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RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 3/2019

AÇÃO DE AUDITORIA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 
SUMÁRIO EXECUTIVO:

A Auditoria Interna já realizou anteriormente auditorias na área de tecnologia da informação, porém com escopo primordialmente
voltado à governança de TI e aquisições. Diante de demandas internas e do Tribunal de Contas da União, apurou-se a necessidade de realização de
trabalhos que abordassem assuntos mais relacionados a sistemas e a segurança da informação.

 Dessa forma, a Auditoria Interna empreendeu esforços para garantir uma auditoria de tecnologia da informação satisfatória e que
alcançasse seu objetivo. Diante da realidade de não possuir em seus quadros servidor detentor de conhecimento técnico acerca de TI, a AUDIN
requisitou a colaboração do servidor Leandro Cotta, lotado na Secretaria de Administração e detentor de conhecimento técnico a respeito do tema, a
quem registramos os nossos sinceros agradecimentos. A este servidor coube o assessoramento técnico, competindo à equipe de auditoria a aplicação
de todos os procedimentos e técnicas inerentes ao processo de auditoria.

Esta auditoria representou um avanço e um desafio a ser perseguido pela equipe e mostra-se pioneiro quanto à sua abordagem.
Este trabalho proporcionou à Auditoria Interna conhecimento mais amplo acerca dos temas que envolvem o funcionamento da TI,

assim como da participação das áreas de negócio relacionadas aos sistemas, o que possibilitou uma visão geral e um possível direcionamento e
aprofundamento para trabalhos futuros.

As análises foram empreendidas na medida e profundidade em que não configuraram risco de auditoria e, ainda, na medida da
competência dos auditores internos, considerando o assessoramento prestado pelo servidor da SA. Dessa forma, neste momento, optou-se por não
efetuar testes diretamente nas funcionalidades dos sistemas, sendo as informações necessárias às análises solicitadas às áreas responsáveis por meio de
solicitações de auditoria.

 

I – APRESENTAÇÃO
Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019, apresenta-se o Relatório de Auditoria de

Tecnologia da Informação. Este trabalho contém o resultado das análises realizadas acerca da gestão da tecnologia da informação no CNMP no que
tange aos sistemas e segurança da informação, em especial quanto à aderência aos normativos internos e às melhores práticas relacionadas à TI.

O trabalho foi realizado no período de 04/02/2019 a 30/04/2019, sendo executado de acordo com os procedimentos de auditoria
geralmente aceitos, na extensão julgada necessária às circunstâncias apresentadas e não houve restrição aos exames.

Em 22/04/2019, foi enviada pelo sistema SEI a Matriz de Achados de cada unidade (SG, SPR, STI, SGP, CN e Ouvidoria), com o
objetivo de colher as manifestações dos gestores, bem como identificar as possíveis causas dos achados. 

Após as manifestações dos gestores, foi realizada nova análise acerca dos achados para determinar quais iriam compor o relatório e
quais constariam apenas como papéis de trabalho.

Cumpre frisar que durante essa fase, medidas foram tomadas pelos gestores para saneamento das situações apontadas, fazendo com
que alguns dos achados levantados na fase de execução não compusessem este relatório.

Em 02/05/2019 foi realizada a reunião de encerramento com as unidades envolvidas com o objetivo de possibilitar a última
manifestação dos gestores acerca do Relatório de Auditoria.
 
II – ESCOPO DO TRABALHO

Segurança da informação;
Recursos de TI;
Controles de TI; e
Recomendações de auditorias anteriores.

 
III – METODOLOGIA

Procedimentos de auditoria adotados: análise documental, entrevistas, questionários, inspeção física, cruzamento de dados, entre
outros.

 
IV – BASE NORMATIVA

1. Portaria CNMP-PRESI nº 30/2010 - Critérios de uso e segurança dos recursos de TI
2. Portaria CNMP-PRESI nº 63/2015 - ELO
3. Portaria CNMP-PRESI nº 77/2017 - SEI
4. Portaria CNMP-PRESI nº 153/2017 - Política de Segurança Institucional do CNMP
5. Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018 - Plano de Segurança Institucional do CNMP
6. ISO/IEC 27000 – Information Technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary
7. ISO/IEC 27001 – Tecnologia da Informação – Técnicas de Segurança – Sistemas de Gestão de Segurança da Informação - Requisitos
8. ISO/IEC 27002 – Boas práticas para gestão de segurança da informação
9. ITIL – Service design process – Process 4.7 Information Security Management

 
V – RESULTADO DAS ANÁLISES
 
1. Introdução

Durante o planejamento dos trabalhos, foram elaboradas 3 (três) Questões de Auditoria (QA) sobre Tecnologia da Informação. Cada
QA possui itens que foram verificados e testados pela equipe de auditoria.

As QA elaboradas foram:

QA 01 - Os critérios de segurança e uso dos recursos de TI estão sendo obedecidos?
QA 02 - Os requisitos de acesso, segurança e controles do sistema SEI são aplicados a contento?
QA 03 - Os requisitos de acesso, segurança e controles do sistema ELO são aplicados a contento?

2. Amostragem
 Para a definição do universo de auditoria, foi realizada consulta ao inventário de sistemas do CNMP (0189987). O inventário possui

48 (quarenta e oito) sistemas assinalados, divididos em: sistemas área fim (21), sistemas administrativos (15), sistemas de terceiros geridos pelo
CNMP (7), e sistemas Corregedoria (5).

Nos sistemas da Corregedoria, estão assinalados, além dos 5 sistemas mencionados, 4 WebServices, que se tratam de solução
utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes.
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Desse universo, foram previamente escolhidos como objeto de auditoria os sistemas ELO – Sistema de Processamento de
Informações e de Prática de Atos Processuais e SEI – Sistema Eletrônico de Informações.

Para subsidiar as análises, em especial da Questão de Auditoria 01, foram selecionados os seguintes sistemas: Sistema de Ouvidoria,
Grifo, Sistema de Controle de Acesso, Mentorh e Sistema de Correições e Inspeções.

