 dez. 2014. Seção 1, p.100. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. ARQUIVO NACIONAL Portaria n.º 47, de 14 de fevereiro 
de 2020. Dispõe sobre o Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e 
Destinação de Documentos relativos às atividades-meio do Poder Executivo Federal. 
Disponível em: https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/portarias-
federais/portaria-no-47-de-14-de-fevereiro-de-2020 

ARQUIVO NACIONAL. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ). 
Resolução n.º 45, de 14 de fevereiro de 2020 – Revoga as Resoluções n.º 14, de 24 
de outubro de 2001; n.º 21 de 4 de agosto de 2004 e n.º 35, de 11 de dezembro de 
2012. Disponível em: http://conarq.gov.br/resolucoes-do-conarq/789-resolucao-n-45-
de-14-de-fevereiro-de-2020.html 

ARQUIVO NACIONAL. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ). 
Resolução n.º 44, de 14 de fevereiro de 2020 – Dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 
3º e respectivos anexos 1,2 e 3 da Resolução nº 40, de 9 de dezembro de 2014. 
Disponível em: https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/resolucoes-do-
conarq/resolucao-no-44-de-14-de-fevereiro-de-2020 
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ARQUIVO NACIONAL. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ). 
Resolução n.º 43, de 04 de setembro de 2015 – Altera a redação da Resolução do 
CONARQ n.º 39, de 29 de abril de 2014, que estabelece diretrizes para a 
implementação de repositórios digitais confiáveis para a transferência e recolhimento 
de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas dos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). Disponível em: 
<http://conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-conarq>. 

ARQUIVO NACIONAL. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ). 
Resolução n.º 40, de 9 de dezembro de 2014- Alterada pela Resolução 44 de 14 de 
fevereiro de 2020 – Dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos 
no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos - 
SINAR. Disponível em: https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/resolu 
coes-do-conarq/resolucao-no-40-de-9-de-dezembro-de-2014-alterada. 

ARQUIVO NACIONAL. CONARQ. Resolução n.º 37, de 19 de dezembro de 2012. 
Aprova as Diretrizes para a Presunção de Autenticidade de Documentos Arquivísticos 
Digitais. Disponível em: <http://conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-
conarq>.  

ARQUIVO NACIONAL. CONARQ. Resolução n.º 31, de 28 de abril de 2010. Dispõe 
sobre a adoção das Recomendações para Digitalização de Documentos Arquivísticos 
Permanentes. Disponível em: <http://conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-
conarq>.  

ARQUIVO NACIONAL. CONARQ. Resolução n.º 25, de 27 de abril de 2007. Dispõe 
sobre a adoção do Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão 
Arquivística de Documentos (e-ARQ Brasil) pelos órgãos e entidades integrantes do 
SINAR. Disponível em: <http://conarq.arquivonacional.gov.br/resolucoes-do-conarq>.  

ARQUIVO NACIONAL. CONARQ. Resolução n.º 24, de 3 de agosto de 2006. 
Estabelece diretrizes para a transferência e recolhimento de documentos arquivísticos 
digitais para instituições arquivísticas públicas. Disponível em: https://www.gov.br/ 
conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/resolucoes-do-conarq/resolucao-no-24-de-3-de-
agosto-de-2006 

ARQUIVO NACIONAL. CONARQ. Resolução n.º 20, de 16 de julho de 2004. Dispõe 
sobre a inserção dos documentos digitais em programas de gestão arquivística de 
documentos dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. 
Disponível em: https://www.gov.br/conarq/pt-br/legislacao-arquivistica/resolucoes-do-
conarq/resolucao-no-23-de-16-de-junho-de-2006 

EMBRAPA. Resolução do Conselho de Administração n.º 184, de 4 de abril de 2019 
- Aprova a Norma n.º 037.005.001.015, intitulada "Política de Gestão de Governança 
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de Dados, Informação e conhecimento”. Boletim de Comunicações Administrativas, 
ano 45, n. 16, p. 9, 5 abr. 2019. 

EMBRAPA. Deliberação n.º 30, de 24 de novembro de 2020 que aprova o Regimento 
Interno da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (Cpad) da Embrapa, 
que estabelece os seus objetivos, condições, atribuições, estrutura e 
responsabilidades. Boletim de Comunicações Administrativas, ano XLVI, n. 55, p. 5, 
11 nov. 2020. 

EMBRAPA. Deliberação n.º 8, de 31 de março de 2020 que aprova a Norma n.º 
037.005.001.016, intitulada "Acesso e Tratamento da Informação", integrante do 
Manual de Normas da Embrapa. Boletim de Comunicações Administrativas, ano XLVI, 
n. 23, p. 6, 7 mai. 2020.  

EMBRAPA. Manual de gestão documental arquivística. 2. ed. rev. e ampl. Brasília, 
DF: Embrapa, 2020. 173 p. PDF: il. color. Disponível em http://ainfo.cnptia.embrapa. 
br/digital/bitstream/item/220473/1/MANUAL-GESTAO-DOCUMENTAL-ARQUIVISTI 
CA-ed02-2020.pdf. 

 

4. Definições 

4.1  Área de Gestão Documental Arquivística: Setor com atribuição de 
coordenar, executar e orientar as ações de Gestão Documental Arquivística, arquivo 
e protocolo, que compreende as atividades de produção, uso, tramitação, guarda e 
recuperação dos acervos documentais arquivísticos recebidos e produzidos pelas 
UDs, bem como cumprir as orientações do Sistema Embrapa de Arquivos (Searq). 

4.2  Arquivamento: Guarda de documento, avulso ou processo, após cessada 
sua tramitação e finalizada a ação administrativa que determinou a produção do 
documento. 

4.3  Arquivo Central: Setor com atribuição de custodiar e gerir os arquivos de 
guarda corrente, intermediária e permanente no âmbito da Embrapa Sede, bem como 
pela sua organização, preservação, avaliação dos prazos de guarda e arquivamento, 
atendimento a consultas e solicitações de empréstimo e recebimento de 
transferências de conjuntos documentais provenientes dos setores das Embrapa 
sede. 

4.4  Arquivo Geral: Setor com atribuição de custodiar e gerir os arquivos 
correntes, intermediários e permanentes, produzidos e recebidos no âmbito de cada 
Unidade da Embrapa, bem como pela sua organização, preservação, avaliação dos 
prazos de guarda e arquivamento, atendimento a consultas e solicitações empréstimo 
e recebimento de transferências de conjuntos documentais provenientes dos setores 
da respectiva UD. 
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4.5  Autenticidade: Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, 
recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. 

4.6  Autenticação: Declaração de autenticidade de um documento arquivístico, 
resultante do acréscimo, diretamente no documento, de elemento de verificação ou 
da afirmação por parte de pessoa investida de autoridade competente para o ato. 

4.7  Autoridade competente: Qualquer empregado que tenha a competência 
para executar uma ação a ele atribuída por meio de ato administrativo ou por exigência 
do cargo ou da função ocupada. 

4.8  Categoria de acesso: Forma de controle de documentos e de processos 
eletrônicos no SEI, quanto ao nível de acesso, o qual pode ser público, restrito ou 
sigiloso. 

4.9  Classificação da informação: Ação de definir o grau de sigilo e os critérios 
adequados para a proteção da informação, observado seu teor, criticidade e valor, 
conforme estabelece a Lei n.º 12.527/2011 (LAI). 

4.10  Código CRC (Cyclic Redundancy Check): Código que garante a 
autenticidade de um documento assinado eletronicamente no SEI, constante em sua 
declaração de autenticidade. 

4.11  Barramento de Serviços do PEN: Conjunto de serviços eletrônicos do 
governo federal que permite a intercomunicação entre órgãos e entidades usuários de 
quaisquer soluções de processo eletrônico. 

4.12  Boletim de Publicações Eletrônicas (BPE): É a funcionalidade de 
divulgação de atos administrativos que objetiva viabilizar a publicação de documentos 
e de atos oficiais da Embrapa produzidos no editor de texto do SEI de forma 
simplificada. 

4.13  Credencial de acesso: Autorização gerada no âmbito do SEI e validada com 
a confirmação de vinculação do usuário ao setor, a qual permite ao usuário, em razão 
de suas atribuições, acesso a processos sigilosos. É ato pessoal, intransferível e 
indelegável e dar-se-á a partir do preenchimento de formulário. 

4.14  Desarquivamento: Retorno de documento, avulso ou processo, à tramitação 
quando houver necessidade de continuidade da ação administrativa. 

4.15  Documento: Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte 
ou formato. 

4.16  Documento arquivístico: Todo documento produzido e/ou recebido por 
órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência 
do exercício de atividades específicas; bem como por pessoa física, em qualquer que 
seja o suporte da informação, independentemente da natureza dos documentos. 
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4.17  Documento externo: Documento arquivístico digital não produzido 
diretamente no SEI, independentemente de ser nato digital ou digitalizado e de ter 
sido produzido na instituição ou por ela recebido. 

4.18  Documento gerado: Documento arquivístico nato digital, produzido 
diretamente no editor de texto do SEI. 

4.19  Documento preparatório: Documento formal utilizado como fundamento 
para a tomada de decisão ou ato administrativo, trata-se de documento institucional 
ainda não aprovado pela autoridade competente, a exemplo de propostas, pareceres, 
notas técnicas, notas informativas e projetos de PD&I em fase de elaboração. 

