
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATA DA 19ª REUNIÃO DO CGCE/2019

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

 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta e
três minutos, no Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), realizou-se a
19ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia (CGCE), para
tratar dos seguintes assuntos: 1) 10º Congresso Brasileiro de Gestão do MP; 2) Balanço e novo
modelo de acompanhamento do Plano de Gestão 2019; 3) Plano Diretor da Ouvidoria
Nacional; 4) Novos projetos estratégicos e reformulação das portarias de gratificação de
projetos;  5) Atualização dos indicadores do PE-CNMP; e  6) Outros assuntos. Presentes a
Secretária-Geral, Cristina Nascimento de Melo; o Secretário-Geral Adjunto, Roberto Fuina
Versiani; o membro auxiliar da Presidência, Luís Marcelo Mafra da Silva; o membro auxiliar
da Comissão de Planejamento Estratégico (CPE) Carlos Eduardo Almeida Martins de Andrade
e o servidor Rogério Carneiro Paes; o membro auxiliar da Comissão de Defesa dos Direitos
Fundamentais (CDDF), Maurício Andreiuolo Rodrigues e o servidor Wilfredo Enrique Pires
Pacheco; o membro auxiliar da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público
(CPAMP), Nelson Lacava Filho e a servidora Luciana Marinho Serra Negra; a membro
auxiliar da Comissão da Infância e Juventude (CIJ) Andrea Teixeira de Souza; o membro
auxiliar da Comissão Extraordinária de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério
Público na Saúde (CES) Daniel dos Santos Rodrigues; a servidora da Comissão do Sistema
Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP) Thays Rabelo da
Costa; a Chefe da Auditoria Interna Substituta (AUDIN), Renata Alencar Campolina; o
Secretário de Gestão Estratégica Substituto (SGE), Rafael Cavalcante Cunha Bezerra e os
servidores Josias Mendes da Silva, Lígia Maria de Souza Lopes Reis e André de Araujo Rosa
Cruz; a Assessora de Comunicação Social (ASCOM), Tatiana Jebrine e a servidora Bruna
Viana Silveira Paes Valadão; a Secretária de Planejamento Orçamentário (SPO), Taíssa Couto
Rosa Dagher; o Secretário de Administração (SA), Humberto de Campos Costa e o servidor
Bruno Antunes Rodrigues; a Secretária Processual (SPR), Daniela Nunes Faria; o Secretário
de Tecnologia da Informação (STI), Paulo Célio Soares da Silva Júnior; o servidor da
Corregedoria Nacional Álisson Barbosa Xavier; a servidora de Comissão de
Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência (CALJ) Renata Girão Carneiro; o servidor da
Comissão de Controle Administrativo e Financeiro (CCAF) Fábio Augusto Lima Rodrigues; a
Assessora de Cerimonial e Eventos, Taciana Maria Sábato de Castro; o Secretário de Gestão
de Pessoas Substituto (SGP), Lélio Siroli Ribeiro; e a servidora da Ouvidoria Nacional
Luciana Mara Lemos. A Secretária-Geral iniciou a reunião passando de imediato a palavra
para o Secretário de Gestão Estratégica Substituto conduzir as apresentações. Nesse sentido,
Rafael Cavalcante discorreu sobre o primeiro tópico da pauta: o 10º Congresso Brasileiro de
Gestão do Ministério Público. Disse que o local do evento será o Instituto Serzedello Corrêa
do Tribunal de Contas da União (TCU) e informou que para o evento será contratado um
aplicativo que disponibilizará agenda, inscrição, avaliação do evento, perguntas aos
palestrantes, notícias, enquetes, entre outras facilidades. Explicou que atualmente o aplicativo
desenvolvido internamente não oferece todas essas funcionalidades e, por isso, optou-se por
uma contratação externa. Ainda sobre o Congresso destacou que a temática será
resolutividade, em atendimento a uma diretriz da Presidente Raquel Dodge. Quanto ao tema,
foi instituído um grupo de trabalho com a finalidade de defini-lo. Nesse sentido, o grupo
elaborou três propostas, que estão dependes de decisão da Presidente: “Ministério Público
Resolutivo: Desafios para uma atuação integrada e transformadora”, “Resolutividade: O
Ministério Público socialmente efetivo” e “Ministério Público e “Resolutividade: atuação
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integrada na concretização de resultados”. Informou ainda que foram consultados nove
palestrantes e que até a próxima semana haverá a decisão de quem fará a palestra de abertura e
a de encerramento. Os palestrantes consultados são: José Roberto Guimarães, Glória Maria,
Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé, Caco Barcellos, Lígia Fascioni, Rick Chester, Maria
Flávia e Marcelo Cosme. Dando continuidade à reunião, Rafael Cavalcante apresentou um
