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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO COMITÊ DE
GOVERNANÇA CORPORATIVA E DA ESTRATÉGIA
(CGCE)

 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, no
Plenário do CNMP, realizou-se a 16ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Corporativa
e da Estratégia (CGCE), para tratar dos seguintes assuntos: Planejamento Estratégico Nacional do
Ministério Público (PEN-MP 2020/2029); Planejamento Estratégico do CNMP (PE-CNMP
2018/2023) – Etapa de Indicadores Estratégicos; Plano de Capacitação 2018; Informes sobre as
atividades do Subcomitê Estratégico de Gestão de Riscos e Segurança Institucional (SERSI);
Balanço do Plano de Gestão 2018; Eleição dos integrantes dos subcomitês estratégicos; e outros
assuntos. Presentes a Secretária-Geral, Adriana Zawada Melo; o Secretário-Geral Adjunto,
Roberto Fuina Versiani; o servidor da Presidência Wilson Alves da Silva; o Chefe de Gabinete da
Corregedoria Nacional, Raymundo Napoleão Ximenes Neto; o Chefe de Gabinete da Secretaria-
Geral, Cláudio Flores da Silva; o Membro Auxiliar da Comissão de Acompanhamento Legislativo
e Jurisprudência Carlos Vinícius Alves Ribeiro e a servidora Juliana Sivieri Cicci Abreu da
Fonseca; a Membro Auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade
Policial e Segurança Pública Vanessa Wendhausen Cavallazzi; o Membro Auxiliar da Comissão
de Controle Administrativo e Financeiro Leandro Garcia Algarte Assunção; o Membro Auxiliar
da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais Maurício Andreiuolo Rodrigues e o servidor
Wilfredo Enrique Pires Pacheco; as Membros Auxiliares da Comissão da Infância e Juventude,
Andrea Teixeira de Souza e Darcy Leite Ciraulo; o Membro Auxiliar da Comissão de
Planejamento Estratégico Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade e o servidor Rogério
Carneiro Paes; a servidora da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público
Luciana Marinho Serra Negra; a servidora da Ouvidoria Nacional Luciana Mara Lemos; a
Assessora de Comunicação Social, Tatiana Jebrine; a servidora da Auditoria Interna Renata
Alencar Campolina; o Secretário de Administração, Humberto de Campos Costa e a servidora
Inês Gouvea Viana Borges; o Secretário de Gestão Estratégica, Weskley Rodrigues dos Santos e
os servidores Josias Mendes da Silva e André de Araújo Rosa Cruz, além do estagiário Yuri
Ribeiro da Silva; a Secretária de Planejamento Orçamentário, Taíssa Couto Rosa Dagher e o
servidor Cleiton Amaury da Cruz Dias; o Secretário de Tecnologia da Informação, Paulo Célio
Júnior; a Secretária Processual, Daniela Nunes Faria Teixeira; e a Coordenadora de Gestão de
Pessoas, Fabiana de Farias Marinho. A Secretária-Geral iniciou a reunião com um informativo
sobre o resultado do Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública do Tribunal
de Contas da União (TCU), ciclo 2017, em que o CNMP figurou em posição de destaque,
sobretudo, nos quesitos gestão de contratos e governança pública. Disse que os resultados gerais
seriam disponibilizados posteriormente a toda a Casa. Após, passaram-se a discutir os tópicos da
pauta. O primeiro a fazer uso da palavra foi o Membro Auxiliar da Comissão de Planejamento
Estratégico (CPE), Carlos Eduardo, que discorreu sobre o projeto de elaboração do
Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público (PEN-MP), cuja vigência será de 2020
a 2029. Ressaltou que o projeto não se trataria apenas de uma revisão do atual plano, mas da
elaboração de um novo documento e, para tanto, a CPE vem trabalhando intensivamente em
parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica (SGE). Depois concedeu a palavra ao Secretário
de Gestão Estratégica para apresentar as principais fases da elaboração do projeto. Weskley
Rodrigues destacou que o projeto fora desdobrado em diagnóstico nacional, mapa estratégico,
indicadores nacionais com as respectivas metas e modelo de governança e gestão. Sobre o
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diagnóstico, enfatizou que fora dividido em quatro principais etapas: leitura de relatórios sobre
temas que dizem respeito à atuação do Ministério Público como o relatório dos Objetivos do
Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU); entrevistas com stakeholders, tais como os
