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Ata da 16ª Reunião de Acompanhamento Tático (RAT) do
Conselho Nacional do Ministério Público, realizada em
20/07/2017.

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte e dois minutos, na sala
de reuniões da Presidência do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público –
CNMP, iniciou-se a Décima Sexta Reunião de Acompanhamento Tático da Presidência,
Secretaria-Geral e suas respectivas unidades. Na ocasião, cada unidade pôde apresentar os
resultados de seus principais projetos e iniciativas referentes ao primeiro semestre do ano de
2017. Presentes o Secretário-Geral, Guilherme Guedes Raposo; a Assessora da Presidência
Thays Rabelo da Costa; o Secretário de Gestão Estratégica, Weskley Rodrigues dos Santos e os
servidores Sávio Neves do Nascimento e André de Araujo Rosa Cruz; a Assessora de
Comunicação Social, Tatiana Jebrine, o Auditor-Chefe, Antônio Gomes Ferreira; o Secretário
Executivo, Roberto Fuina Versiani; o Secretário de Tecnologia da Informatização, Paulo Célio
Júnior; a Coordenadora de Gestão de Pessoas, Fabiana de Farias Marinho; a Secretária
Processual, Daniela Nunes Faria Teixeira e o servidor Renato Ohse Pereira; a Secretária de
Planejamento Orçamentário, Taíssa Couto Rosa Dagher; a Secretária de Administração
Substituta, Inês Gouvea Viana Borges e a Assessora de Cerimonial, Jucilene Ventura Martins. O
Secretário de Gestão Estratégica, Weskley Rodrigues dos Santos, iniciou a reunião discorrendo
sobre o primeiro item da pauta: o 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, a
ocorrer na primeira semana de agosto. Nesse sentido, destacou que estão inscritas setecentos e
noventa e seis pessoas, número recorde considerando todas as edições do evento. Depois
informou sobre a programação, destacando que, para cada sala temática, haveria um espaço de
treinamento. Ressaltou que as inovações para o evento, que seriam um aplicativo e uma conta no
Instagram, estariam voltadas para o tema, a sustentabilidade. Quanto ao aplicativo, que já está
disponível para download na plataforma Android em app.vc/congressocnmp, os principais
objetivos seriam a disponibilização da programação e a realização da avaliação do Congresso.
Sobre o perfil no Instagram, Tatiana Jebrine fez uso da palavra para informar que, nos dias
anteriores ao evento, nele seriam disponibilizadas dicas e mensagens sobre sustentabilidade e,
durante a realização do Congresso, haveria cobertura com tomadas ao vivo. Weskley Rodrigues
dos Santos retomou a palavra para destacar que, com essas simples medidas, haveria grande
economia de papel, como na impressão da programação e do formulário de avaliação. O
Secretário-Geral fez uso da palavra para parabenizar pelas inovações e destacou que a ideia do
aplicativo seria um marco no CNMP. Posteriormente, Weskley Rodrigues dos Santos falou sobre
o segundo item da pauta: o lançamento do portal Visão 360º. Destacou que o projeto teria
surgido em 2015 com o objetivo de dar transparência a todo o trabalho de gestão institucional e
como atendimento de uma recomendação da Auditoria Interna. Depois, passou a palavra para a
Assessora de Comunicação explicar como se deu o processo criativo da marca do projeto.
