
ATA DA OITAVA REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DO CNMP (RAE)

Aos dez dias do mês dezembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e quarenta

minutos, no Plenário do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP,

iniciou-se a Oitava Reunião de Análise da Estratégia do Conselho Nacional do Ministério

Público (RAE), que tratou dos seguintes assuntos: 1) Análise do desempenho dos indicadores

estratégicos; 2) Apresentação dos resultados da nova Pesquisa e Diagnóstico de Imagem do

CNMP e  do  Ministério  Público  perante  a  sociedade;  3)  Breve  relato  sobre  o  inventário

processual que será realizado em janeiro do próximo ano; 4) Balanço dos projetos estratégicos

definidos no Plano Estratégico do Conselho, com a proposição de cancelamento e substituição

de alguns deles; 5) Apresentação dos comentários e sugestões quanto à atuação do CNMP

colhidos durante o 5º Congresso Brasileiro de Gestão do MP; 6) Relato da instituição e da

atuação  do  Comitê  de  Governança  Corporativa  e  da  Estratégia  do  CNMP.  Presentes  o

Conselheiro  Fábio  George  Cruz  da  Nóbrega,  o  Secretário-Geral  do  CNMP,  Blal  Yassine

Dalloul, o Secretário-Geral Adjunto do CNMP, Wilson Rocha de Almeida Neto, os Membros

Auxiliares Fábio Massahiro Kosaka, Ludmila Reis Brito Lopes, Luiz Gustavo Maia Lima e

Michel Betenjane Romano, o secretário do Conselheiro Leonardo de Farias Duarte Maurício

Matias da Costa, os servidores da Comissão de Planejamento Estratégico Christianne Oliveira

e Sá e Rogério Carneiro Paes, os servidores da Secretaria de Gestão Estratégica Cristiano

Rocha  Heckert  (Secretário),  Gerson  Elbert  Guimarães,  Ronan  Moraes,  Sávio  Neves  do

Nascimento e Weskley Rodrigues dos Santos, além da estagiária daquela Secretaria Barbara

Viegas Lelis, o Assessor em exercício da assessoria de Comunicação Social  e Cerimonial

Wilson Ximenes Lima, o auditor chefe da Auditoria Interna Paulo Rogério Lins Ribeiro, a

chefe de gabinete da Presidência do CNMP Eliane Rodrigues de Sales e o assessor Marcelo

Pires da Silva, o Secretário Executivo Roberto Fuina Versiani, o Secretário de Tecnologia da

Informatização Gustavo Fonseca Gonçalves de Almeida, o Coordenador de Gestão de Pessoas

Luiz  Armando  Lopes  Campião,  a  servidora  da  Secretaria  Processual  Rafaela  Oliveira,  a

Secretária  de  Planejamento  Orçamentário  Taissa  Dagher  e  a  representante  da  Consultoria

Praxian Maria Cecília Galante Porto. Abrindo os trabalhos, o Secretário-Geral cumprimentou

todos os presentes e passou a palavra ao Secretário de Gestão Estratégica, Cristiano Rocha

Heckert, que começou apresentando o mapa estratégico do CNMP e o desempenho atual dos



indicadores associados a cada um dos objetivos estratégicos. Informou que foi aprovada a

extensão das vigências do Plano Estratégico do CNMP e do Plano Estratégico Nacional do

Ministério  Público,  ambas  até  31  de  dezembro  de  2017,  na  vigésima  primeira  Sessão

Ordinária deste Conselho. Em seguida, informou que, em relação à RAE anterior, houve uma

diminuição  dos  objetivos  estratégicos  sem  indicador  vinculado,  fruto  de  um  esforço

capitaneado pela Secretaria-Geral para mensurar alguns indicadores que estavam pendentes

de  avaliação  ao  longo  do  último  semestre.  Dentre  eles,  foram  realizadas  as  primeiras

pesquisas de satisfação com a estrutura predial e de cultura e clima organizacional, com 79%

(setenta e nove porcento) e 50% (cinquenta porcento) de avaliação positiva, respectivamente.

Complementarmente, relatou que pretende-se realizar uma revisão dos indicadores e de suas

metas no próximo ano, além da definição de novos indicadores. Seguindo para o próximo

assunto  da  pauta,  a  representante  da  Consultoria  Praxian  Maria  Cecília  Galante  Porto

apresentou os principais resultados da segunda Pesquisa e Diagnóstico de Imagem do CNMP

e do  Ministério  Público.  A pesquisa  foi  realizada  em âmbito  nacional,  com cinco  mil  e

quinhentas  e  sessenta  e  oito  mil  entrevistas  realizadas  em  trezentos  e  quarenta  e  oito

municípios, entre os meses de setembro e novembro do ano corrente. Os resultados foram