4.20  Despacho: Pronunciamento do ator competente sobre um processo 
administrativo ou sobre um documento, com o propósito de dar continuidade a sua 
tramitação ou a uma ação administrativa ou, ainda, com o propósito de decidir o 
assunto ou demanda que lhe foi submetido à apreciação. 

4.21  Diligência: Ato instrutório que visa esclarecer, averiguar, complementar ou 
comprovar uma informação em um processo. 

4.22  Empréstimo: Cessão temporária de documentos, avulsos ou processos, para 
fins de referência, consulta, reprodução, pesquisa ou exposição. 

4.23  Expedição: Ato de envio de um processo ou de um documento para órgão 
ou empresa externa à Embrapa, ou a um particular. 

4.24  Informação: Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 
produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou 
formato. 

4.25  Integridade: Garantia de que a informação seja mantida em seu estado 
original, visando protegê-la, na guarda ou transmissão, contra alterações indevidas, 
intencionais ou acidentais. 

4.26  Interessado: Pessoa física ou jurídica diretamente afetada pelas decisões 
tomadas em relação ao objeto de análise do documento, avulso ou processo. 

4.27  Juntada por anexação: União, em caráter definitivo, de um processo a outro 
processo, desde que referente a um mesmo interessado ou assunto, visando à 
continuidade da ação administrativa. 

4.28  Manual de Gestão Documental Arquivística: Publicação técnica que serve 
de instrumento para orientar o desenvolvimento das atividades relativas ao processo 
de gestão documental arquivística no âmbito da Embrapa. 

4.29  Nível de acesso: Forma de controle de acesso de usuários a processos e 
documentos no SEI, quanto às informações neles contida. 
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4.30  Número Único de Protocolo (NUP): Código numérico que identifica, de 
forma única e exclusiva, cada processo produzido, recebido ou autuado no âmbito da 
Administração Pública Federal. 

4.31  Número SEI: Código numérico sequencial gerado, automaticamente, pelo 
SEI, para identificar individualmente um documento dentro do sistema. 

4.32  Número do documento: Número gerado para identificar as sequências de 
tipo de documento. A numeração deverá ser anual e contínua (Ex.: Memorando n.º 
001, Ata n.º 001, Carta n.º 001). 

4.33  Processo administrativo: Instrumento por meio do qual, mediante a 
sucessão ordenada de atos e atividades, pretende-se alcançar determinado objetivo 
previamente identificado pela Empresa. 

4.34  Processo eletrônico: Processo administrativo cujos atos são realizados, 
armazenados e disponibilizados por meio eletrônico. 

4.35  Peticionamento eletrônico: Envio de documentos digitais à Embrapa, 
diretamente por usuário externo previamente cadastrado, visando formar novo 
processo ou compor processo já existente, por meio de formulário específico 
disponibilizado no SEI ou em sistemas integrados. 

4.36  Prazo de guarda: Prazo definido na Tabela de Temporalidade, baseado em 
estimativa de uso, em que os documentos devem ser mantidos arquivados até que 
sua destinação seja efetivada. 

4.37  Protocolo: Setor com atribuição de executar as atividades de protocolo no 
âmbito das Unidades Descentralizadas (UDs.) 

4.38  Protocolo Central: Setor com atribuição de executar as atividades de 
protocolo no âmbito da Embrapa Sede. 

4.39  Recepção: Ato que define o recebimento de documentos na Embrapa, sua 
conferência e distribuição. 

4.40  Reconhecimento de Firma: É uma declaração pela qual o tabelião confirma 
a autenticidade ou semelhança da assinatura de determinada pessoa em um 
documento.  

4.41  Registro: Cadastramento das informações no SEI com o objetivo de controlar 
a tramitação dos documentos, avulsos ou processos, produzidos e recebidos em um 
órgão ou entidade. 

4.42  Setor: Designação genérica que no SEI corresponde a cada uma das divisões 
ou subdivisões da estrutura organizacional das Unidades da Embrapa. 

4.43  Sistema Eletrônico de Informações (SEI): Sistema corporativo destinado ao 
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gerenciamento arquivístico de documentos eletrônicos que tem como objetivo 
promover a eficiência administrativa. 

4.44  Sistema de Permissões (SIP): Sistema corporativo de uso exclusivo da 
gestão do Sistema Eletrônico de Informações onde é realizado o cadastro de unidades 
e usuários a ser consumido pelo SEI.  

4.45  Sobrestamento de processo: Interrupção formal do seu andamento, em 
razão de determinação existente no próprio processo ou em outro processo. 

4.46  Tabela de temporalidade: Instrumento que determina os prazos de guarda 
ou eliminação de documentos de arquivo. 

4.47 Tramitação: Movimentação do processo de um setor a outro. 

4.48  Tratamento da Informação: Conjunto de ações referentes à produção, 
recepção, categorização, utilização, reprodução, transmissão, distribuição, acesso, 
transporte, arquivamento, armazenamento, avaliação e destinação, (eliminação ou 
guarda permanente) ou ao controle da informação restrita ou sigilosa. 

4.49  Usuário interno: Empregados da Embrapa, os quais poderão cadastrar e 
tramitar processos, assim como gerar e assinar documentos no âmbito do SEI.  

4.50  Usuário colaborador: Pessoa que possui vínculo com a Embrapa, diverso 
da relação empregatícia, como, por exemplo, o estagiário, o bolsista e o consultor, à 
qual é permitido cadastrar processos, bem como gerar documentos no âmbito do SEI, 
desde que cadastrada na rede por solicitação de autoridade competente, que será 
corresponsável pelas ações deste no SEI. 

4.51  Usuário externo: Pessoa sem vínculo com a Embrapa que, mediante 
cadastro prévio, está autorizada a ter acesso ao SEI para a prática de atos 
processuais em nome próprio ou na qualidade de representante de pessoa jurídica ou 
de pessoa natural, tais como assinar documento, visualizar processo ou documento, 
bem como enviar documento por meio de peticionamento eletrônico. 

 

5. Siglas e abreviaturas 

BCA - Boletim de Comunicações Administrativas 

BPE - Boletim de Publicações Eletrônicas 

CCD - Código de Classificação de Documento 

CD - Compact Disc 

CRC - Cyclic Redundancy Check 
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CONARQ - Conselho Nacional de Arquivos 

Cpad - Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 

DVD - Digital Versatile Disc  

Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

ICP-Brasil - Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras 

NUP - Número Único de Protocolo 

PDF - Portable Document Format  

PEN - Processo Eletrônico Nacional 

Searq - Sistema Embrapa de Arquivos 

SEI - Sistema Eletrônico de Informações 

SGE - Secretaria Geral  

SGE/GGP - Secretaria Geral/Gerência de Gestão de Pessoas 

SGE/GTI - Secretaria Geral/Gerência de Tecnologia da Informação 

SGP - Setor de Gestão de Pessoas 

Sinar - Sistema Nacional de Arquivos 

SIGA - Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da administração pública 
federal 

SIP - Sistema de Permissões 

TTD - Tabela de Temporalidade de Documento 

UCs 

UD 

- 

- 

Unidades Centrais 

Unidade Descentralizada 

 

6. Condições gerais 

6.1 As atividades de Gestão Documental Arquivística, no âmbito da Embrapa, são 
organizadas por meio do Sistema Embrapa de Arquivos (Searq), que tem por 
finalidade: 

a)  promover, de forma integrada, a Gestão da Informação Arquivística no 
âmbito da Embrapa;  

b) garantir ao cidadão o acesso aos documentos de arquivo resguardados os 
aspectos de sigilo;  
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c) salvaguardar o patrimônio documental arquivístico da Embrapa, em razão 
de seu valor de prova, informação e apoio à administração, à cultura e ao 
desenvolvimento científico;  

d) racionalizar a produção documental arquivística buscando reduzir os 
custos operacionais e de armazenagem;  

e) definir e disseminar normas relativas à gestão documental arquivística e 
zelar pelo seu cumprimento. 

6.2 Integram o Searq 

a) na condição de órgão central, a Secretaria Geral (SGE); 

b) na condição de órgãos setoriais, as Unidades Centrais e Descentralizadas, 
por meio de suas áreas de gestão documental arquivística;  

c) a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (Cpad). 

6.3 Sistema Eletrônico de Informações (SEI) 

O SEI é a ferramenta tecnológica destinada a operacionalizar o processo de Gestão 
Documental Arquivística na Embrapa. 

 

7. Gestão documental arquivística e uso do SEI 

7.1 Os documentos gerados no SEI são, na forma da lei, válidos para todos os 
efeitos, sendo dispensada a sua guarda física. 

7.1.1 A prática de atos administrativos por meio do SEI obedecerá aos princípios 
constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 
eficiência, sem prejuízo dos demais princípios norteadores da Administração Pública 
Federal, cabendo aos usuários do SEI manter absoluta discrição com relação às 
informações neles contidas, conforme a correspondente categoria de acesso. 

7.1.2 A autenticidade de documentos gerados no SEI, que porventura forem 
impressos, poderá ser conferida no portal da Embrapa conforme o código verificador 
(número SEI) e o código CRC informado no rodapé do documento. 

