
 

 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA E DA ESTRATÉGIA (CGCE) 

 

 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e cinquenta e 

quatro minutos, na sala 307 do edifício-sede do Conselho Nacional do Ministério Público, 

iniciou-se a 12ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Corporativa e da Estratégia 

(CGCE), para tratar dos seguintes assuntos: Sistema Eletrônico de Informações (SEI); 

Apresentação da Cadeia de Valor do CNMP; e Política de Tecnologia da Informação do 

CNMP. Presentes o Secretário-Geral Adjunto Guilherme Guedes Raposo; o Chefe de 

Gabinete da Presidência Flavio Oliveira Barboza; o Secretário de Gestão Estratégica Weskley 

Rodrigues dos Santos e os servidores André de Araújo Rosa Cruz e Cláudio Lima Aguiar; a 

Assessora de Comunicação Social Tatiana Jebrine; o Chefe da Auditoria Interna Antônio 

Gomes Ferreira; o Secretário Executivo Roberto Fuina Versiani; o Secretário de Tecnologia da 

Informatização Paulo Célio Júnior; a Secretária de Planejamento Orçamentário Taíssa Dagher; 

o Secretário de Administração Humberto de Campos Costa; a servidora da Secretaria 

Processual Rafaela Oliveira; o Membro Auxiliar da Presidência Dandy de Jesus Leite Borges; 

o Assessor-Chefe da Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público Fábio 

Rodrigues; a Coordenadora da Ouvidoria Pâmela Patrícia Silva Souza; o servidor da 

Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública 

Wilson Alves da Silva; e a servidora da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro 

Larissa Alves Ocampos. O Secretário-Geral Adjunto iniciou a reunião apresentando a pauta e, 

de imediato, passou a palavra ao Secretário de Gestão Estratégica para conduzir os trabalhos. 

Desse modo, o Secretário de Gestão Estratégica discorreu sobre o primeiro assunto da pauta, 

ou seja, sobre o projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na área 

meio do CNMP. Nesse sentido, destacou que desde 2010 o CNMP vem modernizando sua 

sistemática processual tanto da área finalística quanto da administrativa. Assim, citou o 

desenvolvimento do Sistema de Processo Eletrônico (Sistema Elo), que foi planejado para ser 

construído em duas fases. A primeira, já concluída, contemplou os módulos do Protocolo, 

Secretaria Processual, Gabinetes e Sessão Eletrônica. Na segunda fase, seriam contempladas a 

Corregedoria, as Comissões, a Administração e a Ouvidoria. Em relação a essa fase, informou 

que o Sistema está sendo implementado com sucesso na Corregedoria e nas Comissões. No 



 

 

entanto, destacou que a Secretaria de Tecnologia da Informatização (STI), ao iniciar os 

esforços de implementação nas unidades administrativas e na Ouvidoria, deparou-se com uma 

restrição: o motivo de essas unidades ainda não terem bem definidos todos os seus fluxos de 

trabalho. Então, pensou-se em uma segunda alternativa para a área meio, que seria trazer um 

sistema já implementado com sucesso em outros órgãos e entidades da Administração 

Pública. Desse modo, surgiu a ideia de implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), 

pois esse sistema foi desenvolvido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4) no Rio Grande do Sul e atualmente é adotado por mais de 250 órgãos, inclusive no 

Ministério Público do Amazonas. Essa alternativa foi submetida ao Subcomitê Estratégico de 

Tecnologia da Informação (SETI) e à Secretaria-Geral, que a aprovaram. Weskley Rodrigues 

ressaltou ainda que a decisão de implantar o sistema também foi fundamentada no fato de que 

hoje o Elo não é só um projeto em implementação, mas um produto, devido à conclusão da 

primeira fase, que requer manutenções e correções eventuais. Nesse contexto, desenvolver o 

Elo na área meio em paralelo com essas manutenções, demandaria um esforço muito grande 

da STI a qual já é bastante escassa de pessoal. Além disso, algumas características do SEI, tais 

como a portabilidade WEB, e a navegabilidade simples e intuitiva pesaram na decisão. Em 

relação às negociações para aquisição do SEI, Weskley informou que após uma visita do 

Secretário-Geral ao TRF4, em 05 de outubro, o presidente daquele Tribunal sinalizou 

positivamente em disponibilizar a ferramenta para o CNMP, tanto para a implantação interna 

quanto para o CNMP ser o guardião do Sistema no âmbito do Ministério Público brasileiro. 