Dessa forma, foram analisados 7 (sete) sistemas, o que equivale a aproximadamente 15% dos sistemas constantes do inventário do
CNMP.

Relativamente às análises mais detalhadas, referentes a exclusão e modificação de perfis de acesso, foram utilizadas as informações
de desligamentos e alteração de lotação informadas pela COGP nos documentos 0195591 e 0195932, concernentes aos anos de 2017 e 2018. Após
análise da planilha de alteração de lotação, foram escolhidas 28 movimentações a serem analisadas no decorrer da auditoria (0197560).  

Para atendimento de item da QA 01, relativamente a equipamentos destinados à doação, 213 encontravam-se listados como
“antieconômicos” no processo de desfazimento de bens 19.00.6172.0000403/2019-61. Desses, foi selecionada uma amostra de 5% para análise.

Para as contas Office365, foram analisados todos os usuários ativos, comparativamente aos desligamentos ocorridos em 2017 e
2018. Para essa análise, considerou-se também os membros, estagiários, e terceirizados da empresa de apoio administrativo atualmente lotados no
CNMP.

 
3. Questão de Auditoria 1- Critérios de Segurança e Uso de Recursos de TI
 

A Questão de Auditoria 01 foi a mais abrangente e verificou a aderência aos critérios de segurança e uso de recursos de TI no
CNMP, em especial quanto às Portarias CNMP-PRESI nº 30/2010 e Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018, além de boas práticas constantes nas ISO
27000, 27001 e 27002. Foram abordados os seguintes requisitos:

Incidentes de segurança da informação;
Alteração de acesso a recursos de TI/desligamento ou alteração de lotação do usuário;
Critério do privilégio mínimo na concessão de credenciais de acesso aos sistemas;
Segurança nos acessos externos;
Rastreabilidade de informações relevantes efetuadas nos sistemas;
Acesso à rede wifi;
Cópias de segurança; e
Equipamentos destinados à doação.

Os sistemas verificados para execução da QA 01 foram o Sistema de Ouvidoria, Grifo, Sistema de Controle de Acesso, Mentorh e
Sistema de Correições e Inspeções. Cumpre frisar, conforme informado no sumário executivo, que as análises feitas pela auditoria não abarcaram a
realização de testes diretamente nas funcionalidades dos sistemas. As informações e constatações elencadas neste relatório são resultado da análise das
respostas dos gestores aos questionamentos da AUDIN, de entrevistas com as áreas responsáveis e de testes efetuados com logins aos quais a AUDIN
possui acesso, como no caso do sistema Mentorh. Não foi solicitado, para este trabalho, perfil de acesso específico de auditoria aos sistemas.

Para os sistemas analisados, buscou-se verificar a finalidade do sistema, o processo de concessão de credenciais de acesso, a
definição de critérios para concessão e manutenção de credenciais, a existência de registros de acesso aos sistemas, a existência de servidores
desligados com acesso aos sistemas, bem como a manutenção de credenciais de acesso em casos de movimentação de servidores, existência de
backup, e garantia de segurança da informação.

 
3.1 Informação: Incidentes de segurança da informação.

 No Despacho 0200636, a STI informou a ocorrência de três incidentes de segurança da informação no CNMP. Desses, dois foram
analisados pela AUDIN por meio de processos no SEI. Verificou-se que, em ambos os casos, cumpriu-se o que foi estabelecido na Portaria CNMP-
PRESI nº 167/2018 (Plano de Segurança Institucional), que, em seu item d.4, informa:

II – Quaisquer incidentes de segurança envolvendo a disponibilidade, a integridade ou a confidencialidade de quaisquer recursos de
tecnologia da informação serão tratados em procedimentos administrativos objetivando a identificação dos fatores que o
ocasionaram e o restabelecimento das condições operacionais dos recursos envolvidos.
 

No processo 19.00.6320.0002360/2019-98, além de todas as ações para resolução da questão, houve a comunicação do incidente à
Secretaria-Geral no dia seguinte à ocorrência do fato. Já no caso do processo 19.00.6330.0003678/2017-64, não foi identificado o reporte do incidente
à alta administração, apesar de as providências terem sido prontamente tomadas.

Em reunião de encerramento, realizada em 02/05/2019, o Secretário de TI manifestou entendimento de que nem todos os incidentes
são passíveis de reporte à alta administração, cabendo a ele, como gestor, decidir quais seriam os destinatários da informação, em cada caso
específico.

A ISO 27001, em seu Anexo A, elenca alguns objetivos de controle e controles relacionados à segurança da informação. O item
A.13 trata da gestão de incidentes de segurança da informação, informando como objetivo “assegurar que fragilidades e eventos de segurança da
informação associados com sistemas de informação sejam comunicados, permitindo a tomada de ação corretiva em tempo hábil”.

No subitem A.13.1.1 Notificação de eventos de segurança da informação - o controle associado é:
 

Os eventos de segurança da informação devem ser relatados através dos canais apropriados da direção, o mais rapidamente possível.

O item A.13.2 do Anexo A da ISO27001, que trata da gestão de incidentes de segurança da informação e melhorias, estabelece
como objetivo “assegurar que um enfoque consistente e efetivo seja aplicado à gestão de incidentes de segurança da informação”. No subitem
A.13.2.1 - Responsabilidades e procedimentos, o controle associado é:

 
Responsabilidades e procedimentos de gestão devem ser estabelecidos para assegurar respostas rápidas, efetivas e ordenadas a
incidentes de segurança da informação.
 

O Plano de Segurança Institucional aborda, de maneira geral, as medidas a serem adotadas no caso da ocorrência de incidentes, não
havendo processo ou procedimento estabelecido formalmente para gestão de incidentes no CNMP.

 
3.2 Informação: Rede de dados interna.
 

O Plano de Segurança Institucional, ao tratar da rede de dados sem fio corporativa do CNMP – WiFi, estabelece:
 

V- Os acessos à rede de dados sem fio corporativa por usuários visitantes serão concedidos mediante cadastro para identificação
automatizado, ou, na impossibilidade deste, presencial realizado quando da admissão do visitante no CNMP, informando, no
mínimo, nome completo, documento de identidade, CPF e e-mail.
 