7.1.3 Os documentos eletrônicos produzidos e geridos por meio do SEI terão sua 
autoria, sua autenticidade e sua integridade asseguradas mediante utilização de 
assinatura eletrônica em uma das seguintes modalidades: 

a) assinatura cadastrada, realizada mediante cadastro de login e senha de 
usuário; ou, 

b) assinatura digital, realizada mediante certificado digital emitido pela ICP-
Brasil. 



 
 

MANUAL DE NORMAS DA EMBRAPA 

 

TÍTULO: GESTÃO DOCUMENTAL ARQUIVÍSTICA E USO DO 
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) 

 037.001.002.002 

 

 

RUBRICA 
 

 PÁGINA 

13/38 

 

Ano XLVII – BCA Nº 38, de 16.08.2021 

7.1.3.1 O certificado digital e a senha de acesso do usuário são de uso pessoal 
e intransferível, e, portanto, sua guarda e sigilo são de responsabilidade de seu titular. 

7.1.4 O usuário do SEI, para ter acesso ao Sistema, firmará o Termo de 
Aceitação das Condições de Uso do SEI, quando: 

a) Anexo A, se tratar de usuário interno;  

b) Anexo B, se tratar de usuário externo e de usuário colaborador. 

7.1.5 Ao realizar atos processuais no SEI, o empregado da Embrapa, 
independente de assinatura de Termo, concorda com o disposto nesta Norma. 

a) A cada empregado poderá ser concedido, por solicitação das chefias, 
permissão de acesso a um ou mais setores. 

b) O Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI será firmado pelo 
empregado e enviado à sua respectiva área de pessoal para arquivamento 
em sua pasta funcional, sob pena de responsabilidade administrativa. 

c) O empregado que estiver com seu contrato de trabalho suspenso ou que 
estiver cedido a outros órgãos, terá, durante o período da suspensão ou da 
cessão, seu acesso ao SEI restrito à consulta externa e ao peticionamento 
eletrônico, e quando necessária a assinatura de documentos o fará na 
qualidade de usuário externo. 

7.1.6 O uso do SEI por usuário externo e por usuário colaborador está 
condicionado à aprovação de cadastro pela equipe de atendimento de suporte ao SEI. 

7.1.7 O cadastro de Usuário Externo no SEI é um ato pessoal, intransferível, ou 
seja, sua operação é de responsabilidade da pessoa natural que opera o sistema. 

7.1.7.1 O cadastro como Usuário Externo é destinado a pessoas naturais que 
participem de processos junto à Embrapa, independente de vinculação a determinada 
pessoa jurídica, para fins de peticionamento eletrônico, visualização de processos 
com restrição de acesso aos quais foi concedido acesso externo ou assinatura de 
contratos, convênios, termos, acordos e outros instrumentos congêneres celebrados 
com a empresa. 

7.1.7.2 O cadastro de Usuário Externo dar-se-á a partir de solicitação de 
credenciamento efetuada em formulário próprio, disponibilizado no Portal Oficial da 
Embrapa na internet, mediante a adequada identificação do interessado, por meio da 
apresentação do termo de aceitação das condições de uso do SEI, na forma do Anexo 
B desta Norma, acompanhado da seguinte documentação: 

a) Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI na Embrapa; 

b) Documento de identificação oficial com foto no qual conste CPF; 

about:blank
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c) Comprovante de residência. 

7.1.7.3 A apresentação de documentos por usuários externos poderá ser feita 
por meio de cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento 
original. 

7.1.7.4 A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita, por meio de 
cotejo da cópia com o documento original, pelo empregado da Embrapa a quem o 
documento deva ser apresentado. 

7.1.7.5 O Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI na Embrapa, 
deverá ser preenchido e assinado com assinatura idêntica ao documento 
apresentado, para a autenticação administrativa por meio de cotejo com o documento 
original ou com reconhecimento de firma por autenticidade/veracidade em Cartório. 

7.1.7.6 O Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI na Embrapa 
poderá ser enviado assinado digitalmente por meio de Certificado Digital, 
dispensando-se a autenticação. 

7.1.7.7 No caso de situação excepcional que impeça o reconhecimento de firma 
e o comparecimento pessoal na unidade Embrapa, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, a situação deverá ser certificada no SEI pela área que aproveitará o ato, 
demonstrando a necessidade da medida e a excepcionalidade do ato. 

7.1.7.8 Constatada, a qualquer tempo, a falsificação de firma ou de cópia de 
documento público ou particular, a Embrapa considerará não satisfeita a exigência 
documental respectiva e, no prazo de até cinco dias, dará conhecimento do fato à 
autoridade competente para adoção das providências administrativas, civis e penais 
cabíveis. 

7.1.7.9 Quando se tratar de empregado cedido ou desligado da Embrapa 
anteriormente a 2017, fica dispensada somente a apresentação das cópias de 
identidade e CPF.  

7.1.7.10 Quando se tratar de membro dos órgãos estatutários não integrantes do 
quadro funcional da Embrapa, estes deverão realizar cadastro como usuários 
externos, para assinatura de documentos no SEI. 

7.1.7.11 Havendo disponibilidade sistêmica, o credenciamento poderá ser 
efetivado por meio de canal disponibilizado pelo Governo Federal cujo formulário e 
regras de apresentação de documentos comprobatórios seguirão o padrão 
estabelecido no âmbito do Processo Eletrônico Nacional. 

7.1.7.12 A não apresentação da documentação exigida em até 60 dias após o 
cadastro implica no cancelamento da solicitação de cadastro. 
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7.1.7.13 O cadastro de usuário colaborador será efetivado mediante prévia 
solicitação de seu supervisor, que será responsável por acompanhar as ações 
realizadas pelo colaborador no SEI, e apresentação do termo de aceitação das 
condições de uso do SEI, na forma do Anexo B desta Norma, dispensada a 
apresentação dos documentos nele listados na hipótese de já terem sido 
apresentados à Embrapa no momento da celebração do instrumento que legitima e 
caracteriza seu vínculo com a Empresa, desde que não tenha ocorrido modificação 
superveniente. 

7.2 Atividades de gestão documental arquivística 

A gestão documental compreende um conjunto de procedimentos e operações 
técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em 
fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda 
permanente.  

7.2.1 Recepção e registro  

A recepção de documentos no âmbito da Embrapa deverá ser, preferencialmente por 
meio eletrônico, conforme o caso:  

a) Barramento de Serviços do PEN: quando se tratar de trâmite entre entes 
da União que utilizam soluções de processo eletrônico. 

b) Protocolo Eletrônico: quando se tratar de pessoa física ou jurídica que 
pretende protocolar documento junto à Embrapa de forma simplificada. 

c) Peticionamento Eletrônico: quando se tratar de pessoa física, ou pessoa 
jurídica (representada por pessoa física) que seja parte em processo 
administrativo junto à Embrapa ou tenha demanda na condição de 
interessado. 

7.2.1.1 O encaminhamento dos documentos por meio eletrônico, pressupõe 
que: 

a) os documentos nato-digitais, assinados eletronicamente, juntados aos 
processos serão considerados originais para todos os efeitos legais; 

b) os documentos digitalizados terão valor legal de cópia simples.  

i. a apresentação dos originais dos documentos digitalizados será 
necessária somente quando a regulamentação ou a lei 
expressamente exigir; 

ii. o teor e a integridade dos documentos enviados na forma do caput 
são de responsabilidade do usuário externo, o qual responderá por 
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eventuais adulterações ou fraudes nos termos da legislação civil, 
penal e administrativa; 

iii. a impugnação da integridade do documento digital, mediante 
alegação de adulteração ou fraude, dará início à diligência para a 
verificação do documento objeto da controvérsia; 

iv. a Embrapa poderá exigir, a seu critério, até que decaia seu direito de 
rever os atos praticados no processo, a exibição, no prazo de cinco 
dias, do original em papel de documento digitalizado no âmbito da 
Embrapa ou enviado por usuário externo por meio de peticionamento 
eletrônico. 

7.2.1.2 O documento encaminhado por meio de Protocolo Eletrônico será objeto 
de análise e aprovação, podendo ser negada sua protocolização em caso de não 
conformidade com a formalidade processual e com os termos desta Norma. 

7.2.1.3 Os setores que recebem documentos externos deverão orientar os 
parceiros externos a respeito da correta forma de envio e ajustar os instrumentos 
jurídicos de forma a atender o que rege o peticionamento eletrônico. 

7.2.1.4 O documento que for enviado à Embrapa por meio físico (papel, CD, 
DVD, etc.), independentemente de sua forma de entrega (via correios, em mãos, etc.), 
deverá ser recebido, preferencialmente pelo Protocolo e registrado no SEI. Caso haja 
documento sobre o processo em tramitação, este deverá ser integrado ao processo 
preexistente ou compor novo processo. 

7.2.1.5 O registro do documento de origem externa será realizado no SEI 
mediante a inserção de sua cópia digital como documento externo. Caso o documento 
possua NUP do órgão de origem, registrar o número no ato do registro do documento. 

7.2.1.6 O documento físico original, ou cópia autenticada, vinculados ao 
processo, deve ser digitalizado e mantido sob a guarda do Arquivo Central ou Geral 
da Unidade que efetuou o registro no SEI, e não deverá tramitar. 

