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Introdução
O presente manual visa orientar os gestores e servidores e auxiliá-los na implementação do
gerenciamento de riscos em cumprimento à Resolução Presi 34/2017 do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, que institui a gestão de riscos na Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª
Região.
Conforme estabelecido na referida resolução, são objetivos da gestão de riscos:
1. promover a melhoria da governança e a gestão proativa;
2. identificar e tratar os riscos em todos os níveis organizacionais;
3. identificar as oportunidades de melhoria e afastar as ameaças aos objetivos institucionais;
4. estabelecer bases confiáveis para o planejamento e a tomada de decisões;
5. aperfeiçoar a eficiência e a eficácia na alocação de recursos, promovendo a melhoria contínua dos processos de trabalho;
6. aprimorar a gestão do conhecimento;
7. disseminar boas práticas de gestão.
Ao se implementar a gestão de riscos, é preciso considerar os seguintes princípios:
1. criação e proteção de valor organizacional;
2. abordagem clara das incertezas e dos riscos;
3. integração dos processos institucionais ao planejamento estratégico;
4. sistematização, estruturação e adequação às necessidades internas e externas;
5. dinamismo, interatividade e capacidade de reação a mudanças;
6. transparência e inclusão;
7. proteção ao meio ambiente e à sustentabilidade;
8. respeito ao direito de acesso à informação de todas as pessoas;
9. segregação de funções e responsabilidades entre diferentes pessoas e estruturas;
10. consideração dos fatores humanos, culturais e materiais;
11. melhoria contínua dos processos de trabalho e apoio às decisões;
12. utilização das melhores informações disponíveis.
O método que será adotado na implementação da gestão de risco é o utilizado pelo Governo
do Reino Unido (UK Office of Government Commerce – OGC). Segundo o referido método, o
gerenciamento de riscos é composto de quatro etapas, a saber:
1. etapa de identificação
a. subetapa de contexto;
b. subetapa de identificação dos riscos;
2. etapa de avaliação
a. subetapa de estimar;
b. subetapa de consolidar;
3. etapa de planejamento de respostas;
4. etapa de implementação e monitoramento das respostas e dos riscos.
Ressalta-se que, apesar de não existir uma etapa específica para a comunicação, essa é
uma atividade extremamente importante no processo de gerenciamento de riscos e deve
permear todas as etapas descritas anteriormente. Isso porque o gerenciamento de riscos
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não é algo estático, portanto uma boa comunicação é essencial para a identificação de novas
ameaças e oportunidades, bem como para a captura de mudanças e atualizações de riscos
anteriormente avaliados.

IDENTIFICAR
RISCOS

COMUNICAÇÃO

AVALIAR
RISCOS

IMPLEMENTAR
E MONITORAR
RESPOSTAS

PLANEJAR
RESPOSTAS

Apesar de este guia apresentar o método-padrão de gerenciamento de riscos, existe a
possibilidade de se criarem estratégias de gerenciamento de riscos próprias para projetos,
processos ou unidades. O propósito de se estabelecerem estratégias de gerenciamento de
riscos específicas é atender peculiaridades e apresentar orientações individualizadas no
gerenciamento de riscos. Devem-se manter, entretanto, as etapas de gerenciamento de riscos.
Este manual está estruturado de forma a apresentar as etapas do processo de gerenciamento
de riscos, as atividades que comumente são empregadas em cada etapa e os formulários
que serão utilizados. Por fim, tem-se um glossário de termos para consulta.
Tudo começa na identificação de papéis e responsabilidades no processo de gerenciamento
de riscos. O próximo tópico contextualiza a definição de papéis e responsabilidades no
Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Papéis e responsabilidades
A Alta Administração1 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região é responsável por garantir
o gerenciamento de riscos do órgão. Na prática, o gerenciamento de riscos será realizado
pelas diversas unidades que compõem o Tribunal uma vez que existe a delegação dos
objetivos institucionais2.
Isso significa que as unidades delegadas gerenciarão os riscos relacionados aos objetivos a elas
incumbidos. O ato de delegar3 objetivos não afasta a responsabilidade da Alta Administração

1

Entende-se por Alta Administração as seguintes unidades orgânicas: Plenário, Corte Especial, Conselho de Administração, Presidência e Vice-Presidência.