procuradores gerais de justiça e membros do Poder Judiciário; e questionário a ser respondido
pelos membros e servidores do Ministério Público, além de questionário a ser respondido pela
sociedade. A primeira etapa já fora concluída e as demais estão em processo de execução. Para
conseguir o máximo de adesão possível, a Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) também
elaborou uma estratégia de divulgação do projeto e, segundo a Assessora de Comunicação,
Tatiana Jebrine, trata-se de uma campanha estruturada com divulgação no rádio e nos meios
digitais. Weskley Rodrigues retomou a palavra e destacou que, para a elaboração do questionário
de diagnóstico, foram ouvidas todas as comissões do CNMP com o objetivo de colher as mais
variadas percepções. Ademais, solicitou que, a partir do dia sete de maio, todos divulgassem a
pesquisa. Quanto às demais fases do projeto, destacou que o mapa estaria baseado no modelo
d o Balanced Scorecard  (BSC), contemplando a missão, a visão e os valores do Ministério
Público, as perspectivas de atuação e os objetivos estratégicos. Estes estariam divididos em
finalísticos (a serem elaborados em parceria com os membros do Ministério Público, por meio de
encontros regionais) e estruturantes (a serem definidos em parceria com o Fórum Nacional de
Gestão do Ministério Público). Além disso, seriam bem reduzidos, se comparados com o
quantitativo do atual mapa. Sobre os indicadores estratégicos, Weskley Rodrigues destacou que
seriam basicamente de dois tipos: direcionadores e de resultados. Já em relação ao modelo de
governança e gestão, tratar-se-ia da definição das instâncias de governança, dos ciclos de
monitoramento e avaliação dos resultados e dos guardiões temáticos, que seriam pessoas que já
atuam com determinados temas presentes no mapa estratégico e, assim, seriam os responsáveis
pelo desempenho dos indicadores definidos e pelo fomento e efetiva implementação do Plano. O
Membro Auxiliar da CPE fez uso da palavra para ressaltar a importância do papel dos guardiões
temáticos, pois, segundo ele, “tão importante quanto ter uma boa estratégia é ter um bom
acompanhamento dessa estratégia”. Para finalizar o item da pauta, Weskley Rodrigues retomou a
palavra e, resumidamente, apresentou o cronograma do projeto, destacando que o diagnóstico
seria finalizado até setembro de 2018, o mapa seria elaborado de outubro de 2018 a março de
2019 e os indicadores e o modelo de gestão e governança seriam elaborados entre abril e julho
de 2019. O próximo item da pauta foi a elaboração dos novos indicadores estratégicos do
CNMP, produto do projeto de elaboração do Planejamento Estratégico do CNMP (PE-CNMP
2018/2023). Nesse sentido, Weskley Rodrigues apresentou o cronograma, que consistem em: até
30 de abril a SGE elaborará a minuta dos indicadores, em maio a minuta será discutida com as
unidades do CNMP e no dia trinta de maio haverá uma oficina com toda a Casa para a validação
dos indicadores estratégicos e posterior envio ao Plenário para avaliação e aprovação. Dando
prosseguimento à reunião, passou-se a discutir o tópico da pauta referente ao Plano de
Capacitação do CNMP 2018. Para tanto, concedeu-se a palavra à Coordenadora de Gestão de
Pessoas, Fabiana Marinho, que inicialmente apresentou comparativo de gastos com capacitação
de pessoal relativo aos anos de 2016 e 2017. Assim, os dados apresentados mostraram que em
2016 foram capacitadas cento e dezessete pessoas com um custo total de R$ 421.352,06
(quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos). Já em 2017
foram capacitadas cento e setenta e nove pessoas com um custo total de R$ 363.913,66
(trezentos e sessenta e três mil, novecentos e treze reais e sessenta e seis centavos). Fabiana
Marinho ressaltou que em 2017 houve mais capacitação de servidores com um custo menor
devido às instrutorias internas. Posteriormente, ela apresentou o Plano de Capacitação e ressaltou
que o documento fora elaborado vinculado ao Plano de Gestão e, por isso, direcionado às
necessidades institucionais. Adicionara-se ainda as sugestões da Casa, além do aumento das
instrutorias internas sobre os temas mais demandados como gestão e fiscalização de contratos,
teletrabalho, gestão por competências, uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), uso do
