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Às dez horas do dia trinta 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; Rafael Cavalcante Cunha Bezerra, Secretário de Gestão
Estratégica Substituto; Dr. Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade, representante do
Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE); Rogério Carneiro Paes,
representante do Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE); Daniela Nunes
Faria Teixeira, Secretária Processual e Gestora Negocial do Sistema ELO. A Presidente do
SETI, cumprimentando os presentes, declarou iniciada a reunião, passando a palavra ao
Secretário de Tecnologia da Informação. O primeiro assunto tratado, invertendo-se a pauta
previamente estabelecida, foi a apresentação de Portaria da Secretaria-Geral, publicada ad
referendum, que dispõe sobre regulamentação da Portaria CNMP-PRESI nº 63/2015 acerca de
metodologia, formatos e padrão de relatórios de aferição de indisponibilidade do Sistema
ELO, em atendimento ao item 5.4 do relatório de auditoria nº 3/2019. O Secretário de TI,
após breve introdução, passou a palavra ao Secretário-Geral Adjunto, Roberto
Versiani, para que este falasse sobre o objetivo da modificação. Roberto iniciou explicando
que o apontamento da desconformidade fora feito pela Auditoria Interna em função
da inexistência de publicação de relatórios de indisponibilidade do Sistema ELO, bem como
inexistência de metodologia instituída para aferição dessas indisponibilidades, em
desconformidade com o artigo 15 da Portaria que regulamenta o uso do sistema no
CNMP. Ato contínuo, o Secretário Paulo Célio, asseverou que o monitoramento, embora não
normatizado, já era feito e passou a explicar o trecho da minuta de portaria que descreve
tecnicamente a forma de monitoramento. Além disso, relatou que os relatórios de
indisponibilidade seriam publicados mensalmente, ou por demanda nos casos em que se faça
necessário comprovar prorrogação processual para a parte interessada. Dr. Carlos Eduardo,
acompanhando pela Dra. Cristina Melo, após citar as regras relativas ao tempo de
indisponibilidade necessário para prorrogação de prazos processuais, ponderou se
não seriam necessárias publicações mais frequentes, em especial para os casos de
indisponibilidade acontecidos na última hora do prazo processual (23h às 23h59), citando
o PJe como exemplo. Sugeriu, na sequência, que a disponibilização fosse feita de maneira
automática, em intervalos menores. A Secretária Processual, Daniela Teixeira, a título de
informação, mencionou que nunca havia sido necessária prorrogação de prazo processual por
indisponibilidade do Sistema ELO superior ao limite especificado em portaria. O Secretário de
TI, adicionou que, durante os trabalhos realizados para responder os questionamentos de
auditoria, foi testada forma de monitoramento em tempo real do sistema e que tal
solução poderia atender melhor do que a publicação de relatórios. Contudo, também informou
que se trata de solução computacionalmente mais onerosa, indagando se valeria a pena
implantação de tal medida dadas as estatísticas de indisponibilidade registradas para o Sistema
ELO. O SETI então, após as exposições apresentadas, deliberou por aprovar, sem
ressalvas, a regulamentação do art. 15 da Portaria CNMP-PRESI nº 63/2015, ficando
estabelecido que a STI faça análise mais aprofundada sobre o custo de implantação



do monitoramento em tempo real do Sistema ELO e, como medida alternativa, de publicação
automática de relatórios de indisponibilidade. Na sequência, passou-se a análise e deliberação
sobre mudança na Portaria CNMP-PRESI nº 63/2015 para regularização de perfis e níveis
de acessos ao Sistema ELO, em atendimento ao item 5.1 do relatório de auditoria nº 3/2019. O
Secretário de TI dessa vez passou a palavra à Secretária Processual e Gestora Negocial do
Sistema ELO para expor as modificações propostas. Segundo a Secretária, Daniela Teixeira, o
objetivo da modificação proposta seria o de adequar o parágrafo 2º do artigo 12 para que fosse
possibilitado a membros e servidores lotados na Secretaria-Geral e Presidência o perfil
de acesso Nível 3 do Sistema ELO. Relatou ainda que tal proposição fora motivada por
recomendação de auditoria que apontou acessos concedidos ao perfil Nível 5 do Sistema
ELO em desacordo com o parágrafo 9º do mesmo artigo. Tal parágrafo, segundo a portaria, só
permite acesso do Presidente e do Secretário-Geral. A Presidente do SETI,
Dra. Cristina  Melo, asseverou que, embora concordasse com as modificações propostas para
correto cumprimento do parágrafo 9º, ainda via problema com o referido parágrafo, uma vez
que os substitutos do Presidente e do Secretário-Geral não eram contemplados
pela atual redação. A Secretária Processual então sugeriu nova redação no parágrafo
9º utilizando-se a expressão “ou a quem delegue”, no que foi aprovado por unanimidade pelos
integrantes do SETI. Findo o assunto, Paulo Célio informou que a Secretária Processual havia
trazido, como tema extra pauta, minuta de portaria a fim de regulamentar a implantação do
módulo das Comissões, como determina o parágrafo 2º do artigo 36 da Resolução CNMP
119/2015. Daniela apresentou a minuta aos presentes e explicou que a embora
a funcionalidade tenha previsão de implantação apenas no início de setembro de 2019,
resolveu submeter a discussão ao SETI para celeridade do processo. O SETI, por
unanimidade, aprovou o texto, com a ressalva de que fosse alterada a data de lançamento do
módulo constante na minuta, quando da efetiva publicação da norma. Deste modo,
às onze horas e vinte minutos, 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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