2

Os objetivos institucionais podem ter um condão estratégico ou operacional.

3

Delegar é atribuir autoridade na execução de objetivos ou tarefas. Ressalta-se que não se trata de
transferência de responsabilidade.
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em relação aos objetivos atribuídos, por essa razão está prevista neste manual supervisão
formal do gerenciamento de riscos realizada pelas unidades.
Em síntese4, cabe às unidades o gerenciamento dos riscos relacionados aos objetivos a elas
delegados, conforme orientação e direcionamento advindos da Alta Administração e das
unidades hierarquicamente superiores . Em seguida, a Alta Administração e as unidades
hierarquicamente superiores devem monitorar e avaliar o gerenciamento de riscos realizado
pelas unidades.
5

Vale destacar que, a depender da severidade do risco ou da importância do objetivo, as
avaliações realizadas devem ser reportadas às instâncias superiores, podendo chegar à Alta
Administração para deliberação.
A documentação produzida no gerenciamento de riscos deverá ser formalizada em processo
no SEI. É importante que a formalização evidencie o conhecimento/consentimento das
partes interessadas.

Etapas do processo de gerenciamento de riscos
As etapas do processo de gerenciamento de riscos possuem uma sequência lógica,
portanto devem ser seguidas de modo que uma etapa não seja realizada sem que as etapas
antecedentes tenham sido concluídas.
O processo de gerenciamento de riscos possui os seguintes componentes:
1. entradas: são as informações necessárias para se iniciarem os trabalhos em uma
etapa de gerenciamento de riscos;
2. atividades: são as ações recomendadas para cada etapa de gerenciamento de
riscos;
3. saídas: são as informações geradas ao final de uma etapa de gerenciamento de
riscos;
4. objetivos: é o que se pretende alcançar em cada etapa de gerenciamento de riscos.
Cabe destacar que as atividades sugeridas neste manual são recomendações para se
alcançarem os objetivos de cada etapa. Isso significa dizer que os gestores e servidores
podem utilizar outras formas, se necessário e conveniente, para atingir os objetivos da etapa
de gerenciamento de riscos.
À medida que forem concluídas as etapas de gerenciamento de riscos, será possível
preencher o modelo de Registro de Risco, documento que apresenta objetivos, métricas
de desempenho e os riscos identificados e avaliados. Caso exista a possibilidade de se
aprimorar processo ou atividades, as unidades poderão utilizar o Registro de Oportunidade
para apresentar as alternativas vislumbradas às partes interessadas. Também é possível
elaborar um Mapa de Riscos, que evidencia os riscos de uma unidade, objetivo, projeto ou
processo.

4

A síntese apresentada está fundamentada no Referencial Básico de Governança do Tribunal de Contas
da União.

5

Unidades hierarquicamente superiores são aquelas que estão entre a Alta Administração e as unidades que gerenciam riscos e objetivos.
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No caso de materialização de riscos, previamente identificados ou não, as unidades deverão
utilizar o documento Registro de Ocorrência e, dessa forma, descrever os impactos da
materialização dos riscos e as ações corretivas.

1

Etapa de identificação
subetapa de contexto

O objetivo desta subetapa é compreender as atividades desenvolvidas pela unidade para a
consecução dos objetivos e entender o contexto em que essas atividades estão inseridas, de
modo a auxiliar e facilitar a identificação de eventos de riscos, suas causas e seus possíveis
impactos nos objetivos estabelecidos.