Assim, a assinatura do Termo de Cooperação dar-se-á na Sessão Plenária do dia 08 de 

novembro. Quanto à implementação do SEI, Weskley informou que será desenvolvida em 

duas etapas: uma interna e outra externa.  A etapa interna consiste na implementação do SEI 

no próprio CNMP. Para tanto, será instituído um grupo de trabalho, sob a supervisão da 

unidade gestora (Secretaria Processual - SPR), que irá coordenar todo o trabalho prévio, como 

a revisão dos formulários e a definição da gestão arquivística, pois com o a implantação do 

sistema tudo será eletrônico, não haverá mais a necessidade de papel. Já a fase externa se trata 

do apoio que o CNMP dará aos Ministérios Públicos que também queiram implementar o 

sistema. Nessa fase, Weskley deixou claro que não cabe à STI customizar o sistema nos MPs, 

mas somente dar o apoio e intermediar as conversas com o TRF4 em eventuais situações. 

Feita a explanação, surgiram diversos questionamentos a cerca da fase interna, como o da 



 

 

Auditoria, que tem a necessidade de um sistema mais restrito, dadas as peculiaridades de suas 

atividades.  Nesse sentido, Weskley respondeu que o sistema permite a definição de regras 

específicas e, portanto, o atendimento das necessidades da Auditoria. Outro questionamento 

foi quanto à necessidade de alterações normativas, pois atualmente há a Resolução nº 119, de 

24 de fevereiro de 2015, que determina a implantação do Elo tanto na área fim quanto na área 

meio do CNMP. Outra questão levantada foi em relação à custódia dos documentos físicos. 

Weskley destacou que esses assuntos requerem decisões bastante sensíveis e, devido a isso, 

ainda não se decidiu se serão discutidos no Grupo de Trabalho coordenado pela SPR ou no 

CGCE. Por fim, Weskley destacou que haverá um trabalho de sensibilização acerca da 

implantação do novo sistema e que serão disponibilizados aos servidores diversos treinamento 

quanto à utilização dessa ferramenta. Ainda sobre o item da pauta, o Secretário de Tecnologia 

da Informatização, Paulo Célio, fez uso da palavra para garantir que a implantação do SEI não 

irá enfraquecer o Sistema Elo, pelo contrário, irá fortalecê-lo cada vez mais. Nesse sentido, 

destacou que o módulo da Corregedoria está quase concluído e, assim que finalizá-lo, será 

aberto o módulo das Comissões. Posteriormente haverá a instituição de uma comissão para 

criar a versão do Sistema Elo 2.0, que consistirá em correições e aperfeiçoamento da versão 

anterior. Dando continuidade, o Secretário de Gestão Estratégica retomou a palavra para 

discorrer sobre o segundo item da pauta: a Cadeia de Valor do CNMP. Nesse sentido, disse 

que a Cadeia de Valor é o primeiro produto a ser entregue pelo Grupo de Trabalho GT-Riscos, 

cuja incumbência é definir a Cadeia de Valor do CNMP e elaborar as políticas de Gestão de 

Riscos e de Segurança Institucional. Em relação à Cadeia de Valor, destacou que ela está 

estruturada em três níveis de detalhamento e seus processos estão classificados em 

finalísticos, gerenciais e de suporte organizacional. Explicou cada nível da Cadeia e discorreu 

sobre a metodologia adotada na sua elaboração. Em resumo, disse ainda que a Cadeia de 

Valor do CNMP apresenta as rotinas do CNMP e, por meio delas, as grandes entregas que o 

CNMP faz ao seu público-alvo. Surgiram, então, questionamentos sobre se realmente a 