Para verificação deste aspecto e, também, de outros pontos relacionados à rede interna, foram feitos questionamentos acerca dos
controles adotados para acesso dos usuários internos com equipamentos particulares à rede do CNMP, sobre a segregação de dados entre a rede interna
e a rede de dados sem fio, além de especificidades da rede disponibilizada a usuários internos e a visitantes.

Por meio do Despacho 0200636, a STI informou que os acessos de equipamentos particulares à rede do CNMP são realizados por
meio de senha WPA2 única, fornecida pela equipe de atendimento da STI. O gestor informou que usuários terceirizados utilizam a rede
“CNMP_VISITANTE”, com senha divulgada em mural. A STI informou, ainda, que:
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Em ambos os casos não há controle quanto à conformidade ou quantidade dos equipamentos pessoais conectados. Contudo, o tráfego
é inspecionado de forma a haver controle de banda e de conteúdo acessado.
 

Por meio do referido despacho, a STI informou que os acessos à rede de visitantes ocorrem sem o cadastramento de informações
pessoais, fato que contraria o Plano de Segurança Institucional. No entanto, durante a execução dos trabalhos, estava em curso a instalação da nova
rede de dados sem fio do CNMP, que permitirá, segundo a STI:

 
a autenticação individual dos usuários internos, utilizando a senha da rede corporativa; bem como a autenticação individual de
terceirizados e visitantes, mediante cadastramento prévio em portal específico, o que possibilitará melhor controle de acesso, com
aplicação de perfis de navegação específicos, rastreabilidade e segurança nos acessos.
 

Assim, a verificação da autenticação dos usuários, com o respectivo cadastramento automático, ocorrerá em trabalhos de auditoria
futuros acerca do tema.

 
3.3 Constatação: Condição de armazenamento das fitas de backup na sala técnica em desacordo com as especificações técnicas.
 
Análise:

Em relação às cópias de segurança dos sistemas, a STI, por meio do Despacho 0200636, informou que existem cópias de segurança
para todos os sistemas, tanto para informações armazenadas em bases de dados mantidas em Sistema Gerenciador de Banco de Dados, quanto para
informações armazenadas em sistemas de arquivos.

Acerca das rotinas de backup efetuadas no CNMP, a STI informou:
 

As rotinas de backup ocorrem diariamente e as cópias são armazenadas em storage local e replicadas para armazenamento em fita
magnética. As fitas são armazenadas em cofre de mídia, localizado na sala técnica do térreo, no edifício sede do CNMP e, desde
dezembro de 2018, não é realizado transporte de mídias. Até dezembro/2018, o transporte era feito quinzenalmente para as
dependências da Procuradoria Geral da República, em maleta apropriada, pelo Coordenador do Núcleo de Suporte Técnico da STI.
 

Em seguida, complementou:
 

[...] o processo [de transporte] foi suspenso, pois está sendo configurado ambiente destinado a implementar nova forma de realização
de “backup offsite”. O novo procedimento espelhará todas as informações que são objeto de cópia de segurança em localidade
remota a ser definida (há entendimentos preliminares com o MPT e o MPF). Desta forma, a cópia remota deixará de ser realizada em
fitas magnéticas, não havendo mais necessidade de transporte.
 

Foram analisadas as condições climáticas de armazenamento das mídias na sala técnica no período de 03/04 a 09/04/2019.
Constatou-se que as condições de umidade não atendem as especificações técnicas de armazenamento da Sony e HP (marcas utilizadas pelo CNMP,
de acordo com informações do Coordenador do Núcleo de Suporte Técnico). Para essas marcas, as condições máximas de umidade são 50% e 60%,
respectivamente.

Nas medições realizadas no período citado, conforme informações da Coordenadoria de Engenharia (0211905), foram apuradas
medidas de umidade superiores ao especificado. Foram apuradas umidades máximas de até 76% no período observado.

Dessa forma, entende-se que por não possuir condições adequadas de armazenamento de mídias na sala técnica, existe uma ameaça
à integridade dos dados de backup.

 
Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Administração que promova estudo acerca das possibilidades (e custo) de adequação da umidade na
sala técnica do térreo para que esta se insira na faixa especificada pelos fabricantes (20 a 50%).
 
3.4 Informação: Equipamentos destinados à doação.
 

Verificou-se a conformidade dos procedimentos realizados pela STI para adequação ao item XI do título “Do Monitoramento e
Auditoria” do Plano de Segurança Institucional (Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018):

 
XI – Os equipamentos que forem destinados à doação, considerados inservíveis ou que tenham que sofrer manutenções corretivas
em ambientes fora do CNMP, deverão ter seus dados eliminados de forma segura pela unidade executiva de tecnologia da
informação.
 

Para tanto, procedeu-se à consulta ao processo de doação de bens 19.00.6172.0000403/2019-61. Da lista de bens a serem doados,
extraiu-se amostra de 5% dos equipamentos classificados como antieconômicos, o que totalizou 11 (onze) computadores, acrescidos de 2 (dois)
escolhidos aleatoriamente no momento da inspeção física no depósito localizado no G2. Verificou-se que os equipamentos destinados à doação
tiveram os seus dados formatados, garantindo a segurança das informações do CNMP.

Não obstante, cumpre frisar que os equipamentos escolhidos aleatoriamente quando da inspeção física (números patrimoniais
90005206 e 90005058), não tiveram os seus dados formatados, tampouco foi realizada a exclusão de usuário. Esses equipamentos estão classificados
como “precários” no sistema ASIWeb e encontram-se alocados fisicamente no depósito de móveis da garagem G2.

O setor de patrimônio informou que a classificação “precário” foi definida pela comissão de inventário para adequação dos bens
classificados inicialmente como inservíveis, os quais, por limitação do sistema ASIWeb, eram muito abrangentes. Nesse sentido, o setor responsável
pelos bens patrimoniais providenciará a classificação correta no sistema, após avaliação dos referidos bens, e estão orientados a encaminharem à STI
os equipamentos que necessitem de formatação, principalmente no caso de desfazimento destes itens patrimoniais.