Entradas
`` Política de gestão de riscos estabelecida pela Resolução Presi 34.
`` Manual de Gerenciamento de Riscos, que estabelece as etapas do processo.
`` Leis e regulamentos aplicáveis às atividades e aos objetivos analisados.
`` Registro de Ocorrência.
`` Regulamentos internos aplicáveis às atividades e aos objetivos analisados.
`` Lições e experiências adquiridas.

Atividades
`` Estabelecer os objetivos da unidade.
`` Estabelecer o escopo das atividades da unidade.
`` Estabelecer as premissas.
`` Realizar sessões de brainstorming com as partes interessadas.
`` Analisar restrições técnicas e normativas, entre outras.
`` Identificar as partes interessadas (Matriz RACI).
`` Realizar análise SWOT.
`` Elaborar projeções de cenários.
`` Alimentar o modelo de Registro de Risco.

Saídas
`` Análise das atividades e dos objetivos.
`` Mapa das partes interessadas.
`` Lições e experiências adquiridas.
`` Registro de Risco.

5

Manual de Gerenciamento de Risco – TRF - 1ª Região

2

Etapa de identificação
subetapa de identificação dos riscos

O objetivo desta subetapa é identificar os riscos, as ameaças e as oportunidades,
considerando as perspectivas das partes interessadas.

Entradas
`` Registro de Risco.
`` Análise das atividades e dos objetivos.
`` Mapa das partes interessadas.
`` Registro de Ocorrência.
`` Lições e experiências adquiridas.

Atividades
`` Identificar ameaças e oportunidades.
`` Identificar o momento da ameaça ou da oportunidade.
`` Identificar evento de risco.
`` Identificar os Indicadores de Desempenho (Key Performance Indicators – KPI) e os
Indicadores de Alerta (Early Warning Indicators – EWI).
`` Elaborar diagramas de causa e efeito.
`` Realizar sessões de brainstorming com as partes interessadas.
`` Aplicar questionários.
`` Realizar entrevistas individuais com as partes interessadas.
`` Buscar consenso entre as partes interessadas em relação aos riscos identificados.
`` Alimentar o modelo de Registro de Risco.

Saída
`` Registro de Risco.

3

Etapa de avaliação
subetapa de estimar

O objetivo desta subetapa é analisar a severidade ou o nível de risco, de modo a possibilitar
a priorização de riscos mais urgentes e importantes.

Entrada
`` Registro de Risco.

Atividades
`` Estabelecer a probabilidade e o impacto no Registro de Risco.
`` Evidenciar o risco inerente.
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`` Alimentar o modelo de Registro de Risco.

Saída
`` Registro de Risco.

4

Etapa de avaliação
subetapa de consolidar

O objetivo desta subetapa é compreender a exposição de determinado objetivo aos riscos,
considerando o conjunto de ameaças e oportunidades de forma agregada. Os riscos também
podem ser consolidados por unidade, projeto ou processo.

Entrada
`` Registro de Risco.

Atividades
`` Criar o Mapa de Riscos por unidade, projeto, processo ou objetivo.
`` Avaliar as relações e dependências entre os riscos identificados.

Saída
`` Mapa de Riscos.

5

Etapa de planejamento
de respostas

O objetivo desta etapa é preparar respostas específicas para os riscos, ameaças e
oportunidades identificados e avaliados na tentativa de se fornecer segurança razoável de
que os objetivos organizacionais serão alcançados.

Entradas
`` Registro de Risco.
`` Mapa de Riscos.
`` Lições e experiências adquiridas.

Atividades
`` Planejar as ações de resposta ao risco.
`` Elaborar a árvore de decisão.
`` Identificar as respostas possíveis.
`` Identificar as respostas existentes.
`` Selecionar as respostas adequadas, considerando-se o custo e o benefício esperados.
`` Registrar o risco residual no Registro de Risco.
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`` Avaliar se o risco residual é tolerável.

Saídas
`` Registro de Risco.
`` Plano de Resposta aos Riscos.
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Etapa de implementação e
monitoramento das respostas e dos riscos

O objetivo desta etapa é garantir que as respostas aos riscos planejadas sejam implementadas
e monitoradas em relação à sua efetividade e que medidas corretivas sejam tomadas no
caso de as respostas não atenderem às expectativas.