Office 365, gestão financeira, entre outros. Diante desse cenário, Fabiana Marinho destacou que
nos próximos meses seria lançado o levantamento do banco de instrutores. Depois desse
levantamento, seriam definidas datas para a implementação das instrutorias. Também estaria
sendo elaborado um programa de formação geral, baseado nas competências comuns, para todos
os cargos e um Programa de Formação Gerencial, baseado nas competências gerenciais, que será
dividido em dois módulos: um voltado para o nível estratégico e o outro para os níveis tático e
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operacional. Por fim, Fabiana Marinho destacou que este ano a Coordenadoria de Gestão de
Pessoas já elaborara os editais de pós-graduação e de idiomas. O Secretário-Geral Adjunto fez
uso da palavra para parabenizar a COGP pela priorização das instrutorias internas, pois, segundo
ele, essa iniciativa gera uma grande economia de recursos orçamentários. Sugeriu, entretanto, que
o Plano de Capacitação fosse elaborado no ano anterior ao de sua execução para ser executado
a partir do dia primeiro de janeiro do ano seguinte e, se possível, fosse elaborado em conjunto
com a elaboração do Plano de Gestão. A Membro Auxiliar da CSP também fez uso da palavra
para ressaltar que a elaboração de um plano de capacitação configurava-se em uma atividade
extenuante, demandando, no mínimo, três meses somente no levantamento dos dados. A Membro
Auxiliar também sugeriu que nos planos de capacitação fosse desenvolvido um processo de
formação ou trilha de aprendizagem para a formação de instrutores. Segundo ela, isso facilitaria o
processo de gestão de conhecimento e possibilitaria uma forma de medição do retorno do
investimento de capacitação disponibilizado pelo CNMP. Disponibilizou-se, ainda, a contribuir
com a COGP sobre o assunto e informou que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina
também estaria disponível. Dando seguimento aos itens da pauta, passou a discutir sobre o
Subcomitê Estratégico de Gestão de Riscos e Segurança Institucional (SERSI). Inicialmente,
Weskley Rodrigues contextualizou o processo de instituição do Subcomitê, informando que em
2016 fora instituído grupo de trabalho denominado GT-Riscos que definira a Cadeia de Valor
(que divulga todo o valor agregado que o CNMP desempenha por meio de seus processos), a
Política de Gestão de Riscos e a Política de Segurança Institucional. No entanto, caberia ao
SERSI a elaboração dos planos de gestão de riscos e de segurança orgânica e posteriores
implementações desses instrumentos na Instituição. Assim, apresentou o cronograma de execução
das atividades, contemplando o seguinte: dia 26 de abril seria realizada uma simulação do
processo de gestão de riscos em um processo de trabalho de contratação; do dia 26 de abril a 10
de maio as unidades que têm integrantes no SERSI fariam simulações do processo de gestão de
riscos internamente; no dia 11 de maio seriam apresentadas contribuições à minuto do plano de
gestão de riscos e no dia 21 de maio seria validado o plano de gestão de riscos e apresentado a
minuta do plano de segurança orgânica. Weskley Rodrigues ainda ressaltou que o intuito do plano
de gestão de riscos seria apenas sistematizar o processo que já se faz intuitivamente, possibilitando
futuramente a implementação da auditoria interna baseada em riscos. Por fim, o Secretário de
Gestão Estratégica apresentou, de modo geral, a minuta do plano de gestão de riscos e disse que
iria encaminhá-la aos presentes para eventuais contribuições. O Secretário-Geral Adjunto fez uso
da palavra para ressaltar a importância da sistematização da gestão de riscos, pois no
levantamento de governança do TCU esse item foi um dos que obtiveram menor destaque no
CNMP. Dando continuidade à reunião, sobre o balanço do Plano de Gestão 2018, destacou-se
que o Plano possui 468 ações aprovadas e dessas, 203 (43%) estão em andamento; 215 (46%)
ainda não foram iniciadas; 28 (6%) estão atrasadas; 15 (3%) foram concluídas e 3 (1%) foram
canceladas. Weskley Rodrigues também destacou que fora publicado edital de gratificação de
projetos e que o prazo para as unidades indicarem projetos para concorrerem à gratificação
terminava em 10 de maio. Ressaltou ser uma mudança institucional, pois agora a seleção de
projetos que receberiam a gratificação passaria a ser baseada em critérios objetivos e