 
3.5 Constatação: Fluxo de movimentações de servidores com lacunas no que concerne aos sistemas que o servidor possui acesso.
 
Análise:
 

Na relação de servidores com perfil de acesso ao Sistema de Controle de Acesso, constatou-se que os servidores 82.306, 22.447,
22.261 e 22.258, após mudança de lotação, continuaram com o perfil "Gestor de Usuários CNMP" no sistema. De forma análoga, observou-se que, no
âmbito do Sistema de Correições e Inspeções, consta na relação de servidores com perfil “Operador Nacional” o servidor 17.942, que se movimentou
da Corregedoria Nacional para outra unidade. Apesar da mudança de lotação, o perfil citado continuava ativo até o envio da Matriz de Achados, tendo
sido excluído até o encerramento dos trabalhos.

No caso do Sistema de Ouvidoria, constatou-se que a servidora 22.258, lotada inicialmente na Ouvidoria, mudou de lotação em
20/11/2017 e continuava com acesso para inserir informações no Sistema de Ouvidoria. Em resposta à Matriz de Achados (0213860), a unidade
informou que foram excluídos os acessos da servidora. Não obstante isso, por impossibilidade técnica no momento, foi necessária a continuidade de
um benefício no perfil da servidora, sem impactos na segurança do sistema.

Análise similar efetuada em relação aos usuários do ELO obteve a mesma constatação. Foi realizado o cruzamento dos dados da
planilha de usuários do sistema ELO disponibilizada pela STI (0200630) e a planilha de amostra de movimentações (0197560) disponibilizadas pela
SGP.

Em relação às movimentações, foram analisados 18 servidores (amostra). Destes, 7 (ou 41,18%) encontram-se com nível de acesso
superior ao previsto, em desacordo com o princípio do privilégio mínimo e com o normativo que regulamenta a utilização do ELO.
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Em relação ao fluxo de informações sobre movimentações de servidores, a SGP informou no Despacho DIIP (0203380) que:
 

No caso de movimentação, nos termos da Portaria CNMP-PRESI nº 71/2017, a DIIP informa a STI, o Patrimônio e a ASCOM
da movimentação do servidor por e-mail. (grifo nosso)
 

Assim, embora a SGP cumpra o que prescreve a Portaria CNMP-PRESI n° 71/2017, que dispõe acerca da lotação e movimentação
de pessoal no CNMP, no caso do ELO, há ainda a obrigatoriedade de que a movimentação do servidor seja comunicada à SPR, conforme Portaria
CNMP-PRESI nº 63/2015, art. 12, § 4º:

 
Em caso de movimentação interna de servidor, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas – COGP, comunicará o fato à SPR, que
providenciará a imediata desativação ou atualização do acesso.
 

Dessa forma, constata-se que existe uma lacuna no fluxo de movimentação de servidor no que diz respeito à revogação de acesso aos
sistemas aos quais este possuía acesso na unidade antiga.

No formulário de manifestação da chefia da unidade de lotação atual, constante do processo de requerimento de movimentação no
SEI, não existe campo para informação relativa à revogação de acessos na unidade. Somente no formulário de manifestação da chefia da unidade de
lotação proposta existe campo para concessão e atualização de acessos na nova unidade.

Considerando-se a transversalidade da questão, esta Auditoria Interna opta por recomendar alteração no fluxo de movimentações
(com alteração dos documentos que suportam o processo), com o intuito de evitar a criação de múltiplos fluxos em diversas unidades intervenientes.
Tendo em vista que a SGP participa de todos os processos de movimentação de servidores, entende-se que a inclusão de um campo com perfis a serem
retirados do servidor, no formulário assinado pela chefia atual, pode solucionar a questão de maneira simples. A comunicação posterior com a STI
sobre os novos perfis a serem concedidos seria paralela ao trâmite de perfis a serem excluídos.

 
Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Gestão de Pessoas que inclua, no formulário a ser preenchido pela chefia anterior do servidor a ser
movimentado, uma declaração do gestor acerca da exclusão dos acessos aos sistemas de sua unidade e aos demais sistemas do CNMP.
 
3.6 Constatação: Usuários sem exercício atual no CNMP com acesso ativo ao Office365.
 
Análise:

As contas Office365 (constantes do Edital CNMP nº 46/2016) são do tipo E1 e E3. Ambas foram adquiridas pelo quantitativo de 350
para um período de 36 meses. De acordo com informações da STI (0210231), as licenças E1 somente permitem a utilização do office na web e são
majoritariamente distribuídas a usuários que não possuem vínculo permanente com o CNMP, ou não possuem dedicação exclusiva com o órgão (ex:
membros colaboradores, caixas postais de setores, estagiários e outros).

Já as licenças E3 permitem tanto a instalação das ferramentas do serviço Office 365 na máquina do usuário, quanto o uso na web, e
são majoritariamente distribuídas aos usuários pertencentes ao quadro do CNMP, ou que estejam lotados no órgão executando tarefas relacionadas às
atividades meio e finalística (ex: Conselheiros, membros auxiliares com dedicação exclusiva, servidores e outros).

Foram encaminhadas as listagens de usuários ativos das referidas licenças (0210225 e 0210228), e observou-se que há usuários sem
exercício atual no CNMP com acesso ativo ao Office 365. Para verificação deste ponto, foram analisados os usuários ativos, comparativamente aos
desligamentos ocorridos em 2017 e 2018. Foram considerados também membros e estagiários, além dos terceirizados da empresa de apoio
administrativo atualmente lotados no CNMP.

 
Comentários do Gestor e da AUDIN:
 

Na Matriz de Achados, a STI informou, que nos casos de membros auxiliares, as solicitações de nada consta normalmente não são
enviadas à STI e nos casos de servidores cedidos, não há definição quanto à sua exclusão. Nos casos de contas E1, informou que os desligamentos de
terceirizados não são informados à STI, e que só recentemente começaram a ser enviados pedidos de nada consta para estagiários.