bastante  negativos  de  maneira  geral,  demonstrando  que  o  nível  de  conhecimento  e

credibilidade do Ministério Público pela sociedade diminuiu em relação a pesquisa anterior. Já

para o Conselho Nacional do Ministério Público, apenas o nível de credibilidade diminuiu em

relação à edição anterior da mesma pesquisa, enquanto o nível de conhecimento melhorou

levemente. A consultora comentou que o tema “corrupção” e a preocupação da sociedade em

ter o MP atuante nesta questão ganhou destaque nesta pesquisa em relação à anterior. Uma

hipótese para esta preocupação é a aplicação da Pesquisa no período eleitoral brasileiro, além

da veiculação na mídia de intensos escândalos políticos sobre desvio do dinheiro público.

Apesar dessa hipótese, o MP foi a Instituição que recebeu maior avaliação sobre o nível de

confiança depositado pela população. Recomendou que se realize trabalho de imagem do MP

com características relacionadas à agilidade, gasto do dinheiro público de forma responsável e

transparência, itens estes que receberam menor avaliação por parte da população. Por fim, a

consultora parabenizou o Conselho pela gestão estratégica realizada atualmente, ressaltando

que poucas instituições públicas executam realmente seu Plano Estratégico, como ela estava

percebendo que o CNMP faz. Retornando a palavra ao Secretário de Gestão Estratégica, este
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ressaltou que análise conjunta realizada entre a Secretaria Processual (SPR), a Secretaria de

Gestão Estratégica (SGE), a Secretaria de Tecnologia da Informatização (STI), os Gabinetes e

a Corregedoria Nacional (CN) referente à estatística processual deste Conselho, detectou erros

e inconsistências  no banco de dados,  principalmente  no que se refere  ao lançamento  das

ocorrências de arquivamento dos processos. Ao longo desses últimos meses, foram realizadas

ações de melhoria na rotina de coleta das informações, porém, sem esgotar a necessidade de

avaliação e aprimoramento, periódico e permanente, da estatística. E, como resultado desse

esforço, foi publicada, no dia dois de dezembro de dois mil e quatorze, a Portaria CNMP-

PRESI  nº  220,  que  dispõe  sobre  a  realização  de  inventário  de  processos  do  CNMP,  que

ocorrerá entre os dias treze e quinze de janeiro do próximo ano. Seguindo para o próximo

item da pauta,  o  Secretário de Gestão Estratégica apresentou o balanço dos  vinte  e  nove

projetos estratégicos definidos no Plano Estratégico do Conselho em 2010. Até o momento,

dezessete projetos foram concluídos, sete estão em andamento, quatro não foram iniciados e

um foi  cancelado.  Convidou,  então,  o  membro  auxiliar  da  Corregedoria  Nacional  Fábio

Massahiro  Kosaka  para  realizar  um breve  relato  sobre  o  projeto  estratégico  "Sistema  de

Cadastro  Nacional  de  Membros  do  Ministério  Público",  que  trata  de  uma  ferramenta

centralizadora de informações de todos os membros, tais como: cadastro básico do membro,

informação de lotação,  magistério,  processos judiciais  contra  o membro,  dentre  outras.  O

projeto está em fase final, com pendência de desenvolvimento do módulo de relatórios para

extração das informações do cadastro. Em seguida, passou-se a palavra ao membro auxiliar da

Presidência Michel  Betenjane Romano que discorreu sobre o projeto "Sistema Processual

Eletrônico do CNMP", que trata sobre a informatização e tramitação eletrônica de processos.

Informou que o desenvolvimento do Sistema Elo se iniciou em novembro de dois mil e treze e

a previsão para implementação do módulo de protocolo, sessão eletrônica e gabinetes é para

março do próximo ano. Ressaltou que é necessária a formalização jurídica do sistema e que

Proposta de Resolução já se encontra com o relator Conselheiro Cláudio Henrique Portela do

Rego. Ressaltou a importância da fase de homologação do sistema, etapa necessária para o

aprendizado e para a detecção de erros no desenvolvimento e que enfrentou problemas de

adesão  dos  assessores  dos  gabinetes  na  tarefa,  causando  um  atraso  no  cronograma

inicialmente definido. Com o sistema, haverá um incremento na qualidade e na profundidade

das  informações  processuais  deste  Conselho.  Na  sequência,  passou-se  a  palavra  para  a
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membro auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico Ludmila Reis Brito Lopes que

relatou  sobre  a  execução  dos  projetos  "Programa  de  Ações  Temáticas  para  o  Ministério

Público" e "Programa de Modernização do MP". Informou que atualmente a Comissão atua

em duas  frentes:  área  fim e área  estruturante,  esta  última  através  do Fórum Nacional  de

Gestão.  Inúmeros  produtos  como  Propostas  de  Resoluções  e  Recomendações  já  foram

elaborados no Fórum, sendo propostos ao Plenário para, após aprovação, aplicação nacional.

