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TramitaGov (Barramento)

• Objetivo:

Permitir a comunicação entre os órgãos públicos
que utilizam o SEI ou outras soluções de
processo eletrônico (desde que também estejam
integrados à solução).

https://portalsei.df.gov.br/category/seigdf/barramento/

https://portalsei.df.gov.br/category/seigdf/barramento/


TramitaGov (Barramento)

• Definição:

O módulo TramitaGov (Barramento de Serviços) é
uma infraestrutura centralizada que permite que
um órgão envie processos ou documentos
administrativos digitais para outro de maneira
segura e com confiabilidade de entrega. Tal
infraestrutura permite o trâmite eletrônico entre
plataformas distintas.

https://portalsei.df.gov.br/category/seigdf/barramento/

https://portalsei.df.gov.br/category/seigdf/barramento/


TramitaGov (Barramento)
Estrutura de Envio / Recebimento

Gabinete dos Órgãos Unidade de Protocolo



TramitaGov (Barramento)

Status de Envio



Status de Envio
STATUS DESCRIÇÃO ONDE ESTÁ O PROCESSO

1 Aguardando o envio dos arquivos digitais Sistema de processo eletrônico remetente

2 Arquivos digitais recebidos pelo Barramento Barramento

3 Metadados recebidos pelo sistema de 

processo eletrônico destinatário

Barramento

4 Arquivos digitais recebidos pelo destinatário Sistema de processo eletrônico destinatário

5 Recibo de conclusão recebido pelo 

Barramento

Sistema de processo eletrônico destinatário

6 Recibo de conclusão recebido pelo 

remetente

Sistema de processo eletrônico destinatário

7 Trâmite cancelado Sistema de processo eletrônico remetente

8 Trâmite recusado. Aguardando ciência do 

remetente 

Barramento

9 Ciência da recusa recebido pelo remetente Sistema de processo eletrônico remetente

10 Trâmite cancelado automaticamente Sistema de processo eletrônico remetente



1 - ENVIANDO O PROCESSO
PRÉ-REQUISITO PARA ENVIO EXTERNO 

- Permissão da Unidade;

- Usuário com Permissão para Envio Externo(Termo de 

Responsabilidade);

- Proibido o envio de processos Sigilosos;

- Todos os documentos ASSINADOS;

- Processo aberto somente na Unidade com permissão 

para Envio Externo;

- O campo Especificação deve estar preenchido; 

- O campo Interessados deve estar preenchido;

- Desbloquear pop-ups do SEI-GDF.



ASPECTOS IMPORTANTES

- Tamanho do processo;

- Extensões diferentes;

- Anexos;

- Processos em trâmite;

- Processos relacionados.

1 - ENVIANDO O PROCESSO



ORIENTAÇÕES ANTES DO ENVIO

• Os processos referenciados ou relacionados 
precisarão ser disponibilizados, via Disponibilização 
de Acesso Externo, por exemplo.  

• Como fazer o controle do processo enviado 
externamente?

- Bloco Interno 

ou 

- Acompanhamento Especial



COMO FAZER NO SEI?

Clicar no ícone Envio Externo de 
Processo.



Preencher os campos:

TELA DE ENVIO



Pra onde enviar?

TELA DE ENVIO

Repositório de Estrutura: DISTRITO FEDERAL

- CLDF;

- TCDF (Ministério Público de Contas);

Não confundir CLDF com Câmara dos Deputados Federal 

Não confundir TCDF com outros Tribunais de Contras ou TCU

Repositório de estrutura: PODER EXECUTIVO

- Ministérios e demais órgãos federais;

Repositório de estrutura: PODER JUDICIÁRIO

- TJDFT e demais Tribunais de Justiça;

Dúvidas quanto ao envio? Entre em contato conosco.



ENVIO CONCLUÍDO COM SUCESSO

• Após o envio é exibida a mensagem Trâmite
externo do processo finalizado com sucesso!

• O processo está em trâmite no Barramento.



FALHA NO ENVIO

• Em caso de falha de envio, o sistema apresentará 
uma tela de alerta indicando o motivo do erro.



RECIBOS DE ENTREGA
• São 2 recibos de entrega: Barramento e Sistema de

destino.
• É possível consultar os recibos de entrega do processo

no ícone Consultar Recibos:



RECIBOS DE ENTREGA
• Após a entrega do RECIBO DE CONCLUSÃO DE

TRÂMITE, se necessária a inclusão, alteração ou
complementação de informações no processo,
solicite o retorno do processo oficialmente,
enviando um novo processo relacionado.



RECIBOS DE ENTREGA

Clicar no ícone Iniciar processo relacionado ( ).



TELA DE CONTROLE DE PROCESSOS

Processo Recebido
- Atenção: a numeração  

dos processos recebidos 

externamente manterá o 

padrão do órgão de 

origem.