Entradas
`` Unidade gestora e unidade responsável.
`` Registro de Risco.
`` Plano de Resposta aos Riscos.

Atividades
`` Executar, monitorar e reportar as ações de resposta ao risco.
`` Mensurar desempenho.
`` Atualizar a exposição ao risco.
`` Atualizar os indicadores de alerta e de desempenho.
`` Atualizar o Registro de Risco (se necessário).

Saídas
`` Relatório de Progresso do Gerenciamento de Riscos.
`` Nova versão do Registro de Risco.

Formulários
O gerenciamento de riscos no Tribunal Regional Federal da 1ª Região terá os seguintes
modelos de documentos:
1. Registro de Risco
No Registro de Risco são identificados e avaliados os riscos associados aos objetivos
estabelecidos;
2. Registro de Ocorrência
O Registro de Ocorrência evidencia a materialização de um risco previamente identificado
ou não;
3. Registro de Oportunidade
O Registro de Oportunidade apresenta o lado positivo dos riscos, ou seja, as possibilidades
de aprimoramento existentes;
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4. Mapa de Riscos
O Mapa de Riscos evidencia os riscos de um objetivo, projeto, processo ou unidade. Ele é
uma representação gráfica das avaliações realizadas no Registro de Risco. Seu principal
objetivo é facilitar e simplificar a comunicação dos riscos identificados;
5. Plano de Resposta aos Riscos
O Plano de Resposta aos Riscos estabelece o que será feito, considerando-se os riscos
identificados e analisados no Registro de Risco, a ocorrência evidenciada no Registro de
Ocorrência ou a oportunidade apresentada no Registro de Oportunidade. Sua função
é similar à de um plano de ação, ou seja, planejar a atuação em relação a um risco,
oportunidade ou ocorrência;
6. Relatório de Progresso do Gerenciamento de Riscos
O Relatório de Progresso do Gerenciamento de Riscos visa identificar as ações
efetivamente realizadas para tratar os riscos identificados, as ocorrências relatadas
e as oportunidades apresentadas. Sua função se assemelha à de um diário, algo
extremamente útil para estruturar o monitoramento dos riscos, das oportunidades e
das ocorrências. O gerenciamento de riscos, de oportunidades e de ocorrências não é
algo estático e, por essa razão, o Relatório de Progresso do Gerenciamento de Riscos
deve ser utilizado para monitorar as ações efetivamente implementadas, considerando
o planejamento elaborado no Plano de Resposta aos Riscos ou nos Registros de Risco,
Oportunidade e de Ocorrência. Outra função desse relatório é prover informações para
as partes interessadas.