breve balanço do Plano de Gestão 2019. Assim informou que até o momento foram incluídas
doze novas iniciativas/projetos e solicitadas vinte alterações operacionais. Informou que este
ano as Reuniões de Acompanhamento Operacional (RAO) serão realizadas eletronicamente,
por meio do Sistema SEI. Destacou que o primeiro ciclo se encerrou no dia 12 e que a SGE
está elaborando relatório com as solicitações de alterações para envia-lo às áreas
intervenientes e à SG para deliberação. Após isso, será publicado um balanço mais detalhado
do Plano. Depois passou a palavra para a servidora da Ouvidoria Nacional Luciana Mara
Lemos apresentar o Plano Diretor daquela unidade. Nesse sentido, Luciana ressaltou que se
trata do primeiro plano Diretor da Ouvidoria. Falou sobre o método de elaboração e agradeceu
à SGE pelo apoio. Disse que todos os servidores da Ouvidoria Nacional participaram da
construção da SWOT, que teve como principal força o “engajamento da equipe” e como
principal oportunidade a “participação social cada vez maior”. Destacou que foram definidos
quatro objetivos de contribuição: 1. Fomentar a participação e o controle social, o qual
surgiu da oportunidade destacada; 2. Aperfeiçoar a gestão interna da Ouvidoria Nacional,
ressaltando que todos os setores devem se preocupar com o aperfeiçoamento contínuo; 3.
Contribuir para a transparência e a accountability dos serviços prestados pelo CNMP,
fundamentou-se na premissa de que a percepção da sociedade em relação à atuação do CNMP
pode direcionar as ações da Ouvidoria Nacional; e 4. Fortalecer a atuação em rede da
Ouvidoria Nacional, cujo foco é integrar todas as ouvidorias, compartilhando informações e
fortalecendo seu papel em prol da sociedade. Depois, Luciana ainda apresentou o portfólio de
ações, sem entrar em detalhes. Dando seguimento à reunião, o Secretário de Gestão
Estratégica Substituto retomou a palavra para falar sobre os projetos estratégicos, ocasião em
que informou que a SGE está estruturando a atualização da portaria de gratificação de
projetos. Segundo o Secretário, a ideia é tentar dar mais ênfase a projetos que de fato
contribuem com a estratégia. Depois passou a palavra para o servidor da SGE André de
Araujo apresentar o tópico da pauta relativo aos indicadores estratégicos. André de Araujo,
inicialmente, explicou que a meta física do Conselho é o valor do aglomerado de todos os
indicadores estratégicos da instituição e que havia a necessidade de deliberação sobre alguns
desses indicadores. Nesse sentido, o primeiro indicador a ser discutido foi o
CNMP_PE2018_IND_04.1 - Índice de acompanhamento da segurança institucional do
Ministério Público. André explicou que a coleta do indicador depende de uma pesquisa a
qual não foi concretizada em 2018. Assim, o servidor sugeriu que a primeira coleta fosse
realizada somente em 2019, e que essa mudança não impactasse no cumprimento da meta em
2018. Na oportunidade o membro auxiliar da CPAMP – unidade responsável pelo desempenho
do indicador – Nelson Lacava Filho, fez uso da palavra para explicar que em 2018 não foi
possível a aplicação da pesquisa devido ao fato de que todos os dados necessários estavam em
papel. Destacou que atualmente a CPAMP está preparando uma forma que possibilite as
unidades e ramos apresentarem esses dados de forma digital. Disse que até o final de julho
esse formato estará finalizado. Os próximos indicadores foram o CNMP_PE2018_IND_07.3
- Repercussão positiva da atuação do CNMP na imprensa e o CNMP_PE2018_IND_11.1
- Adesão das unidades do Ministério Público à campanha nacional de comunicação
definida pela ASCOM/CNMP. André destacou que a coleta dos indicadores ocorreu pela
primeira vez em 2018 e, com base nela, a ASCOM – unidade responsável pelo desempenho –
deveria definir as metas para os demais anos do planejamento (2019, 2020, 2021, 2022 e
2023). Entretanto, a Assessoria de Comunicação solicitou que as metas fossem apresentadas
no próximo CGCE, pois aquela unidade necessita fazer uma análise acurada dos resultados
para, só então, propô-las. O indicador seguinte foi o CNMP_PE2018_IND_08.1 -
Cumprimento das Resoluções. André explicou que no escopo do indicador havia um erro
material. Nele constava a Resolução nº 154/2016, quando, na verdade, deveria ser a Resolução
nº 156/2017. Assim, sugeriu a correção do erro. O próximo indicador foi o
CNMP_PE2018_IND_10.2 - Satisfação do usuário com o atendimento da Ouvidoria.
André explicou que em 2018 o índice de satisfação foi de 65% e que a Ouvidoria Nacional
sugeriu que essa meta fosse constante até 2023. A servidora da Ouvidoria Nacional Luciana