7.2.1.7 Nenhum documento, recebido no Protocolo, poderá ultrapassar o limite 
de 24 horas sem o seu devido registro e trâmite no SEI, salvo aquele recebido à sexta-
feira ou à véspera de feriados. 

7.2.1.8 O documento recebido à sexta-feira ou à véspera de feriados que 
ultrapassar o prazo limite para registro e trâmite no SEI deverá ser registrado no 
primeiro dia útil subsequente ao do recebimento, procedendo-se o cadastro, de modo 
claro e inequívoco, da informação referente à data de recebimento do documento na 
Empresa. 
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7.2.1.9 É proibido o uso do endereço institucional para fins de recebimento de 
correspondências ou encomendas particulares, exceto no caso de empregado que 
resida nas dependências da Embrapa. 

7.2.1.10 Somente no caso de empregados que residam nas dependências de 
Unidades da Embrapa a correspondência de caráter particular será recebida pelo 
protocolo e encaminhada ao destinatário sem abertura ou registro. 

7.2.1.11 A correspondência particular recebida no Protocolo, que não se 
enquadrar na situação prevista no caput não deverá ser registrada no SEI, e poderá 
ser devolvida aos Correios ou ao emissário, no caso de reincidência. 

7.2.1.12 A correspondência enviada à Embrapa por meio físico será aberta e 
registrada no SEI, inclusive com o envelope, pelo Protocolo. 

7.2.1.13 O Protocolo somente não abrirá a correspondência que esteja com 
marcação expressa de “PARTICULAR” ou de “SIGILO”. 

7.2.1.14 Caso o destinatário receba correspondência como particular e, ao abri-
la, verifique que se trata de assunto oficial, por estar relacionada à suas atividades na 
Embrapa, deverá retorná-la ao Protocolo para o devido registro no SEI. 

7.2.1.15 A correspondência destinada a empregado da Embrapa, que não conste 
expressamente a marcação “PARTICULAR”, será considerada oficial e, portanto, 
aberta pelo Protocolo. Caso seja identificado que se trata de informação de caráter 
particular, o Protocolo abrirá processo com notificação de abertura de 
correspondência particular, informando que a abertura se deu por não constar a 
marcação de “PARTICULAR”. 

7.2.1.16 O documento com marcação de sigilo será encaminhado ao destinatário 
sem ser aberto, cabendo-lhe sua digitalização, seu registro e o respectivo tratamento 
da informação, conforme o grau de sigilo aplicável. 

7.2.1.17 Havendo indícios de violação de correspondência oficial recebida, o 
Protocolo deverá registrar o fato no ato de recebimento, e comunicá-lo imediatamente 
à autoridade competente. 

7.2.1.18 A responsabilidade pelo registro de documentos no SEI é exclusiva do 
usuário e do setor ao qual se vincula o processo, exceto no caso de documento 
entregue ao Protocolo ou enviado por meio eletrônico. 

7.2.1.19 Para a criação de um processo eletrônico devem ser inseridos, no SEI, 
dados que permitam sua eficiente localização e controle, mediante o preenchimento 
de campos específicos do sistema. 
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7.2.1.20 O processo eletrônico dispensa procedimentos formais típicos de 
processo em papel, tais como capeamento, criação de volumes, inclusão de termos, 
numeração de folhas, carimbos e aposição de etiquetas. 

7.2.1.21 O processo eletrônico deve atender os seguintes requisitos: 

a) ser integralmente eletrônico; 

b) ser formado de maneira cronológica, lógica e contínua, e jamais ser 
organizado em anexos e/ou desdobrado em volumes. 

7.2.1.22 Os setores responsáveis pelos processos operacionais da Embrapa 
devem, quando necessário: 

a) alterar o tipo de cada processo que tramitar por sua Unidade; 

b) criar e gerir as bases de conhecimento correspondentes aos tipos de 
processos afetos aos seus processos operacionais, para orientar sua 
instrução processual; 

c) revisar o nível de acesso atribuído ao processo de forma a proteger as 
informações ou permitir a deliberação sobre o seu acesso pela autoridade 
competente; 

d) encaminhar à autoridade competente para análise o pedido de vistas sobre 
documentos com restrição de acesso;  

e) conceder acesso e ou assinatura a usuário externo deverá adotar a mesma 
regra que rege o processo em questão. 

7.2.1.23 Ao se registrar um documento no SEI, deve-se observar o nível de 
acesso do documento, para que se possa cadastrá-lo como: 

a) público (visível a todos os usuários);  

b) restrito (visível apenas aos usuários lotados nos setores por onde o 
processo tramitar); ou 

c) sigiloso (visível apenas para usuários com credencial de acesso). 

7.2.1.24 A definição do nível de acesso sigiloso deve ocorrer apenas nos casos 
previstos em legislação.  

7.2.1.25 O registro de um documento como sigiloso implica a atribuição de 
credencial de acesso à pessoa autorizada a acessá-lo. 

7.2.1.26 O usuário que registrar um processo sigiloso ou que possuir credencial 
para acessar processo dessa natureza deverá providenciar para que pelo menos mais 
um usuário tenha credencial de acesso a esse processo, de forma que o processo 
esteja associado ao menos a duas credenciais de acesso. 
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7.2.1.27 O documento sigiloso deve ser digitalizado e inserido no SEI pelo 
empregado que tem a posse da informação. 

a) Caso o documento sigiloso seja entregue fisicamente no Protocolo, este 
deverá remetê-lo ao destinatário via guia de remessa.  

7.2.1.28 Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização de documento 
recebido, a sua existência deverá ser informada no processo do qual faz parte e ficará 
sob guarda do responsável pelo processo.  

7.2.1.29 O e-mail recebido e demais arquivos digitais oriundos de outros 
sistemas, que necessitarem integrar o processo administrativo, deverão, sempre que 
possível, ser convertidos em PDF e inseridos como documento externo no SEI pelo 
empregado que estiver atuando no processo. 

7.2.1.30 O teor e a integridade desse documento são de responsabilidade do 
remetente, que responderá, nos termos da legislação civil, penal e administrativa, por 
eventuais fraudes, erros e omissões. A apresentação de documento original será 
necessária quando a lei expressamente exigir. 

7.2.1.31 Cada processo registrado no SEI deverá ter, obrigatoriamente, pelo 
menos um interessado a ele associado. 

7.2.2 Peticionamento eletrônico e prazos 

7.2.2.1 O peticionamento eletrônico será registrado automaticamente pelo SEI, 
o qual fornecerá recibo eletrônico de protocolo contendo, pelo menos, os seguintes 
dados: 

a) número do processo correspondente; 

b) lista dos documentos enviados com seus respectivos números de 
protocolo; 

c) data e horário do recebimento da petição;  

d) identificação do signatário da petição. 

7.2.2.2 Os documentos originais em suporte físico cuja digitalização seja 
inviável, assim como, os documentos nato digitais em formato originalmente 
incompatível ou de tamanho superior ao suportado pelo sistema deverão ser 
apresentados fisicamente a um dos protocolos da Embrapa no prazo de dez dias, 
contados do envio da petição eletrônica que deveria encaminhá-los, 
independentemente de manifestação da Empresa.  

7.2.2.3 O prazo disposto para apresentação posterior do documento em meio 
físico não exime o interessado do atendimento do prazo processual pertinente. 
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7.2.3 Tramitação 

7.2.3.1 Todo documento arquivístico que necessitar ser tramitado na Empresa, 
deverá ser movimentado exclusivamente no SEI. 

7.2.3.2 O recebimento do trâmite pelos setores no SEI deverá ocorrer no prazo 
máximo de dois dias úteis, salvo situações devidamente justificadas. 

7.2.3.3 É obrigatório o registro da tramitação interna de processos no âmbito 
das Unidades, respeitando suas especificidades, sendo vedada a impressão e trâmite 
de cópia física. 

7.2.4 Expedição  

7.2.4.1 O envio de documento ou processo para órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, deverá ser realizado 
preferencialmente por meio do Barramento de Serviços do PEN. 

7.2.4.2 No caso de indisponibilidade de envio por meio do Barramento de 
Serviços do PEN, ou de envio a ente não integrante da Administração Pública, o envio 
poderá ser realizado via e-mail do SEI, e em último caso, poderá realizar a impressão 
do documento para remessa em meio físico, situação em que deverá ser registrado 
no processo informações referentes à comprovação de entrega. 

7.2.5 Digitalização  

7.2.5.1 A digitalização de documentos que necessitem ser inseridos em 
processos no SEI é de competência do usuário que está atuando no processo em 
questão, exceto no caso de documentos entregues no Protocolo. 

7.2.5.2 A digitalização de documentos recebidos ou produzidos no âmbito da 
Embrapa deverá ser acompanhada da conferência da integridade do documento 
digitalizado. 

7.2.5.3 A conferência deverá registrar, no momento de inserção do documento 
no processo, se foi apresentado documento original, cópia autenticada em cartório, 
cópia autenticada administrativamente ou cópia simples. 

7.2.5.4 O documento em papel e o documento armazenado em mídia digital, 
sempre que possível, deve ser convertido em PDF pesquisável antes de sua inserção 
no SEI. 