Tatiana Jebrine explicou que a ideia teria partido da reflexão de que é através e por meio do olhar
e da visão que o CNMP consegue traçar os objetivos futuros, enxergar seus gargalos e perceber
as demandas da sociedade. Assim, visão e olhar foram as palavras-chave do projeto, cujo slogan
seria “A excelência começa com um olhar”. Weskley Rodrigues dos Santos retomou a palavra
para ressaltar, ainda, que o Visão 360º teria por essência o Modelo de Governança e Gestão
Integrada da Estratégia (MGGIE) do CNMP. Segundo Weskley Rodrigues dos Santos, o portal
possuiria um modelo de navegação intuitivo, interativo, lógico e coordenado. Isso fortaleceria o
papel do CNMP como órgão indutor de boas práticas de gestão, pois os Ministérios Públicos
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teriam a possibilidade de, no site, encontrar as boas práticas do CNMP e replicá-las em suas
unidades. Sávio Neves também fez uso da palavra para solicitar a colaboração dos
coordenadores dos subcomitês estratégicos na alimentação do portal no que diz respeito aos seus
respectivos campos. O lançamento do portal seria feito pelo Procurador-Geral da República na
abertura do primeiro dia do Congresso de Gestão e pelo Secretário-Geral na abertura do
segundo dia. Além disso, durante todo o evento, haveria a exposição de um banner relativo ao
Visão 360º. Em seguida, Weskley Rodrigues dos Santos falou do terceiro tópico da pauta: o
questionário de governança no setor público do Tribunal de Contas da União (TCU). Segundo
Weskley Rodrigues dos Santos, o TCU teria inovado na sistemática de mensuração da
governança na gestão pública. Antes, aquela Instituição avaliava a governança de forma
segmentada com questionários específicos para tecnologia da informação, gestão de pessoas e
aquisições, entre outros; este ano, o TCU teria consolidado todas as temáticas de governança em
um único questionário, já enviado ao CNMP. Assim, Weskley Rodrigues dos Santos solicitou que
todos o lessem, pois, posteriormente, cada unidade deveria respondê-lo com as evidências para
cada umas das respostas. Passando ao ponto da pauta seguinte, o projeto de elaboração do novo
plano estratégico, Weskley Rodrigues dos Santos apresentou o conceito de “estratégia em
movimento- alinhar o presente para mudar o futuro”. Como justificativa para o projeto, destacou
o fato de que o atual PE-CNMP fora prorrogado uma vez e que os objetivos, em sua maioria, já
foram alcançados. O projeto será executado pelos próprios servidores do CNMP e a proposta
de vigência do novo PE-CNMP seria de 6 anos. Weskley Rodrigues dos Santos ainda destacou a
realização de um benchmarking com as seguintes instituições: TCU, Superior Tribunal de Justiça,
Câmara dos Deputados, Senado e ANAC. Com base nas experiências das visitas, elaborou-se o
plano do projeto. De acordo com o plano, o projeto será finalizado em vinte e quatro de maio de
dois mil e dezoito. Este ano seriam elaboradas duas etapas: o diagnóstico e o mapa estratégico.
Para o diagnóstico, seria lançado um questionário eletrônico aos membros e servidores do
CNMP, aos membros e servidores do MP brasileiro e à sociedade em geral a partir do dia vinte e
quatro seguinte. Ademais, a Secretaria de Gestão Estratégica (SGE) elencou pessoas chaves da
instituição para entrevistá-las e perceber a sua visão em relação ao futuro do CNMP. As
entrevistas seriam filmadas para o projeto denominado “Cápsula do tempo”, que compilaria falas
dos entrevistados ao final do plano estratégico em um vídeo. Quanto ao mapa estratégico, a SGE
prometeu elaborar uma minuta com base nos resultados do diagnóstico e a submeter à Casa para
validação por meio de formulário eletrônico e de workshop. Dando continuidade à reunião,
Weskley Rodrigues dos Santos discorreu sobre a implantação do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) no CNMP. Destacou que a data prevista para a “virada de chave” seria cinco
de julho. No entanto, em conjunto com a Ascom, decidiu adiar para o dia oito de agosto. Assim,
recomendou a todos que realizem o curso de capacitação na utilização do sistema e simulem a
elaboração de documentos até o dia vinte e um de julho. Dando seguimento, passou a palavra
para a Tatiana Jebrine discorrer sobre a pesquisa de imagem do CNMP e do MP perante à
sociedade. A Assessora de Comunicação, antes, informou que o Plano Diretor de Comunicação
Social já teria sido concluído e aprovado pelo Subcomitê Estratégico de Comunicação Social,
mas ainda não publicado, haja vista a necessidade de apresentação ao Comitê de Governança
Corporativa e da Estratégia (CGCE), o que ocorreria na próxima reunião ordinária do Comitê.