Diante dos comentários da STI, e, ainda, em virtude de análises empreendidas em auditorias anteriores, constatou-se que não há
fluxo definido para o caso de desligamento de membros do CNMP, com a devida ciência às áreas envolvidas. No entanto, mensalmente é
disponibilizada planilha de membros ativos no portal da transparência do CNMP, informação que pode ser utilizada pela STI para gestão das licenças
Office.

No caso de desligamento de terceirizados, também não há rotina de comunicação entre as áreas e a STI para revogação das licenças
Office.

Frise-se que, de acordo com a listagem de usuários ativos, o quantitativo de licenças E3 já alcançou o máximo contratado, enquanto
o quantitativo de licenças E1 está bem próximo de alcançar esse quantitativo (350 licenças para cada tipo).

Dessa forma, faz-se necessária uma gestão contratual adequada, assim como um fluxo de informação eficiente, no sentido de
atualizar as licenças dos usuários a fim de possibilitar a inclusão de novos usuários à medida da demanda do órgão.

 
Recomendação A: Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que promova a atualização das licenças Office 365 para que sejam
mantidas apenas para usuários ativos no CNMP.
 
Recomendação B: Recomenda-se à Secretaria de Administração que estabeleça fluxo de informação com a STI acerca dos desligamentos de
terceirizados sob sua gestão que possuam licenças Office ativas, a fim de que seja realizada a sua revogação quando do término do exercício no
CNMP.
 
4. Questão de Auditoria 02 – SEI
 

A Questão de Auditoria 02 verificou a aplicabilidade dos requisitos de acesso, segurança e controle do sistema SEI. Tomou-se como
base, em especial, a Portaria CNMP-PRESI nº 77/2017, além das boas práticas elencadas nas ISO 27000, 27001 e 27002. Foram abordados os
seguintes requisitos:

Cadastro de usuários;
Concessão de perfis de acesso;
Concessão de perfis de acesso a usuários externos;
Alteração de acesso nos casos de desligamento ou alteração de lotação do usuário;
Concessão de credencial para procedimento restrito; e
Backup.

As possíveis inconformidades levantadas durante a execução dos trabalhos relativas ao SEI foram dirimidas ainda durante a fase de
trabalho de campo. Dessa forma, constatou-se que, de maneira geral, de acordo com os critérios adotados, e, em especial a Portaria CNMP-PRESI nº
77/2017, os aspectos relacionados ao SEI encontram-se em conformidade.

 
5.  Questão de Auditoria 03 – ELO
 

A Questão de Auditoria 03 verificou a aplicabilidade dos requisitos de acesso, segurança e controle do sistema ELO. Tomou-se
como base, em especial, a Portaria CNMP-PRESI nº 63/2015, além das boas práticas elencadas nas ISO 27000, 27001 e 27002. Foram abordados os
seguintes requisitos:
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Concessão de perfis de acesso;
Alteração de acesso nos casos de desligamento ou alteração de lotação do usuário;
Situações de sigilo e segredo de justiça;
Manutenções periódicas;
Indisponibilidades do sistema;
Autenticidade dos documentos;
Concessão de perfis de acesso a usuários externos;
Disponibilização de equipamentos para consulta; e
Backup.

5.1 Constatação: Nível de acesso no sistema ELO incompatível com o cargo/função.
 
Análise:
 

O documento 0200630, encaminhado pela STI em resposta à SAUDI n° 9/2019 (0194383) foi analisado em relação ao nível de
acesso cadastrado para os usuários do sistema ELO.

A primeira análise concentrou-se nos usuários de Nível 3. Estes, segundo a Portaria CNMP-PRESI n° 63/2015, art. 12, III, possuem
acesso, além das funcionalidades do Nível 02, ao “inteiro teor de todos os autos digitais não sigilosos em trâmite ou arquivados no CNMP”. Ainda
segundo o normativo, tal perfil será atribuído “aos conselheiros, ao secretário-geral e seu adjunto, bem como ao secretário processual e seu substituto”
(art. 12, § 2º).

Para realizar essa primeira análise, foi extraída amostra de 20% dos usuários de nível 3, totalizando 12 usuários. Como resultado dos
exames, foram identificados 7 usuários (ou 58,33% da amostra) cujo nível de acesso encontra-se acima do previsto no normativo.

Em um segundo momento, foi realizada a análise dos usuários de Nível 4. O normativo prevê que “aos membros e servidores
lotados na Ouvidoria Nacional será atribuído o perfil Nível 4”.

Na planilha de usuários disponibilizada pela STI consta “Nível 4 – Ouvidoria”. Dessa forma, para este ponto, a análise restringiu-se
a verificar se os usuários cadastrados nesse perfil estão lotados na Ouvidoria. Foram examinados todos os 7 usuários cadastrados, identificando-se 2
usuários (ou 28,57% do universo) que não pertencem à Ouvidoria.

Por fim, foram analisados os usuários de Nível 5, que constam na planilha de usuários disponibilizada pela STI como “Nível 5 –
Presidência e Secretaria Geral”. O Nível 5 possibilita que o usuário acesse “o inteiro teor de todos os autos digitais sigilosos em trâmite ou arquivados
no CNMP”. Ressalta-se que consta na Portaria a previsão expressa de conceder tal nível de acesso apenas “ao Presidente e ao Secretário-Geral” (art.
12, § 9º).  

No entanto, há 17 usuários com o perfil de acesso Nível 5, quando apenas 2 deveriam ter tal acesso.
O achado foi encaminhado à SPR para suas considerações.
 

Comentários do Gestor e da AUDIN:
 

Na Matriz de Achados, a SPR informa que:
 

Muitas vezes os servidores são subordinados à (sic) Conselheiros que acumulam a Presidência de alguma Comissão ou o cargo de
Ouvidor. Nesses casos, alguns Conselheiros optam por conceder o perfil do Gabinete (uma vez que não existe perfil ligado às
Comissões) aos servidores e/ou membros auxiliares que estão lotados na Comissão que presidem (Nível 03).
[...]
A SPR não detém autonomia para deferir ou indeferir essas atribuições de perfis no Sistema ELO, sendo que a concessão de pefil
interno é concedida pela STI, que, provavelmente, deve ter controle sobre esses pedidos (se vieram ou não precedidos de
autorização, pedidos "de ordem", etc).
 