7.2.5.5 Os documentos resultantes da digitalização de originais serão 
considerados cópia autenticada administrativamente, caso o interessado requeira a 
manutenção da posse.  

a) Caso o original seja arquivado na Embrapa, será efetuada a marcação do 
tipo de conferência no SEI como “Documento Original”. 
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7.2.5.6 Os documentos resultantes da digitalização de cópia autenticada em 
cartório serão registrados como “Cópia autenticada em cartório” e os de cópia simples, 
como Tipo de conferência “Cópia simples”. 

7.2.5.7 O processo de digitalização deverá ser realizado de forma a manter a 
integridade, a autenticidade e, se necessário, a confidencialidade do documento 
digital. 

a) a digitalização deve ser feita em monocromático, 300 dpi com opção de 
OCR ativada. Se o original estiver em excelente resolução a digitalização 
poderá ser em 200 ou 240 dpi; 

b) notas fiscais, fotos e documentos coloridos em geral devem ser 
digitalizados em 100 dpi. 

7.2.6 Após registro e inserção do arquivo digitalizado no SEI, o documento 
original em papel deverá ser remetido para arquivamento, no Arquivo Central ou Geral 
da Unidade que efetuou o registro, com a anotação do número SEI, a lápis, no canto 
superior esquerdo da primeira folha, o qual poderá ser solicitado ao respectivo arquivo 
a qualquer momento. 

7.2.7 Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante alegação 
motivada e fundamentada de adulteração, deverá ser instaurada diligência para a 
verificação do documento objeto de controvérsia. 

7.3 Produção de documentos 

7.3.1 Todos os documentos oficiais produzidos na Embrapa deverão ser 
elaborados no editor de texto do SEI. 

7.3.2 Poderá ser utilizado outro meio somente nos seguintes casos: 

a) o documento a ser elaborado exigir formatação não suportada pelo editor 
de texto do SEI, dando-se preferência a formatos abertos, em especial o 
PDF; 

b) quando, em razão da natureza ou do tipo de documento, ou, ainda, por 
razões específicas devidamente justificadas pela autoridade competente, o 
documento tiver de ser produzido em papel. Neste caso caberá ao 
responsável por sua elaboração, sua digitalização e o respectivo registro 
no SEI; 

c) ser originário de outro sistema oficial da Embrapa; 

d) na hipótese de indisponibilidade do sistema que possa causar dano 
relevante à instrução processual. 
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7.3.3 Ao ser criado no SEI, o documento receberá numeração automática 
sequencial, por tipo, bem como número SEI, e será parte integrante de um processo 
eletrônico que receberá o NUP. 

7.3.4 O documento que exija a assinatura de mais de uma área receberá 
numeração sequencial da área que o minutou primeiramente. 

7.3.5 Qualquer usuário interno poderá elaborar, e, a depender de sua 
competência, assinar documentos. 

7.3.6 As Unidades Centrais deverão estabelecer padrões de formulários 
corporativos para os processos de sua competência e disponibilizá-los via SEI para 
utilização no âmbito da Embrapa. Não será aceitável o uso de formulários divergentes 
do padrão estabelecido. 

7.3.7 O documento que demande análise preliminar formal de sua minuta por 
parte da autoridade competente, ou por outro setor, deve ser elaborado e assinado 
por meio de tipo de documento próprio, denominado “MINUTA”, que não se confunde 
com o documento final a ser posteriormente formalizado. 

7.3.8 Nos processos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados no 
SEI, exceto nas situações de indisponibilidade do sistema que possam causar dano 
relevante à instrução processual. 

7.3.8.1 Nesses casos, caberá ao gestor, ao analisar o processo em instrução, 
definir a urgência e a conveniência de produzir os atos em outro meio que não o SEI. 

7.3.8.2 No caso das exceções previstas na subseção 7.3.2 desta Norma, os atos 
processuais poderão ser praticados em papel, assinados de próprio punho, atentando-
se para o seguinte: 

a) o documento produzido deverá possuir, tanto quanto o possível, a mesma 
configuração interna adotada no SEI; 

b) o documento que usualmente é numerado não receberá numeração e, no 
campo número do documento, será adicionada a expressão “s/n” (sem 
número);  

c) restabelecida a disponibilidade do Sistema, o documento deve ser 
imediatamente digitalizado e inserido no SEI. 

7.3.9 Os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e 
na hora do recebimento pelo SEI e consideram-se tempestivos se praticados até às 
23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo no horário oficial de 
Brasília/DF. 



 
 

MANUAL DE NORMAS DA EMBRAPA 

 

TÍTULO: GESTÃO DOCUMENTAL ARQUIVÍSTICA E USO DO 
SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) 

 037.001.002.002 

 

 

RUBRICA 
 

 PÁGINA 

23/38 

 

Ano XLVII – BCA Nº 38, de 16.08.2021 

7.4 Juntada por anexação 

7.4.1 A juntada por anexação visa à continuidade da ação administrativa e ocorre 
em caráter definitivo, de modo que, uma vez implementada, seu cancelamento 
somente poderá ocorrer na hipótese de erro de instrução processual. 

7.4.2 A juntada por anexação será realizada quando houver dependência entre 
os processos eletrônicos, hipótese em que os processos juntados, a partir da ação de 
anexação, não poderão mais ser tratados separadamente. 

7.4.2.1 Haverá dependência entre os processos eletrônicos quando 
pertencerem a um mesmo interessado e tratem do mesmo assunto, impondo-se a 
análise e a decisão de forma conjunta. 

7.4.3 A juntada por anexação será realizada pelo usuário que estiver atuando no 
processo objeto da anexação. 

7.4.4 O cancelamento da anexação só poderá ser executado no caso de 
anexação indevida e somente será realizado pela equipe de Suporte SEI, mediante 
despacho no processo em que houve a anexação. 

7.5 Relacionamento de processos 

7.5.1 O relacionamento poderá ser realizado pelo usuário que estiver atuando no 
processo, sempre que houver a necessidade de associar um ou mais processos com 
o objetivo de complementar as informações. 

7.5.2 O relacionamento de processos será efetivado quando houver a 
necessidade de associar um ou mais processos entre si para facilitar a busca de 
informações. 

7.5.3 O relacionamento de processos não se confunde com a juntada por 
anexação, não havendo vinculação entre suas tramitações, que continuam a ocorrer 
normalmente e de forma autônoma. 

7.6 Cancelamento e movimentação de documento 

7.6.1 O cancelamento de documento é de caráter irreversível e poderá ocorrer 
quando: 

a) for constatada a inclusão indevida de documento a um processo; 

b) necessidade de reedição de um documento já assinado e visualizado, 
desde que o conteúdo não tenha ensejado a tomada de decisão de 
autoridade ao qual foi submetido. 

7.6.1.1 No caso de documento que necessite de reedição já tenha sido 
submetido a terceiros, ele não poderá ser cancelado, deverá ser inserido um 
documento de retificação. 
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7.6.2 Constatada má fé no cancelamento de documento, o empregado que 
percebeu a ocorrência deverá comunicar ao superior imediato ou autoridades 
competentes que determinará a apuração dos fatos e, quando possível, a 
reconstituição do documento no processo em questão. 

7.6.3 A movimentação de documento externo de um processo para outro 
processo poderá ocorrer quando: 

a) houver interesse da administração; 

b) houver pedido do interessado;  

c) for constatada a anexação indevida ou duplicada de documentos. 

7.6.4 A movimentação de documento só poderá ser executada pelos Protocolos 
das Unidades e será realizada mediante solicitação fundamentada pelo solicitante e 
registrada no processo de origem do documento. 

7.7 Reconstituição de processo 

7.7.1 Constatada a perda de documento de processo, a autoridade competente 
deverá ser comunicada, cabendo a ela promover a apuração dos fatos, por meio do 
procedimento apuratório cabível, e designar, formalmente, um empregado ou uma 
comissão para proceder à reconstituição do processo. 

7.8 Sobrestamento de processo 

7.8.1 O sobrestamento de processo é sempre temporário e deve ser precedido 
de determinação formal constante do próprio processo objeto do sobrestamento ou 
de outro processo a partir do qual se determina o sobrestamento. 

7.8.2 O sobrestamento deve ser removido quando não mais subsistir o motivo 
que o determinou ou quando for determinada a retomada de sua regular tramitação. 

7.9 Conclusão do processo 

7.9.1 Com vistas à adequada coleta de dados estatísticos e de desempenho de 
processos, os setores sempre deverão concluir o processo quando: 

a) sua instrução, no âmbito de atuação do correspondente setor, for finalizada, 
mesmo que ainda esteja aberto em outros setores; 

b) sua finalidade for exaurida ou a solicitação for cumprida; 

c) o pleito for deferido ou indeferido; 

d) os compromissos arbitrados forem cumpridos; 

e) houver desistência formalizada pelo interessado; 
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f) seu objeto tenha se tornado impossível, inútil ou prejudicado por fato 
superveniente;  

g) outro motivo para que seu arquivamento ocorra, desde que devidamente 
fundamentado. 

7.9.2 A conclusão do processo com base nas alíneas "b" a "g" da subseção 7.9.1 
desta Norma deverá ser formalizada por meio do Termo de Encerramento de 
Processo, disponível no SEI.  

