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Às quatorze horas e trinta minutos do dia sete de maio de dois mil e dezenove, na sala de
reuniões da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), reuniram-se os seguintes integrantes do Subcomitê Estratégico de
Tecnologia da Informação (SETI): Dra. Cristina Nascimento de Melo, Secretária-Geral e
Presidente do SETI; Roberto Fuina Versiani, Secretário-Geral Adjunto; Paulo Célio Soares da
Silva Júnior, Secretário de Tecnologia da Informação; Sávio Neves do Nascimento, Secretário
de Gestão Estratégica; Dr. Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade, representante do
Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE); Daniela Nunes Faria Teixeira,
Secretária Processual e Gestora do Sistema Eletrônico de Informações (SEI!) no âmbito do
CNMP; Alisson Barbosa Xavier, representante da Corregedoria Nacional; e os servidores da
STI Elisangela Andrade Rocha Osório, Assessora de Políticas de TI e Fernando Henrique
Nakashoji, Coordenador do Núcleo de Suporte Técnico. A Presidente do SETI,
cumprimentando os presentes, declarou iniciada a reunião, passando a palavra ao Secretário de
Tecnologia da Informação. O primeiro assunto tratado foi a concessão de acesso ao sistema
SEI! para os apoios administrativos terceirizados e as respectivas modificações na Portaria
CNMP-PRESI nº 77/2017 para que esses acessos sejam viabilizados. A Presidente do SETI e
o Secretário-Geral Adjunto frisaram que a liberação de acesso foi avalizada pelo Grupo de
Trabalho incumbido da elaboração de estudos sobre as atribuições de postos de trabalho
administrativos e de cargos de servidores da carreira do CNMP. Além disso, reforçaram que
apenas os terceirizados que atuem como apoios administrativos poderão receber tal acesso e
que o contrato de fornecimento da mão-de-obra terceirizada atual prevê atribuições
compatíveis com a utilização do referido sistema, sendo, inclusive, um meio para minimizar
eventual ociosidade desses contratados. Dando prosseguimento ao assunto, o Secretário de TI
apresentou a minuta do normativo que deverá alterar a Portaria CNMP-PRESI nº 77/2018,
incluindo os auxiliares administrativos entre os usuários internos do SEI!, mas sem a
prerrogativa para assinatura de documentos. Diante disso, foram levantadas algumas dúvidas
quanto ao acesso a documentos restritos ou sigilosos. O Secretário de TI e a Secretária
Processual esclareceram que apenas usuários que possuam chave de acesso, ou seja, uma
senha específica, podem visualizar documentos sigilosos. Os documentos restritos, por outro
lado, ficam visíveis para todos os usuários vinculados à unidade para a qual o processo
eletrônico tenha sido tramitado. Neste sentido, a Presidente do SETI questionou quanto à
possibilidade de identificar os usuários que acessaram determinados processos ou documentos
no sistema. Foi prontamente informado que a obtenção de tais dados é viável para
administradores do sistema, podendo-se, inclusive, verificar data e horário em que os acessos
foram feitos. Na sequência, discutiu-se o fluxo para solicitação e concessão do perfil de
usuário aos auxiliares administrativos. Foi decidido que o acesso não será concedido de
imediato, devendo ser solicitado pela unidade de lotação do apoio administrativo, através de
formulário a ser incluído no próprio SEI!, que deverá ser tramitado à Secretaria Processual -
SPR. Providenciado o acesso, a SPR deverá dar ciência ao gestor do contrato de serviços
terceirizados de suporte administrativo, que, por sua vez, deverá manter o registro atualizado
de tais informações. Paralelamente, o gestor do contrato deverá comunicar à Secretaria
Processual as movimentações internas ou os desligamentos definitivos de apoios
administrativos com acesso ao sistema SEI!, para que os perfis de acesso sejam devidamente



excluídos ou revalidados. O Secretário Paulo Célio aproveitou a ocasião para cientificar os
presentes de que, a partir dos resultados apurados na Auditoria de TI, está sendo definido
processo para a comunicação à STI dos desligamentos de terceirizados vinculados ao CNMP,
o que não é realizado atualmente, de modo que sejam corretamente excluídos todos os perfis
de acesso disponibilizados aos terceirizados em questão, aprimorando a segurança da
informação no órgão. Feito este aparte, foi aprovada por unanimidade a minuta de portaria que
altera a CNMP-PRESI nº 77/2018, deliberando-se que, tão logo seja publicada, a Secretaria
Processual produzirá memorando-circular informando às áreas internas sobre a possibilidade
de concessão de acesso ao SEI! para os apoios administrativos e passando todas as instruções
necessárias para solicitação do mencionado acesso, bem como os procedimentos para
movimentação ou desligamento. Além do memorando-circular, a SPR encaminhará à
Assessoria de Comunicação (ASCOM) minuta de nota informativa sobre o assunto, a ser
divulgada ao público interno por meio da intranet corporativa. Na sequência, foi homologada
unanimemente a implantação da versão 3.1 do sistema SEI!, que trouxe melhorias de
segurança e novas funcionalidades, apresentadas pelo Secretário de TI durante a reunião e
devidamente detalhadas em material disponível aos membros do SETI no processo SEI
19.00.6320.0000287/2018-06. Por fim, o Secretário de TI expôs a necessidade de inclusão de
iniciativa, no Plano de Gestão, para a aquisição de solução de infraestrutura (switches de
rede). Em sua fala, o Secretário explicou que o CNMP foi órgão partícipe de licitação
realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST –, ainda no exercício anterior. No entanto,
por problemas relacionados ao órgão gerenciador, o resultado do certame foi homologado com
grande atraso, apenas em abril de 2019. Deste modo, o orçamento previsto para a iniciativa
correspondente, incluída no Plano de Gestão de 2018, não pôde ser executado. Neste ano,
dadas as restrições orçamentárias, não foi possível criar iniciativa para este fim. Seguindo sua
explanação, o Secretário salientou que os switches de rede utilizados atualmente pelo CNMP
entraram em "end of support", não dispondo mais de qualquer garantia ou suporte por parte do
fabricante. Além disso, três dos cinco equipamentos de reserva precisaram ser utilizados
recentemente, restando apenas dois switches para reposição. Deste modo, caso o switch core,
equipamento que interliga toda a rede do CNMP, venha a apresentar alguma falha, não seria
possível substituí-lo, o que provocaria indisponibilidade de rede para todo o órgão. Ainda
segundo o Secretário de TI, o valor estimado da contratação é de R$ 400.000,00. Diante deste
quadro, o SETI deliberou por autorizar a inclusão da iniciativa no Plano de Gestão 2019 da
Secretaria de Tecnologia da Informação e determinou que, na próxima reprogramação
orçamentária, havendo recursos disponíveis, deverão ser destinados à referida contratação.
Deste modo, às quinze horas e vinte minutos, esgotada a pauta prevista e sem outros assuntos
a tratar, a Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que vai assinada
pelos presentes.
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