No entanto, de acordo com o art. 11 da Portaria CNMP-PRESI nº 63/2015, “[...] os usuários terão acesso às funcionalidades do
sistema ELO de acordo com o perfil que lhes forem atribuídos pela SPR, mediante prévio cadastramento, com atribuição de login e senha.”

Embora a SPR informe se tratar de responsabilidade da STI, esta afirmou no Despacho NGS 0200636 que:
 

f) ELO (abrangência híbrida):
- Autenticação: os usuários internos do CNMP são cadastrados no SCA pela equipe da STI, quando o pedido é feito pela
Secretaria Processual do CNMP, ou pela equipe da Corregedoria Nacional do CNMP quando o acesso se restringe ao módulo
Corregedoria; o sistema ainda possui a solicitação de acesso externo ao sistema feita pelo próprio usuário interessado em
acompanhar um andamento processual específico, sendo a liberação a este acesso realizada pela Secretaria Processual do CNMP.
- Autorização: a gestão dos usuários é compartilhada entre a STI e a Corregedoria Nacional, com a STI fazendo o cadastro e
atribuição de perfis conforme solicitação da SPR e a Corregedoria fazendo a gestão do seu próprio módulo.
 

Entende-se que à STI cabe a operacionalização do cadastro de acordo com as solicitações da SPR, responsável pelo cadastramento
de acordo com a portaria.

Quanto ao perfil a ser concedido, a portaria é explicita nos parágrafos 2° e 3° do Art. 12:
 

 § 2° Aos conselheiros, ao Secretário Processual e seu substituto será atribuído o perfil Nível 3.
§ 3° Aos membros e servidores lotados em unidades afetas à área finalística do
CNMP será atribuído o perfil Nível 2. (grifo nosso).
 

Na reunião de encerramento, ocorrida em 02/05/2019, a SPR informou que há usuários com perfil de acesso nos níveis já citados
cujo cadastramento não foi solicitado pela unidade, desconhecendo o motivo de estarem com tal perfil de acesso.

Acordou-se que a gestão de acessos passará da STI para a SPR por meio do Sistema de Controle de Acessos (SCA).
Ainda, ficou acordado que a SPR realizará um levantamento de todos os usuários com acesso superior ao previsto no normativo,

submetendo-os à apreciação da Secretaria Geral.
 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria Processual que regularize os perfis e níveis de acesso dos usuários do Sistema ELO, concedendo a cada
usuário previsto na Portaria CNMP-PRESI n° 63/2015.
 
5.2 Constatação: Usuários desligados do CNMP com acesso ao ELO.
 
Análise:
 

 Foi realizado o cruzamento dos dados da planilha de usuários do sistema ELO disponibilizada pela STI (0200630) e a planilha de
desligados (0195591) disponibilizada pela SGP.

Foram analisados todos os 16 desligamentos de 2018. Os exames constataram que 3 usuários (ou 18,75% do universo) continuam
cadastrados no sistema ELO (matrículas 82340, 82536, e 82526).

Em relação ao fluxo de informações sobre desligados e movimentados, a SGP informou no Despacho DIIP (0203380) que:
 

Rectangle

Rectangle

Rectangle
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O desligamento dos servidores e conselheiros é providenciado por meio de Processo no SEI. Segundo orientações descritas no
formulário SEI "Requerimento de Desligamento", o servidor ao se desligar deve enviar o processo aos seguintes setores: STI,
COENG, SEMAT, SEPAT, UDPP, Biblioteca, COSSAÚDE, COSET, SPR, NGS, NGC e DIIP, para que cada unidade providencie
o desligamento e nada consta em relação aos sistemas e acessos do servidor desligado.(grifo nosso)
 

Recomendação: Recomenda-se à Secretaria Processual que promova a revisão dos usuários do ELO e promova a desativação do acesso dos usuários
desligados do CNMP.
 
5.3 Constatação: Ausência de publicidade das manutenções programadas e atualizações do sistema.
 
Análise:
 

Embora o normativo do sistema ELO exija publicidade com antecedência mínima de 5 (cinco) dias em relação às manutenções
programadas (Portaria CNMP-PRESI n° 65/2013, art. 13, parágrafo 1°), não foram identificadas, tanto na intranet como no Portal do CNMP, notícias
de 2018 acerca dessas manutenções.

No ano de 2018, de acordo com as informações obtidas no Despacho NGS 0200636, foram realizadas 10 (dez) manutenções
programadas.

As únicas notícias acerca de manutenções do sistema ELO identificadas foram dos anos de 2015 e 2016, conforme figura abaixo:
 

Figura 01: Notícias sobre manutenção do Sistema ELO

Fonte: Intranet do CNMP

 

A STI informou, por meio do Despacho NGS 0200636, que:
 

A liberação das funcionalidades é comunicada à área gestora do Sistema. Geralmente a STI não divulga pela Intranet ou Portal a
liberação de novas versões ou funcionalidades do Sistema ELO, cabendo esta publicidade, quando acontece, à área gestora.
 

Assim, o achado foi enviado à SPR, entendida por esta AUDIN como área negocial do Sistema ELO, para suas considerações.
 

Comentários do Gestor e da AUDIN:
 

A SPR informou na Matriz de Achados que: “Referida condição deve ser encaminhada à STI, unidade que tem detém a
responsabilidade pelas manutenções e publicização destas.”

Na reunião de encerramento, ocorrida em 02/05/2019, suscitou-se a discussão acerca da necessidade de criação de um comitê gestor
do ELO, que seria responsável por dirimir acerca de demandas mais operacionais acerca do sistema.

 Assim, até que se promova uma discussão mais aprofundada a respeito da questão, com a possível instituição de um comitê gestor,
acordou-se que a STI, com o apoio da SPR, seria a responsável pela implementação da recomendação de auditoria.

 
Recomendação: Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que, em conjunto com a SPR, divulgue, com antecedência mínima de 5
dias, as manutenções programadas e atualizações do sistema ELO que afetem sua disponibilidade.
 