Em relação à pesquisa de imagem, Tatiana Jebrine informou que foi realizada pela empresa GMR
Inteligência e Pesquisa, com a coleta de dados conduzida no período de nove de março a vinte e
nove de maio de dois mil e dezessete e com o público-alvo composto por brasileiros maiores de
16 anos. A pesquisa, cuja amostra foi de 5.085 entrevistados, teria sido aplicada em todas as
capitais do Brasil e em algumas cidades do interior. Tatiana Jebrine destacou que houve uma
pequena mudança da metodologia em relação à pesquisa anterior no que se refere à forma como
os pesquisadores abordavam os entrevistados: em 2014, eles teriam mencionado que era uma
pesquisa do CNMP; e em 2017, eles apenas informavam que era uma pesquisa voltada para as
instituições públicas. A decisão de retirar a citação ao Conselho teria tido como justificativa
assegurar a isenção e retirar um possível viés nas respostas sobre o conhecimento ou não do
CNMP. Posteriormente, a Assessora de Comunicação apresentou os principais resultados da
pesquisa de 2017, sempre fazendo um comparativo com os resultados de 2014. Jucilene Ventura
fez uso da palavra para sugerir que os resultados da pesquisam fossem apresentados aos
conselheiros. A Ascom ficou de avaliar a possibilidade. Posteriormente, a Assessora da
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Presidência, Thays Rabelo da Costa, informou que o lançamento do relatório “Ministério Público
- um retrato” ocorreria no próximo dia vinte e seis de julho. Destacou também o esforço da
Presidência em compilar as principais normas do CNMP, para assegurar o histórico normativo e
evitar a fundamentação das decisões em arcabouços legais revogados. Dando seguimento à
reunião, passou a palavra para a Assessora de Cerimonial, Jucilene Ventura, que discorreu sobre
a contratação da nova empresa de agenciamento de eventos e sobre o projeto de implantação da
Assessoria de Cerimonial. Quanto ao primeiro tópico, disse que o pregão ocorreria no dia vinte e
seis de julho. Em relação ao segundo, destacou que houve um atraso na execução do projeto
devido à grande quantidade de eventos que foram realizados nos meses de julho e que ocorreriam
em agosto, adiando a conclusão do projeto para o final do ano. No entanto, ressaltou que a
equipe já teria realizado benchmarking com outras instituições e se capacitado em assuntos
referentes ao Cerimonial. Em seguida, o Auditor-Chefe, Antonio Ferreira, apresentou os trabalhos
da Auditoria Interna. Nesse sentido, apresentou o cronograma do Plano de Auditoria Interna
(PAINT) e destacou que as atividades de rotina estariam em dia. Informou, ainda, que nos dias
seguintes, iniciaria auditoria na Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Parabenizou a servidora
Renata Campolina pela forma como conduziu a auditoria da Lei Orçamentária Anual e
indicadores. Referente a esta auditoria, Weskley Rodrigues dos Santos fez uso da palavra para
sugerir o apoio da Presidência na divulgação do relatório dos resultados. Posteriormente foi dada
a palavra ao servidor Renato Ohse, representante da Secretária Processual (SPR), que destacou
o desenvolvimento de relatórios de Business Intelligence no sistema ELO, com previsão de
conclusão para o segundo semestre. Além disso, ressaltou que, até o momento, no ano de 2017,
não teria havido prescrição de nenhum Processo Administrativo Disciplinar. Dando seguimento,
passou-se a palavra à Secretária de Administração Substituta, Inês Gouvea, que discorreu sobre a
implantação do Sistema Integrado de Segurança Eletrônica por Videomonitoramento. Segundo
ela, foram instaladas setenta e seis câmaras digitais em todo o edifício. Mencionou ainda a
aquisição e a implantação de Sistema Integrado de gestão de Inventário Patrimonial com base na
tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification). Nesse sentido, destacou o início do
levantamento do inventário e solicitou evitar a movimentação de bens no período de saneamento.
Por fim, informou que no dia vinte e seis de julho haveria um treinamento para os fiscais de
contratos no uso do sistema de gestão de contratos. Posteriormente, a Coordenadora de Gestão
de Pessoas, Fabiana de Farias Marinho, apresentou os projetos da sua unidade. Discorreu sobre
a elaboração de normativo que regulamenta a instrutoria interna e sua importância, na medida em
que valorizaria os servidores da Casa. Depois, falou sobre o projeto de implantação do banco de
talentos. Disse que fez um benchmarking junto à Câmara dos Deputados, a qual possui um
sistema específico que será trazido e adaptado ao CNMP. Destacou também o projeto de gestão
por competência, que estaria na fase de identificação das competências gerenciais. Mencionou
que a divulgação dessas competências seria no dia dezessete de agosto com uma palestra sobre
liderança e gestão da mudança do professor Nélio Fernando Reis. Por fim, Paulo Célio Júnior, fez
uso da palavra para informar a contratação da nova ferramenta de Business Intelligence. Requereu
a atualização, no sistema Channel, das iniciativas do Plano de Gestão que têm a TI como área
interveniente, pois a STI precisaria dessas informações para alimentar um indicador do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação. Para finalizar o encontro, o Secretário-Geral fez uso da
palavra para solicitar cada vez mais o empenho de todos para que a transição da gestão ocorra
com sucesso. Feito o registro, encerrou a reunião as doze horas e trinta e quatro minutos.
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Documento assinado eletronicamente por Roberto Fuina Versiani, Chefe de
Gabinete , em 12/04/2018, às 17:53, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.
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Secretário de Gestão Estratégica, em 16/04/2018, às 16:13, conforme Portaria
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Documento assinado eletronicamente por Ines Gouvea Viana Borges ,
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Documento assinado eletronicamente por Fabiana Marinho, Coordenador(a) de
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