Comunicação, delegação e responsabilidade
A execução dos objetivos do Tribunal envolve a delegação de atividades às diversas unidades
organizacionais. Esse processo evidencia a distinção entre o nível de governança e o nível
de gestão.
É no nível de governança que os objetivos e metas são estabelecidos, ao passo que a gestão
fica encarregada de planejar e executar a estratégia definida.
No que tange à gestão de riscos, o papel da governança é orientar e guiar a gestão por meio
de normas e documentos que serão utilizados pelo órgão. Ocorre que, de modo geral, é na
gestão que são identificados riscos aos objetivos estabelecidos pela governança e, por esse
motivo, compete à governança monitorar as práticas de gerenciamento de riscos e cabe à
gestão reportar e solicitar decisões que devam ser tomadas no nível da governança.
Esse processo de comunicação é extremamente importante para se ter um gerenciamento
de riscos fluido e que empodere os diversos autores de acordo com suas responsabilidades.
Em casos concretos, isso significa que riscos em relação a objetivos estratégicos do
órgão podem necessitar de avaliação da Alta Administração. Assim, as análises devem
ser reportadas às instâncias superiores de acordo com sua severidade ou se estiverem
relacionadas a objetivos estratégicos, a depender das orientações das unidades superiores.
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Controles internos
Por definição, controles são ações tomadas para prover alguma garantia de que os
objetivos estabelecidos serão alcançados. Nesse sentido, podemos classificar os controles
estabelecidos pela gestão como:
`` controles preventivos: são desenhados para reduzir a probabilidade e/ou impacto de um
risco. Ao se preencher o Registro de Risco, os controles preventivos provavelmente serão
os primeiros a serem identificados;
`` controles detectivos: são utilizados para identificar um evento de risco e, dessa forma,
acionar outras ações de controle estabelecidas no caso em que há a materialização do
risco. Se existir controle detectivo, a unidade deve indicar no campo de resposta ao risco,
no Registro de Risco;
`` controles diretivos: são utilizados para conduzir a atuação dos gerentes e servidores e,
usualmente, estão estabelecidos em normas que versam sobre procedimentos a serem
adotados nos campos de licitação, tecnologia da informação, gestão de pessoas e gestão
de projetos, por exemplo;
`` controles corretivos: são desenhados para se reestabelecer a normalidade após a
materialização do risco. São exemplos de controles corretivos: planos de contingência,
planos de continuidade de negócio e fallback plan.
Durante o processo de gerenciamento de riscos, as unidades devem indicar os controles
existentes e os que ainda poderão ser estabelecidos no Registro de Risco. Se necessário
e conveniente, é possível se criar um Plano de Resposta aos Riscos para implementar ou
revisar os controles existentes, e, à medida que ações de tratamento forem tomadas, as
unidades deverão alimentar o Relatório de Progresso do Gerenciamento de Riscos.

Considerações finais
Este manual visa facilitar o gerenciamento de riscos apresentando suas etapas e as atividades
necessárias para a efetivação de cada fase.
Busca-se aprimorar a maturidade da gestão de riscos de modo que os objetivos do órgão e de
suas unidades estejam claramente identificados para possibilitar avaliações de desempenho,
considerando a responsabilidade de cada agente público no alcance dos citados objetivos e
fornecendo os instrumentos necessários para prever segurança razoável — não absoluta —
de que os objetivos serão alcançados.
A Seção de Monitoramento da Gestão de Riscos (Semor) atuará nas unidades fornecendo
conhecimentos bem como auxiliando a implementação deste manual e, consequentemente,
o aprimoramento do gerenciamento de riscos do TRF da 1ª Região.

Glossário de termos
Alta Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Plenário, Corte Especial, Conselho de Administração, Presidência e Vice-Presidência.
Estratégias de gerenciamento de riscos
Documento que visa fornecer orientações sobre gerenciamento de riscos aplicáveis a um
processo, atividade ou projeto específico.
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Gestão de riscos
Atividades coordenadas dedicadas ao estabelecimento de princípios, diretrizes e estratégias
para definição da estrutura e do processo de identificação — em toda a instituição — dos
riscos que possam afetar a organização, positiva ou negativamente, e administrá-los,
maximizando-se oportunidades e minimizando-se situações adversas, de modo a garantir o
alcance dos objetivos institucionais.
Gerenciamento de riscos
Processo contínuo de aplicação prática da gestão de riscos, o qual consiste no desenvolvimento de atividades específicas e sistemáticas destinadas a identificar, analisar, avaliar,
tratar e monitorar eventos capazes de afetar, positiva ou negativamente, os objetivos e
metas instituídos, processos de trabalho e projetos organizacionais, nos níveis estratégico,
tático e operacional, comunicando todas as etapas às partes interessadas.
Objetivos institucionais
São os diversos objetivos estabelecidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Podem
ter caráter estratégico ou operacional.
Partes interessadas
Pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão
ou atividade.
Unidades hierarquicamente superiores
São aquelas que estão entre a Alta Administração e as unidades que gerenciam riscos e
objetivos.
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