SavioNascimento
Realce



Lemos fez uma da palavra para justificar a proposição da meta, informando que já é
desafiadora, pois há um viés no indicador, uma vez que a Ouvidoria Nacional, na maioria das
vezes, não soluciona ou atende a solicitação do usuário, apenas indica o órgão ou unidade
responsável. A servidora da CALJ Renata Girão fez uso da palavra para sugerir que se
avaliasse somente as demandas de incumbência da Ouvidoria Nacional. Entretanto, Luciana
ressaltou que, para essas demandas, o índice de feedback é muito baixo, o que poderia
comprometer o indicador. Diante disse, ratificou a solicitação de manter a meta de 65% em
todos os anos. Dessa forma, destaca-se que todas as sugestões apresentadas pelo servidor
André de Araujo foram acatadas por unanimidade. Ainda sobre o tópico indicadores, a
servidora da Ouvidoria Nacional Luciana argumentou sobre o indicador
CNMP_PE2018_IND_10.1 - Avaliação dos serviços públicos prestados em meio digital.
Nesse sentido, ressaltou que atualmente há uma pesquisa no CNMP que avalia exatamente os
serviços digitais, o que poderia se configurar em uma duplicidade. Retomando a palavra,
André de Araujo contextualizou a criação do indicador atual, entretanto, sugeriu que no
próximo CGCE se deliberasse ou pela substituição do indicador ou pela criação de um
segundo, com base na pesquisa. A proposta foi acatada pelo Colegiado. Outro ponto discutido
foi apresentado pelo membro auxiliar da CES, Daniel dos Santos Rodrigues, que sugeriu a
criação de um indicador relativo às recomendações expedidas pelo CNMP. Segundo o membro
auxiliar, esse indicador se revelaria importante, pois mediria a adesão dos MPs às
recomendações do CNMP. Todavia, André de Araujo destacou que, quando da elaboração dos
indicadores, aventou-se essa possibilidade, mas ela não se consolidou pelo fato de que as
recomendações não serem  vinculativas. A servidora da CSP Thays Rabelo também se
manifestou nesse sentido. Complementarmente, a Secretária Processual, Daniela Nunes,
acrescentou que a maioria das recomendações tem caráter específico de cada área e que, por
isso, não são acompanhadas pela SPR, o que dificultaria sobremaneira a coleta do possível
indicador. Daniel dos Santos Rodrigues retomou a palavra para sugerir a redução do escopo
apenas para aquelas recomendações de caráter geral, citando o exemplo da Recomendação nº
54/207, que trata do fomento à atuação resolutiva. Segundo o membro auxiliar, acompanhar
essas recomendações é contribuir com a inteligência organizacional. Nesse contexto, a
Secretária-Geral sugeriu que o membro auxiliar fizesse um levantamento das recomendações
de caráter geral e encaminhasse ao CGCE para discussões posteriores. Posteriormente, o
Secretário de Gestão Estratégica Substituto discorreu sobre o último tópico da pauta,
apresentando as alterações que ocorreram na composição do CGCE, em virtude da saída de
alguns servidores e membros colaboradores. Nesse sentido, com a saída da Secretária-Geral
Adriana Zawada, passa a assumir a presidência do Comitê a nova Secretária-Geral Cristina
Nascimento de Melo; o representante titular da SGE, que antes era Weskley Rodrigues dos
Santos, passou a ser Sávio Neves do Nascimento, que deu lugar na suplência para o Próprio
Rafael  Cavalcante Cunha Bezerra. O titular da Unidade Nacional de Capacitação do
Ministério Público, Marcelo de Freitas, foi substituído pelo membro auxiliar Renee do Ó
Souza; e o titular da Ouvidoria Nacional, tanto no CGCE quanto no Subcomitê Estratégico de
Comunicação Social, Pedro Ivo de Sousa, deu lugar a membro auxiliar Rose Meire Cyrillo.
Por fim, não havendo mais nada a tratar, a Secretária-Geral encerrou a reunião às dezessete
horas e vinte e três minutos.

Documento assinado eletronicamente por Josias Mendes Da Silva, Analista de
Gestão Pública, em 16/05/2019, às 16:45, 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 16/05/2019, às 16:54, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº
77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Cavalcante Cunha Bezerra,
Secretário de Gestão Estratégica Substituto, em 16/05/2019, às 17:32, conforme
Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Thays Rabelo da Costa, Analista Jurídica,
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em 16/05/2019, às 19:21, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO
DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniela Nunes Faria Teixeira, Secretária
Processual, em 16/05/2019, às 21:17, 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 17/05/2019, às 00:08, conforme
Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Humberto de Campos Costa,
Secretário(a) de Administração, em 17/05/2019, às 11:01, conforme Portaria CNMP-
PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Augusto Lima Rodrigues, Analista
Jurídico, em 17/05/2019, às 16:53, 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 17/05/2019, às 18:43, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Mara Lemos, Técnico
Administrativo, em 17/05/2019, às 18:47, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77,
DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Renata Girão Carneiro, Analista
Jurídico(a), em 20/05/2019, às 15:05, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Renata Alencar Campolina Bernat,
Auditora-Chefe Substituta, em 21/05/2019, às 20:02, conforme Portaria CNMP-
PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cristina Nascimento de Melo, Secretária-
Geral do CNMP, em 22/05/2019, às 11:45, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77,
DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Fuina Versiani, Secretário-Geral
Adjunto, em 22/05/2019, às 14:52, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Almeida Martins de
Andrade, Membro Auxiliar do CNMP, em 24/06/2019, às 17:04, 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 0223722 e o código CRC 631A3345.