democráticos. A Coordenadora de Gestão de Pessoas elogiou a iniciativa, pois traria mais
visibilidade, possibilitaria uma concorrência mais justa e a valorização dos servidores. A
Secretária-Geral também se manifestou ratificando as palavras da Coordenadora de Gestão de
Pessoas e disse que a ideia seria ter um horizonte temporal para que mais pessoas pudessem
participar. Weskley Rodrigues retomou a palavra para discorrer sobre o ranking de execução do
Plano de Gestão e informou que a SGE testara um piloto no primeiro ciclo de Reunião de
Acompanhamento Operacional e que divulgara para a casa propor sugestões. Atualmente, a SGE
e a Secretaria-Geral estavam analisando essas propostas. O servidor da Presidência Wilson Alves
fez uso da palavra para sugerir que fosse inserido no ranking um critério que levasse em
consideração as peculiaridades das unidades. O Membro Auxiliar da CCAF Leandro Assunção
também se manifestou no mesmo sentido, pois segundo ele, as unidades são muito distintas, o que
demandava um ranking que avaliasse tanto os aspectos quantitativos quanto os qualitativos, para
não haver distorções. A Membro Auxiliar da CIJ Andrea de Souza também se posicionou citando
um exemplo que sua unidade acabara de vivenciar, a assinatura de um termo de convênio que
parecia ser simples, mas demandou muito tempo e a necessidade de intervenção da Secretária-
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Geral. O Secretário-Geral Adjunto fez uso da palavra para esclarecer que o objetivo do ranking
não era medir produtividade, mas a fidelidade ao plano de gestão, ao que fora planejado. O
Membro Auxiliar da CDDF Maurício Andreiuolo Rodrigues indagou qual seria o resultado
pragmático do ranking. Para responder à pergunta, Weskley Rodrigues fez uso da palavra
afirmando que o objetivo era estimular o bom planejamento e reconhecer quem planeja bem.
Ressaltou, ainda, que o benefício de ter um instrumento como aquele seria alcançar o resultado
institucional, pois todo e qualquer órgão público teria que ter foco com a utilização racional dos
recursos que são escassos. A Membro Auxiliar da CSP Vanessa Cavallazzi também se
manifestou para elogiar a iniciativa, porque, segundo a Membro, iniciativa como aquela não têm o
objetivo de engessar o orçamento nem as comissões, mas fomentar que essas unidades tenham
uma linha de atuação e prioridades. A Secretária-Geral também fez uso da palavra para ratificar
que o ranking tinha o objetivo de estimular as unidades que melhor se organizavam, mas estava
ciente que o CNMP não seria apenas um órgão técnico, mas possuiria também um papel político
e, portanto, estaria sujeito a mudanças. Assim ressaltou que o ranking seria categorizado e que,
por um lado, reconheceria as unidades que melhor cumprissem que o planejado, por outro,
auxiliariam as unidades que demonstrassem dificuldades com o planejamento. Por fim, o Membro
Auxiliar da CPE Carlos Eduardo também ressaltou a importância do ranking, porque, para ele,
planejamento envolveria não somente recursos orçamentários, mas também energia, tempo e
pessoal. Desse modo, o ranking contemplaria as constantes mudanças e valorizaria o
planejamento estratégico. Dando continuidade aos itens da pauta, tratou-se da eleição dos
integrantes dos subcomitês estratégicos. Nesse sentido, decidiu-se que a eleição seria realizada de
modo eletrônico. Para tanto, a SGE iria encaminhar todas as orientações por e-mail. O último
tópico da pauta referiu-se a assuntos diversos e a primeira a fazer uso da palavra foi a Membro
Auxiliar da CSP, Vanessa Cavallazzi, para noticiar que até julho seria finalizado o relatório
business intelligence (BI) dos dados do sistema prisional. A Membro Auxiliar ressaltou que o BI
proporcionaria a criação de cenários para direcionar a atuação do membro do Ministério Público.
Por meio dos relatórios, seria possível criar cenários regionais e até de unidades locais. Depois o
Membro Auxiliar da CPE, Carlos Eduardo, destacou a elaboração do projeto Cenários seria
concluído até maio e que contemplaria um recorte de gêneros em relação a todo o Ministério
Público. Por fim, a Membro Auxiliar da CIJ, Darcy Ciraulo informou que aquela unidade assinara
um termo de cooperação com o Ministério de Desenvolvimento Humano disponibilizando o banco