Já na área fim,  a  Comissão tem realizado Ações Nacionais  que promovem a discussão e

proposição de iniciativas nacionais para as unidades. O objetivo é promover a evolução e

melhoria dos Ministérios Públicos. No ano corrente, foram realizadas dez ações nacionais em

todo o país e para o ano seguinte a previsão é que ocorram mais oito eventos. Os próximos

passos serão realizar o monitoramento dos indicadores definidos nas Ações Nacionais em

conjunto  com os  indicadores  sociais  do  Brasil  e  elaborar  mapa  social  para  direcionar  a

atuação das  unidades.  Em seguida,  a  palavra  voltou  ao Secretário  de  Gestão  Estratégica,

Cristiano  Rocha  Heckert,  que  informou  sobre  o  projeto  "Mapeamento  de  Processos  de

Trabalho", destacando que, apesar da extensão da vigência do plano estratégico do CNMP,

mantém-se a estimativa de conclusão do projeto para junho de dois mil e quinze, conforme

previsto no início do projeto em dois mil e onze. Iniciou-se neste mês a execução do contrato

que mapeará os  processos  priorizados pela  Corregedoria  Nacional,  Presidência,  Secretaria

Geral e Secretaria Processual. O prazo para término dessa etapa é vinte e seis de março do

próximo ano. Adicionalmente, em uma próxima contratação, serão mapeados os processos

priorizados  pelas  Comissões  e  pela  Ouvidoria  Nacional.  Logo  em seguida,  apresentou  a

proposta de cancelamento dos seguintes projetos previsto originalmente no Plano Estratégico:

"Comitê  dos  Órgãos  de  Controle",  "Aperfeiçoamento  do  controle  de  interceptações

telefônicas", "Sistema de acompanhamento de inspeções e decisões dos Tribunais de Contas"

e "Registro Civil". Relatou que a despeito de diversas provocações feitas em RAEs anteriores

e nos ciclos de elaboração do Plano de Gestão anual do CNMP, tais projetos ainda não foram

postos em execução pelas respectivas unidades responsáveis. Considera,  portanto,  que tais

projetos  não  são  mais  considerados  prioritários  pela  atual  composição  como  eram  no

momento de elaboração do plano. Diante disso, em substituição aos projetos cancelados, foi

proposta a inserção dos seguintes projetos no portfólio estratégico: "Seleção, ambientação e

lotação dos novos servidores", Ambientação dos novos Conselheiros e membros auxiliares",
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"Pesquisa  de  imagem do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público  perante  o  Ministério

Público brasileiro" e "Congresso Brasileiro do Ministério Público". Na ocasião, a proposta foi

aprovada por unanimidade. A seguir, apresentou os comentários e sugestões quanto à atuação

do CNMP colhidos  durante  o  5º  Congresso  Brasileiro  de  Gestão  do  MP,  no  qual  foram

avaliadas  questões  sobre a  transparência,  o  controle  administrativo e  financeiro do MP, o

controle  disciplinar  do MP, a representatividade do CNMP junto ao MP e a  integração e

desenvolvimento do MP. As percepções dos respondentes foram, em geral, positivas, sendo

que o item mais bem avaliado foi o de transparência. Dando prosseguimento aos temas da

reunião, passou-se a palavra ao Secretário-Geral Adjunto que discorreu sobre ações tomadas

ao longo deste ano que levaram ao fortalecimento do Plano Estratégico e da Comissão de

Planejamento  Estratégico,  como  a  reformulação  e  regulamentação  dos  Comitês,  Fóruns,

Representações, Grupos de Trabalho e congêneres no âmbito do CNMP, nos termos expresso

na Portaria CNMP-PRESI nº 70, de vinte e sete de março de dois mil e quatorze. Ademais,

ponderou sobre a instituição do Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE),

órgão consultivo  do  Plenário,  da  Presidência  e  da  Secretaria-Geral  nas  questões  afetas  à

governança e gestão estratégica. O Comitê realizou 3 (três) reuniões ordinárias após a sua

instituição  pela  Portaria  CNMP-PRESI  nº  160,  de  vinte  e  nove  de  julho  de  dois  mil  e

quatorze, dada a sua periodicidade bimestral, com possibilidade de convocação extraordinária

pelo  Presidente.  Para  finalizar,  o  Secretário  Geral  do  CNMP agradeceu  o  belo  e  efetivo

trabalho da equipe da SGE na condução do monitoramento da estratégia e da elaboração e

preparação da RAE, agradecendo ainda ao corpo de Secretários e aos demais presentes. Nada

mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às dezesseis horas e vinte minutos, lavrando-se a

presente ata.
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