7.10 Classificação e avaliação 

7.10.1 Todos os documentos e processos, produzidos ou recebidos pela 
Embrapa, independentemente de seu formato (papel ou eletrônico), deverão ser 
classificados quanto ao assunto, de acordo com o processo de trabalho a ele 
vinculado, com base no Código de Classificação de Documentos de Arquivo da 
Embrapa, e ser mantidos até o vencimento de seu prazo de guarda, conforme definido 
na Tabela de Temporalidade de Documentos de Arquivo da Embrapa. 

7.10.1.1 As cópias digitais serão mantidas, para fins de preservação, nos 
mesmos prazos dos processos administrativos a que pertencem. 

7.10.1.2 Os originais em papel que forem digitalizados e inseridos no SEI deverão 
ser mantidos nos Arquivos pelo mesmo prazo que sua cópia digital. 

7.10.1.3 A eliminação de documentos e processos físicos e eletrônicos, sejam 
eles públicos, restritos ou sigilosos, deverá ser realizada pelos responsáveis pelos 
Arquivos, Gerais ou Central, somente mediante a aprovação da Cpad, conforme os 
procedimentos contidos na Resolução do Conarq n.º 40, de 9 de dezembro de 2014 
e orientações constantes do Manual de Gestão Documental Arquivística da Embrapa. 

7.10.2 O documento de guarda permanente não pode ser desfigurado ou 
destruído, sob pena de responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da lei. 

7.11 Arquivamento e desarquivamento 

7.11.1 Os documentos e processos, em meio físico, que foram encerrados antes 
da vigência do SEI, deverão ser remetidos aos Arquivos, Gerais ou Central, da 
respectiva Unidade que realizou seu registro no SEI, para sua guarda e arquivamento, 
por meio do processo de transferência, conforme calendário a ser definido pelo 
Arquivo Geral ou Central, conforme o caso. 

7.11.2 Os processos eletrônicos armazenados no SEI serão considerados como 
arquivados a partir do momento em que tiverem sidos concluídos em todos os setores, 
com seu encerramento firmado por meio do “Termo de Encerramento de Processos” 
em todos os setores, serão computados os seus prazos para fins de guarda ou 
eliminação. 
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7.11.3 O desarquivamento de processos no SEI se dará automaticamente quando 
um setor reabrir o processo. 

7.11.4 O documento original em papel, gerado ou recebido após a vigência do 
SEI, que for objeto de digitalização, será remetido ao Arquivo, Geral ou Central, da 
Unidade que efetivar sua digitalização, com anotação do seu respectivo número SEI, 
para guarda e conservação até que cumpra seu prazo de guarda. 

7.11.5 Os documentos sigilosos deverão ser encaminhados para guarda no 
Arquivo, Geral ou Central, em mobiliário que assegure a sua proteção de acesso 
indevido. 

7.11.6 O arquivamento de mídias e documentos relativos a processos concluídos 
nas Unidades Centrais e que contenham informação restrita ou sigilosa será feito no 
Arquivo Central da Embrapa, observando-se os critérios de segurança exigidos.  

7.11.7 O arquivamento de mídias e documentos relativos a processos concluídos 
nas Unidades Descentralizadas e que contenham informação restrita ou sigilosa será 
feito no Arquivo Geral da respectiva Unidade, observando-se os critérios de segurança 
exigidos. 

7.11.8 As UDs deverão providenciar áreas apropriadas para a instalação de seu 
Arquivo Geral. A área destinada à guarda dos acervos documentais arquivísticos 
deverá garantir sua segurança e preservação, e se basear no tamanho e característica 
do acervo (textual, audiovisual, fotográficos, etc.), conforme orientações constantes 
do Manual de Gestão Documental Arquivística da Embrapa. 

7.12 Acesso 

7.12.1 A classificação da informação quanto ao grau de sigilo e a possibilidade de 
limitação do acesso aos empregados autorizados e aos interessados no processo 
observarão os termos da Lei n.º 12.527/2011 e da norma de Acesso e Tratamento da 
Informação da Embrapa n.º 037.005.001.016. 

7.12.2 Os responsáveis pelo cadastro de processos e inserção de documentos no 
SEI deverão, no ato do registro, ou a qualquer momento, sinalizar o nível de acesso 
da informação, sob pena de responderem diretamente pelos danos causados em 
decorrência da divulgação não autorizada ou da utilização indevida de informações 
sigilosas ou informações pessoais. 

7.12.3 As solicitações de acesso a processo e documentos do SEI seguirão o 
disposto na Lei n.º 12.527/2011 e regulamentação aplicável. 

7.12.4 A autoridade competente da Embrapa poderá conceder acesso externo a 
processo e documento ao solicitante, com validade máxima a ser estabelecida no 
momento da liberação de acesso, preferencialmente de cinco dias, ao fim da qual o 
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acesso será automaticamente desativado, ficando novo acesso condicionado a nova 
solicitação. 

7.12.5 É vedada, no SEI, a concessão de vistas, via acesso externo, a documento 
preparatório, ou a informação nele contida, até a conclusão do ato ou decisão, de 
forma que a informação seja resguardada. 

7.12.6 O acesso à íntegra do processo para vista do interessado poderá ocorrer 
por intermédio da funcionalidade “gerenciar disponibilizações de acesso externo” ou 
por acesso à cópia em PDF do processo ou de documento, preferencialmente em 
meio eletrônico. 

7.13 Empréstimo 

7.13.1 O SEI dispensa a necessidade de emprestar um processo ou documento 
digital tendo em vista que estes poderão ser acessados por todos os usuários, 
observadas as restrições de acesso. 

7.13.2 O empréstimo de original em papel deverá ser concedido no caso em que 
sua reprodução digital não seja viável ou caso haja necessidade de acesso ao original 
para fins de comprovação de autenticidade. 

7.14 Boletim de Publicações Eletrônicas (BPE) 

7.14.1 O BPE é destinado à publicação de atos oficiais expedidos pela Embrapa, 
cuja divulgação seja de interesse público, ressalvada a publicação dos Atos de Gestão 
estabelecidos na Deliberação n.º 13/1983 de 20 de setembro de 1983; 

7.14.2 A publicação no BPE não dispensa a publicação no Diário Oficial da União 
(DOU), quando a Lei assim exigir; 

7.14.3 Os atos poderão ser publicados em mais de um veículo sempre em 
benefício da ampla publicidade. 

7.14.4 Em regra geral, os atos serão publicados na íntegra no BPE, podendo, 
excepcionalmente, serem publicados na forma de extrato quando: 

a) advir de documento elaborado externamente a Embrapa; 

b) O documento a ser publicado exigir formatação não suportada pelo editor 
de texto do SEI; 

c) em razão da natureza ou do tipo de documento, ou, ainda, por razões 
específicas devidamente justificadas pela autoridade competente, o 
documento tiver de ser produzido em formato impresso; 

d) em razão da natureza sigilosa ou restrita do documento, devidamente 
justificadas pela autoridade competente, em atenção às normas internas e 
legislação em vigor. 
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7.14.5 O documento gerado no SEI que necessitar de Publicação no DOU deverá 
ser publicado no BPE somente após a efetiva publicação no DOU, momento em que 
deverá ser informado em campos próprios a Seção, a Página e a data da publicação 
correspondente. 

7.14.6 Não é permitido o cancelamento de ato publicado no BPE. Uma vez 
identificada a necessidade de correção ou revogação do ato publicado, será elaborado 
um ato de retificação ou anulação, que será publicado por meio da funcionalidade 
“publicação relacionada”. 

7.14.7 A retificação de ato ocorrerá quando forem identificadas pequenas falhas 
em texto anteriormente, desde que não tenha comprometido a essência do ato; 

7.14.8 O ato será revogado ou anulado caso seja identificada a necessidade de 
tornar sem efeito o texto anteriormente publicado, por ilegalidade ou conveniência 
administrativa. Para tanto, será necessário a publicação de aviso de revogação ou 
anulação. 

7.14.9 A formatação (estrutura e configurações) dos atos a serem publicados, no 
BPE obedecerá ao padrão de documentos oficiais e instruções estabelecidas pela 
Embrapa. 

7.14.10 As solicitações de novos tipos de documento para publicação no BPE 
devem ser encaminhadas, pela autoridade competente, para sge.sei@embrapa.br. 