de dados relacionado ao Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) para a
elaboração de políticas públicas para o país. Finalmente, não havendo mais nada a se tratar, a
Secretária-Geral agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião as dezessete horas e doze
minutos.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Humberto de Campos Costa,
Ordenador de Despesas , em 21/05/2018, às 15:42, conforme Portaria CNMP-
PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Célio Soares Da Silva Junior,
Secretário(a) de Tecnologia da Informação, em 21/05/2018, às 17:27, conforme
Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Nunes Faria Teixeira,
Secretário(a) Processual, em 21/05/2018, às 17:55, conforme Portaria CNMP-
PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Andrea Teixeira de Souza, Membro
Auxiliar do CNMP, em 21/05/2018, às 18:00, conforme Portaria CNMP-PRESI
Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Renata Alencar Campolina Bernat,
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Coordenador(a) de Auditoria, em 21/05/2018, às 18:16, conforme Portaria
CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wilson Alves Da Silva, Chefe de
Gabinete da Presidência, em 21/05/2018, às 18:23, conforme Portaria CNMP-
PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Marinho, Coordenador(a) de
Gestão de Pessoas , em 21/05/2018, às 18:35, conforme Portaria CNMP-PRESI
Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Mara Lemos , Técnico
Administrativo, em 21/05/2018, às 19:01, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77,
DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cleiton Amaury Da Cruz Dias ,
Secretário(a) de Planejamento Orçamentário Substituto(a), em 21/05/2018, às
19:15, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Marinho Serra Negra,
Analista Jurídica, em 22/05/2018, às 12:24, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº
77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Claudio Flores da Silva, Chefe de
Gabinete , em 23/05/2018, às 10:53, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Josias Mendes Da Silva, Analista de
Gestão Pública, em 23/05/2018, às 16:07, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77,
DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Weskley Rodrigues dos Santos ,
Secretário de Gestão Estratégica, em 23/05/2018, às 16:12, conforme Portaria
CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Andre De Araujo Rosa Cruz, Analista
de Estatística, em 23/05/2018, às 16:51, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77,
DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Fuina Versiani, Secretário-
Geral Adjunto, em 25/05/2018, às 19:24, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77,
DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Sivieri Cicci Abreu Da
Fonseca, Requisitada, em 05/06/2018, às 10:16, conforme Portaria CNMP-PRESI
Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rogério Carneiro Paes , Assessor, em
05/06/2018, às 18:52, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO
DE 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Yuri Ribeiro da Silva, Estagiário(a),
em 06/06/2018, às 14:50, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ines Gouvea Viana Borges ,
Secretário(a) de Administração Substituto(a), em 06/06/2018, às 17:32,
conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wilfredo Enrique Pires Pacheco,
Técnico Administrativo, em 07/06/2018, às 14:54, conforme Portaria CNMP-
PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0091025 e o código CRC 74B5D896.
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PROCESSO Nº 19.00.6220.0001067/2018-40 (SEI - 0092085)

DESPACHO

Na Ata da 16ª Reunião do CGCE (documento SEI 0091025), onde se lê
"Ministério de Desenvolvimento Humano" leia-se "Ministério dos Direitos Humanos".

Brasília-DF, 26 de abril de 2018.

 

Brasília-DF, 22 de maio de 2018.
 
 

JOSIAS MENDES DA SILVA
Analista de Gestão Pública

Documento assinado eletronicamente por Josias Mendes Da Silva, Analista de
Gestão Pública, em 22/05/2018, às 14:30, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77,
DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0092085 e o código CRC 214CA6D8.
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