5.4 Constatação: Ausência de metodologia e formato para aferição de indisponibilidade do Sistema ELO.
 
Análise:
 

A Portaria CNMP-PRESI n° 63/2015, art. 15, estabelece que:
 

As indisponibilidades do Sistema ELO serão aferidas por sistema de auditoria gerido pela área de tecnologia da informação e
registradas em relatórios acessíveis ao público na página oficial do CNMP.
 

O normativo prevê, ainda, que:
 

A aferição de que trata o caput será realizada de acordo com metodologia e formatos definidos pela Secretaria-Geral, que também
estabelecerá o padrão dos relatórios disponibilizados.
 

Questionada acerca da metodologia e do formato dos relatórios de indisponibilidade, a Secretaria Geral, por meio do Despacho
SG 0195758, encaminhou a demanda para a SPR e para a STI se posicionarem.

A SPR respondeu, no Despacho SPR 0197008 que:
 

Em atendimento ao despacho0195758, informamos que, nos termos do artigo 15 da Portaria CNMP-PRESI Nº 63, a auditoria acerca
da indisponibilidade do Sistema Elo, bem como sua divulgação ao público interno ou externo será feita pela Secretaria de Tecnologia
da Informação, não tendo, esta Secretaria Processual, conhecimento da metodologia adotada para essa aferição.
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Já a STI informou, por meio do Despacho NGS 0200635, que:
 

No monitoramento do sistema ELO, é utilizada ferramenta de monitoramento de ativos e serviços do CNMP (Zabbix). Esta
ferramenta automatiza a metodologia definida pela STI que consiste em realizar 3 acessos sequenciais, de 15 em 15 segundos, ao
endereço https://elo.cnmp.mp.br/statusSistema.seam, criado especificamente para o monitoramento da disponibilidade do sistema.
Caso os 3 acessos falhem, o sistema é considerado indisponível até que em medição posterior os 3 acessos sejam completados com
sucesso. Não há, contudo, padronização, nem publicação de relatórios de disponibilidade para acesso público. (grifo nosso).
 

A STI, ainda, comprovou as disponibilidades do sistema ELO no 2° semestre de 2018, enviando prints de tela da ferramenta
utilizada. Ressalta-se que foi apresentado apenas um percentual de disponibilidade, não constando dias e horários em que o sistema esteve
indisponível e que poderia ter afetado a contagem de prazos processuais.

Uma vez que há previsão expressa no normativo acerca da padronização, por parte da Secretaria-Geral, da metodologia e do formato
de aferição de indisponibilidade do sistema ELO, o presente achado foi encaminhado à SG para manifestação.

Ainda, por ser a gestora negocial do Sistema ELO, também foi solicitado que a SPR se manifestasse acerca do achado.
 

Comentários do Gestor e da AUDIN:
 

Em relação ao presente achado, a SG informou, na Matriz de Achados (0215040) que:
 

Não houve, até o momento, alinhamento entre a Alta Administração (SG) junto às áreas negocial (SPR) e meio (STI) para definição
do padrão de relatório a ser disponibilizado ao público pelo Portal do CNMP. A despeito disso, há metodologia utilizada para
aferição das indisponibilidades do sistema ELO (Despacho NGS 0200635), que pode ser analisada para a definição do formato do
relatório. Ainda, existe no CNMP ferramenta que fornece relatório mensal de indisponibilidade do Sistema, porém, não é
disponibilizado no Portal. Ademais, faz-se necessário verificar junto à área negocial os parâmetros fundamentais do relatório,
principalmente, viabilizando o pleno tratamento dos prazos processuais. (grifo nosso)
 

Já a SPR alega que:
 

Referida condição deve ser encaminhada à STI, unidade que tem detém a responsabilidade pela elaboração de relatórios e
publicização destes acerca de indisponibilidades do sistema.
 

Após as manifestações das unidades, esta AUDIN entende que deverá haver uma ação conjunta entre a SG e a SPR, com
assessoramento técnico da STI, para a definição tanto da metodologia de aferição da disponibilidade como do formato dos relatórios de
indisponibilidade.

 
Recomendação: Recomenda-se à Secretaria-Geral que, em conjunto com a SPR e STI, defina a metodologia e os parâmetros, bem como o formato de
relatório acerca das disponibilidades do sistema ELO, em cumprimento ao previsto na Portaria CNMP-PRESI n° 63/2015, art. 15, parágrafo único.
 
 
VI – ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA ANTERIORES
 
Relatório de Auditoria nº 06/2013
 
Recomendação 5: Envidar esforços no sentido de atualizar e difundir com efetividade os efeitos do disposto na Portaria CNMP-PRESI nº 30/2010.
 

Por ocasião da auditoria realizada em 2013, o gestor de TI à época informou que a referida portaria, que dispõe sobre os critérios de
uso e segurança dos recursos de TI do CNMP, necessitava passar por um trabalho de conscientização e divulgação, além de uma revisão de modo a
contemplar novas tecnologias, regulamentar acessos internos e externos, regulamentar acessos a recursos da rede do CNMP, etc.

Durante alguns anos, a revisão do normativo constou como ação do Plano Diretor de TI e do Plano de Gestão do CNMP, tendo sido
elaborada minuta de portaria com o objetivo de aperfeiçoar a normatização introduzida pela Portaria CNMP-PRESI nº 30/2010. Com a publicação da
Resolução CNMP nº 171/2017 (Política Nacional de TI), em 2017 a minuta de portaria aguardava revisão.

Em resposta à SAUDI nº 16/2019 (0205982), a STI informou (0210231) que a revisão da portaria culminou em texto que foi
incorporado à Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018 (Plano de Gestão de Riscos e Plano de Segurança Institucional do CNMP). O Plano de Segurança
Institucional (Anexo II do normativo) traz uma seção de “Segurança da Informação nos Recursos de Tecnologia da Informação”, que abrange e
complementa a Portaria CNMP-PRESI nº 30/2010.

A Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018 não revogou expressamente a Portaria CNMP-PRESI nº 30/2010. Em e-mail de 15/04/2019, o
Secretário de TI encaminhou à AUDIN minuta de portaria que institui a Política de Governança e Gestão de Tecnologia da Informação do CNMP. Ao
final, esta minuta de normativo revoga a Portaria CNMP-PRESI nº 30/2010. De acordo com informações do gestor, a minuta do normativo foi
submetida ao Subcomitê Estratégico de TI (SETI) na 11ª reunião ordinária, em 22/01/2019.

A Auditoria Interna acompanhará a publicação da Política de Governança e Gestão de TI do CNMP a fim de certificar-se da
revogação expressa da Portaria CNMP-PRESI nº 30/2010.

Dessa forma, considera-se a recomendação 5 do Relatório de Auditoria nº 06/2013 implementada.
 

Relatório de Auditoria nº 02/2016
 
Recomendação 6.1: Recomenda-se à STI que implante, no âmbito do CNMP, catálogo de serviços de TI.
 

Em resposta à SAUDI nº 16/2019 (0205982), a STI informou (0210231) que “o trabalho de implantação do catálogo de serviços
depende de portal que está sendo construído, mas ainda não pôde ser finalizado por falta de capacidade de execução”. O gestor sugeriu nova data para
conclusão, qual seja, 29/06/2019.

Dessa forma, considera-se a recomendação 6.1 do Relatório de Auditoria nº 02/2016 em implementação.
 

Relatório de Auditoria nº 04/2018
 
Recomendação 6.1: Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que demonstre tecnicamente, ainda que de forma extemporânea, os
benefícios advindos da contratação do serviço por prazo superior a 12 meses (Processo nº 19.00.6332.0002390/2018-81).
 

Por meio da Nota Técnica nº 01/2019 - SERVIP (0199968), a STI discorre a respeito do prazo da referida contratação, inserindo
elementos como a criticidade da contratação, a necessidade de adequação da solução ao mercado e a experiência dos analistas a respeito das melhores
formas de contratação.

Em 30/04/2019, o Chefe do Serviço de Infraestrutura e Produção encaminhou e-mail contendo duas propostas de preço de empresa
fornecedora da solução pretendida, relativamente a 12 meses e 36 meses de contratação. Constatou-se, pela documentação encaminhada
(contemporânea à licitação), a vantajosidade econômica da contratação por 36 meses.

Ainda, a título de exemplo, na contratação de serviço técnico especializado e aquisição de licenças de produtos Microsoft, com a
respectiva prestação de garantia (Processo nº 19.00.6300.0002315/2018-64), houve considerações da articulação SECOMP a respeito do prazo da
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contratação (0170028), que era superior aos 12 meses estipulados pela Lei 8.666/93.
Após o apontamento efetuado pela articulação, foi inserido no termo de referência link para um guia explicativo a respeito dos

produtos e serviços a serem adquiridos, demonstrando o prazo de 36 meses praticado pelo mercado para fornecimento desse objeto.
Nesse sentido, pelo encaminhamento de documentos que comprovam objetivamente a vantajosidade da contratação por período

superior a 12 meses, considera-se a recomendação 6.1 do Relatório de Auditoria nº 04/2018 implementada.
 

VII. CONCLUSÃO
Nestes termos, encaminha-se à Presidência para ciência, à Secretaria-Geral para ciência e adoção de providências quanto

ao item 5.4; à Secretaria de Administração para ciência e adoção de providências quanto aos itens 3.3 e 3.6; à Secretaria de Tecnologia da Informação
e Secretaria Processual para adoção de providências; à Secretaria de Gestão de Pessoas para adoção de providências quanto ao item 3.5, e à Assessoria
de Comunicação, para ciência quanto ao item 3.6.

 

 

 

 

GUILHERME PINHEIRO GUEDES
Técnico Administrativo

 

MATEUS WILLIG ARAUJO
Analista de Controle Interno

 

 

 VITOR WILLIAM DE SOUSA MARÇAL
Coordenador de Acompanhamento e Avaliação

À consideração do Auditor-Chefe.

RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT
Coordenadora de Auditoria

De acordo, encaminhe-se na forma proposta.

ANTONIO GOMES FERREIRA
Auditor-Chefe

APÊNDICE I – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 3/2019
 

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna
Item Recomendação Unidade

3.3 Recomenda-se à Secretaria de Administração que promova estudo acerca das possibilidades (e custo) de adequação da umidade
na sala técnica do térreo para que esta se insira na faixa de 20 a 50%. SA

3.5
Recomenda-se à Secretaria de Gestão de Pessoas que inclua, no formulário a ser preenchido pela chefia anterior do servidor a
ser movimentado, uma declaração do gestor acerca da exclusão dos acessos aos sistemas de sua unidade e aos demais sistemas

do CNMP.
SGP

3.6a Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que promova a atualização das licenças Office 365 para que sejam
mantidas apenas para usuários ativos no CNMP. STI

3.6b
Recomenda-se à Secretaria de Administração que estabeleça fluxo de informação com a STI acerca dos desligamentos de

terceirizados sob sua gestão que possuam licenças Office ativas, a fim de que seja realizada a sua revogação quando do término
do exercício no CNMP.

SA

5.1 Recomenda-se à Secretaria Processual que regularize os perfis e níveis de acesso dos usuários do Sistema ELO, concedendo a
cada usuário previsto na Portaria CNMP-PRESI n° 63/2015. SPR

5.2 Recomenda-se à Secretaria Processual que promova a revisão dos usuários do ELO e promova a desativação do acesso dos
usuários desligados do CNMP. SPR

5.3 Recomenda-se à Secretaria de Tecnologia da Informação que, em conjunto com a SPR, divulgue, com antecedência mínima de 5
dias, as manutenções programadas e atualizações do sistema ELO que afetem sua disponibilidade. STI

5.4
Recomenda-se à Secretaria-Geral que, em conjunto com a SPR e STI, defina a metodologia e os parâmetros, bem como o

formato de relatório acerca das disponibilidades do sistema ELO, em cumprimento ao previsto na Portaria CNMP-PRESI n°
63/2015, art. 15, parágrafo único.

SG
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