7.14.11 O BPE será disponibilizado ao público externo por meio de link disponível 
no portal da Embrapa. 

7.14.12 As Unidades administrativas ficarão responsáveis pela gestão e publicação 
de seus respectivos atos no BPE. 

 

8. Responsabilidades 

8.1 Das Áreas de Gestão Documental Arquivística 

a) indicar empregados responsáveis por representar a Unidade no Searq, 
bem como acompanhar e orientar a execução das atividades de gestão da 
informação arquivística no âmbito da unidade setorial, e, ainda, integrar a 
Cpad, sempre que demandados pelo órgão central;  

b) organizar, classificar, arquivar e proceder a guarda e conservação dos 
acervos documentais sob sua responsabilidade, de acordo com os 
procedimentos de gestão da informação arquivística definidos pelo órgão 
central, garantindo, assim, a sua integridade e segurança;  

c) avaliar e selecionar, periodicamente, os conjuntos documentais sob sua 
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guarda, e submeter a listagem de eliminação, dos conjuntos cujos prazos 
de guarda estejam vencidos, à aprovação da Cpad;  

d) adotar as medidas necessárias ao resguardo da segurança dos 
documentos de arquivo de caráter restrito ou sigiloso;  

e) prestar atendimento aos usuários internos e/ou externos, em conformidade 
com o que dispõe a Lei n.º 12.527/2011, no que se refere aos documentos 
armazenados no Arquivo Geral da respectiva Unidade;  

f) prestar informações ao órgão central, bem como encaminhar relatório anual 
de atividades informando sobre as atividades de gestão documental 
arquivística que estão sendo desenvolvidas no âmbito da Unidade;  

g) manter o SEI atualizado quanto às atividades de registro e trâmite de todos 
os documentos gerados e/ou recebidos no âmbito da Unidade, bem como 
orientar os usuários, no âmbito da Unidade, sobre a utilização do SEI, e 
atuar como interlocutor junto à equipe de Suporte SEI; 

h) informar ao Suporte SEI no prazo de até dois dias úteis qualquer alteração 
de lotação de empregado ou regimental que implique em mudança de sigla, 
denominação, criação ou extinção de setor;  

i) encaminhar ao Suporte SEI a solicitação de cancelamento ou de alteração 
de perfil de usuário de sua Unidade; 

j) informar ao Suporte SEI as necessidades de melhoria e de atualização, 
assim como os problemas observados em sua utilização;  

k) verificar se os registros e as movimentações de processos estão sendo 
efetuados no âmbito de sua Unidade de forma adequada; 

l) cumprir e fazer cumprir esta Norma. 

8.2 Dos Arquivos 

a) custodiar, organizar, classificar, arquivar e proceder a guarda e 
conservação dos acervos documentais sob sua responsabilidade, de 
acordo com os procedimentos definidos no Manual de Gestão Documental 
Arquivística, garantindo, assim, a sua integridade, preservação e 
segurança; 

b) avaliar e selecionar, periodicamente, os conjuntos documentais sob sua 
guarda, e submeter a listagem de eliminação, dos conjuntos cujos prazos 
de guarda estejam vencidos, à aprovação da Cpad; 

c) manter os acervos de documentos sigilosos em local que garanta sua 
proteção nos termos da Lei n.º 12.527/2011; 
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d) receber, conferir e arquivar fisicamente e no SEI os documentos em papel 
ou em suporte especial (CD, DVD, etc.) no seu âmbito de atuação; 

e) arquivar e gerir os documentos de todos os setores da Unidades, inclusive 
os oriundos do processo de digitalização, conforme as normas de gestão 
documental arquivísticas; 

f) cumprir e fazer cumprir esta Norma. 

8.3 Do Arquivo Central 

Ao Arquivo Central, no âmbito da Sede, cabe realizar as atividades descritas na seção 
8.2 desta Norma. 

8.4 Da Cpad 

a) elaborar o código de classificação (CCD), a tabela de temporalidade e de 
destinação de documentos de arquivo (TTD), que são instrumentos 
técnicos de gestão relativos às finalidades da Embrapa e submetê-los à 
aprovação do Arquivo Nacional; 

b) aplicar e orientar a aplicação do CCD, e da TTD das atividades-meio da 
administração pública federal e da atividade-fim da Embrapa aprovada pelo 
Arquivo Nacional; 

c) orientar as Unidades Setoriais do Searq na análise, avaliação e seleção 
dos conjuntos de documentos produzidos e acumulados pela Embrapa, no 
que tange à identificação dos documentos para guarda permanente e/ou a 
eliminação dos destituídos de valor; analisar os conjuntos de documentos 
para a definição de sua destinação final, após a desclassificação quanto ao 
grau de sigilo; 

d) submeter as listagens de eliminação de documentos para aprovação do 
presidente; 

e) cumprir e fazer cumprir esta Norma. 

8.5 Da SGE 

a) coordenar as atividades de gestão documental arquivística por meio do 
Sistema Embrapa de arquivos;  

b) coordenar os trabalhos da Cpad; 

c) promover a Gestão do SEI no âmbito da Embrapa; 

d) atualizar e manter disponível na Intranet o Manual de Gestão Documental 
Arquivística da Embrapa; 
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e) propor e disseminar normas, manuais e instrumentos no seu âmbito de 
atuação em consonância com a legislação arquivística brasileira em vigor; 

f) orientar e acompanhar das UCs e UDs no processo de análise, avaliação 
e seleção do conjunto de documentos produzidos e acumulados pela 
Embrapa, tendo em vista a identificação dos documentos para guarda 
permanente e a eliminação dos documentos destituídos de valor;  

g) conduzir em conjunto com a Cpad o processo de elaboração e aplicação 
do Código de Classificação de Documentos de Arquivo e a Tabela de 
Temporalidade de Documentos da Embrapa e submetê-los;  

h) promover e estimular a capacitação e o aperfeiçoamento dos empregados 
que atuam na área de gestão documental arquivística;  

i) interagir com o Arquivo Nacional e SIGA, para efeito de orientação 
normativa e supervisão técnica, em consonância com a legislação brasileira 
em vigor;  

j) representar a Embrapa na Comunidade de Negócios do Projeto Processo 
Eletrônico Nacional (PEN) no que se refere à definição dos requisitos de 
melhoria a serem implementados no SEI;  

k) representar a Embrapa na Subcomissão do Sistema de Gestão de 
documentos de Arquivo (SIGA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, na qualidade de unidade seccional;  

l) expedir notificação de não conformidade com as normas internas e a 
legislação arquivística brasileira vigente, visando à melhoria dos 
procedimentos de gestão documental arquivística no âmbito da Embrapa;  

m)custodiar e gerir os acervos documentais arquivísticos de guarda corrente, 
intermediária e permanente, armazenados no Arquivo Central da Embrapa 
Sede;  

n) prestar atendimento aos usuários internos e/ou externos, em conformidade 
com o que dispõe a Lei n.º 12.527/2011, no que se refere aos documentos 
armazenados no Arquivo Central da Embrapa Sede; 

o) acionar a SGE/GTI sempre que as melhorias, atualizações e solução de 
problemas do SEI exigirem a intervenção dessa Unidade; 

p) disponibilizar uma central de atendimento para prestar o suporte ao SEI e 
interagir com as Áreas de Gestão Documental Arquivística das Unidades; 

q) cumprir e fazer cumprir esta Norma. 

8.6 Da SGE/GGP e dos SGPs 
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a) Encaminhar à equipe de Suporte SEI a informação acerca da cessão de 
empregados e da suspensão de contratos de trabalho. 

8.7 Da SGE/GTI 

a) prestar suporte técnico à SGE no que se refere a manutenção dos sistemas 
SEI e Sistema de Permissões (SIP) e quando necessário, promover a 
instalação de novos módulos e de atualizações; 

b) manter a infraestrutura física (hardware) e lógica (sistemas e base de 
dados) necessárias ao adequado funcionamento do SEI. 

8.8 Dos Protocolos 

a) receber, conferir, digitalizar, registrar, distribuir e tramitar os documentos 
de origem externa recebidos no seu âmbito de atuação; 

b) enviar, ao seu respectivo arquivo, os documentos físicos originais, em 
qualquer que seja o seu suporte (papel, CD, DVD, etc.); 

c) expedir documentos físicos ou eletrônicos em mídias físicas para outras 
empresas, órgãos, entidades ou particulares, mantendo o registro da 
expedição no SEI; 

d) centralizar a execução de todas as atividades acima descritas. 

8.9 Do Protocolo Central 

a) Realizar as atividades descritas na seção 8.8 desta Norma no âmbito da 
Sede. 

8.10 Das Unidades Centrais e Descentralizadas  

a) cumprir e zelar pelo fiel cumprimento das disposições desta Norma e dos 
atos expedidos na forma da seção 9.7 desta Norma; 

b) indicar os empregados que serão responsáveis por representar a Unidade 
no Searq, bem como acompanhar e orientar, a execução das atividades de 
arquivo, protocolo e uso do SEI, no âmbito da unidade setorial; 

c) realizar a gestão e publicação de seus respectivos atos no BPE. 

8.11 Dos Usuários colaboradores. 

a) responsabilizar-se pelas ações realizadas no SEI, preservando, quando for 
o caso, o sigilo da informação a que tiver acesso;  

b) firmar o Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI, conforme 
Anexo “B” desta Norma; 

c) manter sigilo de sua senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer 
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hipótese, alegação de uso indevido. 

8.12 Dos Usuários externos 

a) responsabilizar-se pelas ações realizadas no SEI, preservando, quando for 
o caso, o sigilo da informação a que tiver acesso; 

b) firmar o Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI, conforme 
Anexo “B” desta Norma; 

c) zelar pelo sigilo de sua senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer 
hipótese, alegação de uso indevido; 

d) preencher os dados informados conforme o formulário eletrônico de 
peticionamento, preenchendo os campos obrigatórios e anexar os 
documentos essenciais e complementares; 

e) confeccionar a petição e dos documentos digitais em conformidade com os 
requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao 
tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente; 

f) conservar os originais em papel de documentos digitalizados enviados por 
meio de peticionamento eletrônico até que decaia o direito da 
Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso 
solicitado, sejam apresentados à Embrapa para qualquer tipo de 
conferência; 

g) verificar por meio do recibo eletrônico de protocolo, o recebimento das 
petições e dos documentos transmitidos eletronicamente; 

h) realizar por meio eletrônico, de todos os atos e comunicações processuais 
entre a Embrapa, o usuário ou a entidade porventura representada, não 
sendo admitidas protocolização por meio diverso, exceto quando houver 
inviabilidade técnica ou indisponibilidade do meio eletrônico; 

i) cumprir as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu 
provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas 
transmissões eletrônicas. 