Cadeia de Valor abrangia todas as rotinas do CNMP. Para responder a esses questionamentos, 

o servidor do Núcleo de Organização e Normatização da SGE, Cláudio Lima Aguiar, ressaltou 

que o trabalho de elaboração da Cadeia envolveu todas as unidades do CNMP, portanto, 

teoricamente, todos os processos do CNMP estão contemplados. Entretanto, o servidor 

também frisou que a Cadeia não é um produto estático, assim, caso seja necessário, ela poderá 



 

 

ser adequada a uma nova realidade. Retomando a palavra, Weskley informou que a SGE irá 

encaminhar aos membros do CGCE, por e-mail, o arquivo da Cadeia de Valor e o relatório de 

sua elaboração para as últimas considerações do Comitê. Também ressaltou que a Cadeia de 

Valor anteriormente seria um produto de uma consultoria externa, mas o CNMP decidiu 

construí-la por meio dos trabalhos de seus próprios servidores, em alinhamento à política 

atualmente adotada pela Instituição. Nesse sentido, o chefe da Auditoria disse que na próxima 

semana três servidores daquela Unidade irão para São Paulo participar um curso sobre gestão 

de riscos, pois assim a Auditoria estará cada vez mais preparada para ser uma parceira do 

CNMP e ter mais condições de, futuramente, analisar e auditar a gestão de riscos do 

Conselho. O Secretário-Geral Adjunto fez uso da palavra para elogiar o Conselho quanto a 

essa postura da adoção de consultorias internas. Disse que desse modo o Conselho, além de 

ser um órgão fiscalizador do Ministério Público brasileiro, também é indutor e direcionador 

de políticas institucionais e de boas práticas. Posteriormente, o Secretário de Tecnologia da 

Informatização, Paulo Célio Júnior, fez uso da palavra para apresentar o último tópico da 

pauta: a Política de Tecnologia da Informação do CNMP. Segundo o Secretário, a Política 

nasceu da necessidade de consolidar alguns impedimentos e práticas de TI em forma de 

diretrizes. Assim, de modo geral, a Política apresenta os principais serviços prestados pela TI, 

os processos mínimos da TI e a forma de monitoramento. Disse ainda que a Política já foi 

aprovada pelo Subcomitê Estratégico de Tecnologia da Informação (SETI) e que não seria 

didático lê-la na reunião, mas que iria enviá-la por e-mail aos membros do CGCE para leitura 

e possíveis contribuições. Em seguida, o Secretário de Gestão Estratégica indagou se alguém 

teria algum assunto extrapauta. Nesse sentido, o Secretário de Tecnologia da Informação fez 

um reconhecimento público da importância dos subcomitês estratégicos, pois, segundo o 

Secretário, eles têm funcionado com bastante êxito nas questões afetas a priorizações. A 

Assessora de Comunicação Social, Tatiana Jebrine, corroborou com as palavras do Paulo 

Célio e citou o exemplo do Subcomitê Estratégico de Comunicação (SECOM). De acordo 

com a Assessora, as áreas de TI e de comunicação são bastante demandadas e todas essas 

demandas são sensíveis e críticas. Assim, ter comitês com representatividade, que respaldem 

as diretrizes da TI e da Assessoria de Comunicação, é essencial, pois eles dão legitimidade à 

tomada de decisão. Tatiana também ressaltou que, embora ainda existam alguns problemas, é 

perceptível o aperfeiçoamento das instâncias de governança do CNMP a cada ano. Exemplos 



 

 

disso são a implementação dos calendários de contratações, publicações e de eventos no Plano 

de Gestão 2017, bem como as reflexões acerca da capacidade de execução de cada unidade, 

quando da elaboração e validação do Plano. Por fim, todos os presentes externaram 

preocupação com a possível aprovação, pelo Senado Federal, da PEC 55, que limita os gastos 

dos órgãos e entidades públicas, pois caso isso se concretize, serão necessários cortes no 

orçamento validado para o Plano de Gestão 2017. Finalmente, não havendo mais nada a tratar, 

o Secretário-Geral Adjunto concluiu a reunião às dezesseis horas e trinta e cinco minutos. 
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