Processos em Trâmite 

de Envio Externo



PROCESSO ENVIADO

• Após o recebimento do processo no outro órgão no

STATUS 6, o processo não aparecerá mais na sua

tela inicial.

• Qual tempo de recebimento no outro órgão?

- Variável conforme disponibilidade do Barramento e do

sistema do órgão.

• O processo fica bloqueado para inclusão de

documento e tramitação do processo.



• O processo ficará BLOQUEADO!

• NÃO ALTERAR A ÁRVORE DO PROCESSO;

• É possível cancelar a tramitação?

- Sim. Enquanto a tramitação externa estiver em 
andamento o ícone Cancelar Tramitação Externa interrompe o 
envio e desbloqueia o processo. 

• Após a conclusão do trâmite ao destino externo o 
ícone ficará indisponível e o processo fica bloqueado 
para a inclusão de documentos ou assinaturas.

PROCESSO ENVIADO



2 – RECEBENDO O PROCESSO

PARA RECEBIMENTO EXTERNO 

- Unidade configurada;

- Reclassificar o tipo de processo;

- Tramitar para a unidade responsável.

Não é necessário perfil / termo de responsabilidade 

para os usuários das unidades de recebimento.



RECEBIMENTO EXTERNO (AÇÃO DO
PROTOCOLO)
• A numeração do processo recebido

externamente manterá o padrão do órgão de
origem.

• Todos os processos recebidos externamente
estarão cadastrados com o tipo de processo
“Processo Recebido Externamente (a classificar)”.

• O usuário da Unidade Protocolizadora deverá
receber o processo, clicar no ícone
Consultar/Alterar Processo ( ) e reclassificar
o processo com o tipo de processo mais
adequado.



RECEBIMENTO EXTERNO (AÇÃO
DO PROTOCOLO)

• O usuário da Unidade Protocolizadora deve
identificar a unidade destino e tramitar o
processo por meio do ícone Enviar Processo
( ).

• O retorno do processo ao órgão de origem deve
ser realizado via Gabinete.



•É possível fazer consultas no processo que esteja 
em envio externo.

Os novos documentos inseridos pelo órgão EXTERNO 
estarão disponíveis após o retorno do processo ao SEI-GDF. 

ACESSO A PROCESSO EM ENVIO 
EXTERNO



•O que fazer caso haja algum pedido de informação 
ou vistas a processo/documento em envio externo?

– Relacionar o processo em que consta o pedido de 
informação, ao processo que contém as informações 
solicitadas e disponibilizar acesso ao processo por meio 
do ícone Gerenciar Disponibilizações de Acesso Externo  
ou realizar o Envio Externo do processo solicitado;

– Nas solicitações de acesso a processo, analisar a forma 
de conceder esse acesso;

ACESSO A PROCESSO EM ENVIO 
EXTERNO



• PROCESSO SIGILOSO: Não deve ser alterado o 
nível de acesso para tramitação. Entre em contato 
conosco ou com o órgão de destino;

• SEMPRE devolver o processo ao órgão de origem;
Nos casos em que é necessário o levantamento de informações de 
várias unidades em seu órgão, gere um processo relacionado para 
tramitação interna e inclusa a informação final no processo de 
origem.

• Não tramitar processos para a unidade 
EXTERNO do GDF

IMPORTANTE



• SITUAÇÕES QUE IMPACTAM NO 
ENVIO/RECEBIMENTO:

– Tipos de Documentos diferentes entre os 
órgãos;

– Processos anexados;

– Tamanho dos arquivos;

– Extensões não permitidas conforme o órgão.

IMPORTANTE



• PERMISSÕES DE ACESSO:

– Consultar quantos e quais são os usuários com 
permissão de envio externo no seu órgão;

– Importante que cada gabinete tenha pelo menos 
3 usuários com permissão de envio externo;

– Ficar atento para a solicitação de substituição 
quando o usuário sair da unidade, retirar da 
pessoa que saiu e conceder a um novo usuário;

IMPORTANTE



IMPORTANTE

Em caso de ERROS OU 
DÚVIDAS: 

Entre em contato conosco!

Não deixe que erros 
interrompam o trâmite e 
instrução do processo entre 
os órgãos!



Onde localizar?

Portal SEI-GDF > SEI no GDF > Barramento de 
Serviços do PEN

https://www.gov.br/economia/pt-
br/assuntos/processo-eletronico-

nacional/conteudo/tramita.gov.br/relacao-dos-
orgaos-e-entidades

ÓRGÃOS INTEGRADOS -
IMPLANTADOS 

https://portalsei.df.gov.br/
https://portalsei.df.gov.br/
https://portalsei.df.gov.br/category/seigdf/
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/processo-eletronico-nacional/conteudo/tramita.gov.br/relacao-dos-orgaos-e-entidades
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