8.12.1 A não obtenção do cadastro como usuário externo, bem como eventual erro 
de transmissão ou recepção de dados não imputáveis a falhas do SEI ou de sistema 
integrado, não servirão de escusa para o descumprimento de obrigações e prazos. 

8.13 Dos Usuários internos 

a) manter o SEI atualizado com as informações geradas ou recebidas no 
âmbito do setor ao qual está vinculado; 

b) responsabilizar-se por toda e qualquer ação no SEI, tais como trâmites, 
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despachos e assinatura de documentos; 

c) encaminhar à autoridade competente as solicitações de acesso a 
informações constantes de processos e documentos contidos no SEI; 

d) cumprir as disposições desta Norma e dos atos expedidos. 

 

9. Disposições finais e transitórias  

9.1 Os procedimentos complementares a esta Norma, relativos às atividades de 
organização, classificação, arquivamento, destinação, avaliação e seleção de 
documentos a serem executados pelos integrantes do Searq constarão do Manual de 
Gestão Documental Arquivística, que deverá ser atualizado sempre que houver 
atualização normativa que justifique.  

9.2 As atividades executadas de forma divergente do definido nesta norma e no 
Manual de Gestão Documental Arquivística estarão sujeitas a notificação de não 
conformidade e à responsabilização administrativa, quando não configurar crime 
previsto em Lei. 

9.3 Todo e qualquer processo que necessitar ser tramitado deverá estar 
cadastrado no SEI, sendo vedada a abertura de novos processos por meio diverso.  

9.4 Os processos em papel produzidos antes da vigência do SEI, que não tenham 
finalizado o seu trâmite, deverão ser digitalizados e inseridos no SEI, mantendo o NUP 
de origem. 

9.5 Eventual acesso de empregado ao SEI, por meio de login e senha, importa 
automática aceitação de todas as disposições desta Norma. 

9.6 As alterações e atualizações posteriores a esta Norma dispensam a 
celebração de novo termo de aceitação das condições de uso do SEI pelo usuário, 
que tem automaticamente ratificada sua concordância com as novas disposições a 
partir do primeiro acesso ao Sistema após a alteração. 

9.7 A SGE poderá, para padronização de procedimentos administrativos de rotina 
relacionados à execução desta Norma, expedir instruções a serem observadas pelas 
Unidades Centrais e Descentralizadas. 

9.8 Os casos omissos a esta norma serão dirimidos pela Secretaria Geral (SGE). 

9.9 O uso indevido de informações produzida e recebidas pela Embrapa, bem 
como o tratamento indevido que enseje em perda da informação será passível de 
responsabilidade civil, penal e administrativa. 

_____________ 
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Anexo A (Termo usuário interno) 

 

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE USO DO SEI NA EMBRAPA  

(Usuário interno) 

 

Eu, ___________________________________________________________, 
matrícula ____________, ocupante do cargo de ______________, declaro, para os 
devidos fins perante a Embrapa, que li e estou de acordo com as normas e 
procedimentos relacionados ao Uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 
conforme definido na Norma n.º 037.001.002.002.  

Como consequência, admito como válido, para todos os efeitos legais, os documentos 
produzidos e assinados de forma eletrônica por meio do SEI, responsabilizando-me 
integral e pessoalmente pelo uso das informações a que tiver acesso em decorrência do 
exercício de minhas atividades funcionais na Empresa e pelos atos praticados por meio 
de meu login e senha de acesso, ciente de que serei responsabilizado pelo uso indevido.  

Declaro, ainda, que são de minha exclusiva responsabilidade:  

I – O sigilo da senha de acesso;  

II – A confecção dos documentos digitais em conformidade com os requisitos 
estabelecidos pelo Sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos 
transmitidos eletronicamente;  

III – A conservação dos originais em papel de documentos de cunho e/ou interesse 
pessoal que forem por mim digitalizados e inseridos no SEI, até que decaia o direito da 
Administração Pública de rever os atos praticados no processo, para que, caso 
solicitado, sejam apresentados à Embrapa para qualquer tipo de conferência; 

 IV – A observância das condições para a prática dos atos processuais eletrônicos. 

 ______________, ____/___/____ (local e data) 

 

 __________________________________________________  

Assinatura  

____________________ 
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Anexo B (Termo usuário externo ou colaborador) 
 

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE USO DO SEI NA EMBRAPA 
(Usuário externo ou usuário colaborador) 

 
 

 

1. Eu, _______________________________________,[nacionalidade] 
____________, [estado civil] ___________________, inscrito no CPF sob o n.º 
___________________,(no caso de estrangeiro informar o n.º do passaporte: 
__________, e o país emissor _____________), residente e domiciliado no 
endereço ________________________________________,na cidade 
__________, no estado _____________, País _________, telefone (   )____-____, 
e-mail (pessoal de uso privativo)__________________________, declaro, para os 
devidos fins perante a Embrapa, que li e estou de acordo com as normas e 
procedimentos relacionados ao Uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 
conforme definido na Norma n.º 037.001.002.002. 

 

2. Como consequência, admito como válido, para todos os efeitos legais, os 
documentos produzidos e assinados de forma eletrônica por meio do SEI, 
responsabilizando-me integral e pessoalmente pelo uso das informações a que 
tiver acesso em decorrência do meu cadastro como usuário do Sistema e pelos 
atos praticados por meio de meu login e senha de acesso, ciente de que serei 
responsabilizado pelo uso indevido, as quais serão passíveis de apuração civil, 
penal e administrativa. 

 

3. Declaro, ainda, que são de minha exclusiva responsabilidade: 

a) a veracidade das informações prestadas neste termo, bem como a 
originalidade e integralidade dos documentos de identificação a serem 
encaminhados; 

b) o sigilo da senha de acesso; 

c) a confecção dos documentos digitais em conformidade com os requisitos 
estabelecidos pelo Sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos 
arquivos transmitidos eletronicamente; 

d) a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados 
eletronicamente até que decaia o direito da Administração Pública de rever os 
atos praticados no processo, para que, caso solicitado sejam apresentados à 
Embrapa para qualquer tipo de conferência. 
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4. Estou, ainda, ciente de que: 

4.1. os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora 
do recebimento pelo SEI-Embrapa e consideram-se tempestivos se praticados até às 23 
horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário 
oficial de Brasília/DF, independente do fuso horário em que me encontre; 

4.2. para que o meu cadastro seja liberado, a documentação a seguir indicada deve 
ser entregue para avaliação. Após a entrega da documentação, caso não exista 
nenhuma pendência, o Cadastro do Usuário Externo no SEI será liberado em até dois 
dias úteis. 

4.3  Para que o cadastro seja liberado o Usuário deverá: 

4.3.1 Enviar a Embrapa por e-mail: 

a) Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI na Embrapa assinado 
digitalmente por meio de Certificado Digital; 

b)  Cópia em PDF do RG e CPF, ou de outro documento de identificação oficial 
com foto no qual conste CPF; 

c) Cópia do comprovante de residência. 

4.3.2 Enviar pelos correios: 

a) Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI na Embrapa, preenchido 
e assinado com assinatura idêntica ao documento apresentado, com 
reconhecimento de firma por autenticidade/veracidade em Cartório; 

b) Cópia de documento de identificação oficial com foto no qual conste CPF; 

c) Cópia do comprovante de residência. 

4.3.3 Apresentação pelo signatário em uma das Unidades da Embrapa ou por terceiros 
em uma das Unidades da Embrapa. 

a) Termo de Aceitação das Condições de Uso do SEI na Embrapa, preenchido 
e assinado com assinatura idêntica ao documento apresentado, para a 
autenticação administrativa por meio de cotejo com o documento original ou 
com reconhecimento de firma por autenticidade/veracidade em Cartório; 

b) Cópia de documento de identificação oficial com foto no qual conste CPF; 

c) Cópia de comprovante de residência. 

4.3 O endereço e o e-mail constante do “Termo de Aceitação das Condições de Uso 
do SEI na Embrapa” devem ser os mesmos informados no momento do cadastro da 
solicitação de credenciamento no Portal da Embrapa.  

4.4 No caso de alteração de dados cadastrais encaminhar e-mail para 
sge.sei@embrapa.br. 
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4.5 Documentos apresentados de forma divergente dos exigidos não serão aceitos e 
a não efetivação do envio dos documentos em até 30 dias implica no cancelamento do 
cadastro. 

4.6 Eventual erro de transmissão ou recepção de dados não imputáveis a falhas do 
SEI ou de sistema integrado, não servirão de escusa para o descumprimento de 
obrigações e prazos. 

 

______________, ____/___/____ 

(local e data) 

 

----------------------------------------------------- 
Assinatura: 


