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Histórico de Versões 
 

Data Versão Observação 
01/2020 v1.0 Versão inicial do documento. 
03/2021 V2.0 Reescrita do documento. 

 
Tabela 1: Histórico de Versões. 

1. APRESENTAÇÃO 

   Risco de TIC é um evento ou condição incerta que, se 

ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais 

objetivos estratégicos da TIC. 

  A Estratégia Nacional de TIC para o Poder Judiciário 

(ENTIC-JUD), aprovada pela Resolução CNJ nº 370/2021, de 28 de 

janeiro de 2021, determina em seu art. 37, que cada órgão deve 

elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC, com foco na 

continuidade de negócios, manutenção dos serviços e alinhado ao 

plano institucional de gestão de riscos, objetivando mitigar as 

ameaças mapeadas para atuar de forma preditiva e preventiva às 

possíveis incertezas.   

  De acordo com a ABNT NBR ISO 31000, norma que fornece 

diretrizes para gerenciar riscos enfrentados pelas organizações, 

o plano de gestão de riscos é um esquema dentro da estrutura de 

gestão de riscos que especifica a abordagem, os recursos a serem 

aplicados para gerenciar riscos e os componentes de gestão, 

incluindo procedimentos, práticas, sequência e cronologia das 

atividades e atribuição de responsabilidades.  
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  Assim, o objetivo deste Plano é especificar uma 

metodologia para a gestão de riscos de TIC de acordo com os 

requisitos constantes na norma ABNT NBR ISO 31000 e ABNT NBR ISO 

27005 (norma que fornece diretrizes para a gestão de riscos em 

segurança da informação), de forma alinhada à estrutura de gestão 

de riscos institucional, definidos na Política (Resolução TRT8 

nº 031/2015) e no Manual de Gestão de Riscos (Portaria PRESI n° 

1068/2015) do TRT8.  

2. ABORDAGEM 

  A gestão de riscos institucional do TRT8, segue o 

processo definido pela norma ABNT NBR ISO 31000, que envolve a 

identificação, a análise e a avaliação de riscos, a seleção e a 

implementação de respostas aos riscos avaliados, o monitoramento 

de riscos e controles, e a comunicação sobre riscos com partes 

interessadas, internas e externas. Esse processo é aplicado a 

uma ampla gama das atividades da organização, em todos os níveis, 

incluindo estratégias, decisões, operações, processos, funções, 

projetos, produtos, serviços e ativos, e é suportado pela cultura 

e pela estrutura de gestão de riscos da entidade. 
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Figura 1: Macroprocesso de Gestão de Riscos do TRT8. 

 

a) Estabelecimento do contexto 

  O COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission), organização referência em recomendações em 

assuntos sobre auditoria e controle interno, determina que o 

gerenciamento de riscos deve ser integrado ao planejamento 

estratégico da entidade por meio do processo de definição da 
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estratégia e dos objetivos de negócios. Os objetivos de negócios 

permitem que a estratégia seja posta em prática e moldam o dia-

a-dia das operações e prioridades da organização. 

  Dessa forma, o TRT8 definiu como premissa da Política 

de Gestão de Riscos, mais precisamente em seu art. 4°, o 

alinhamento com a estratégia institucional. 

  Adicionalmente a isso, o Referencial Básico de 

Governança Organizacional do TCU diz que o planejamento de TI é 

complemento natural e necessário do planejamento estratégico 

institucional, estabelecendo diretrizes e ações transversais 

para suportar objetivos de negócio de todas as áreas da 

organização. 

  Nesse sentido, após a definição do Planejamento 

Estratégico Institucional, os serviços que suportam a execução 

das iniciativas para o alcance das metas, devem ser 

identificados. Tais serviços são considerados críticos para o 

Tribunal. 

  O Guia da Estratégia Digital do Poder Judiciário 

ENTIC-JUD 2021-2026 estabelece, como um dos indicadores do 

objetivo estratégico “Aprimorar Segurança da Informação e a 

Gestão de Dados”, o índice de Serviços Críticos com Gestão de 

Risco. A intenção é avaliar se os serviços identificados como 

críticos possuem gestão de risco e se são aplicados. Para isso, 

o total de serviços críticos deve estar estabelecido no plano de 

gestão de riscos institucional. 



 
 

 

 
Poder Judiciário 

Justiça do Trabalho 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 

 
 

 

_________________________________________________________________________ 

PDTIC 2021-2022 - Anexo III – Plano de Gestão de Riscos de TIC   6 

  Fazendo um paralelo com o processo de gestão de riscos 

definido pela ABNT NBR ISO 31000, as iniciativas estratégicas do 

TRT8 e os serviços críticos que as suportam, correspondem ao 

estabelecimento do contexto da gestão de riscos.  

b) Identificação de riscos 

 

  Com a definição dos serviços críticos para a 

estratégia do Tribunal, os ativos de Tecnologia da Informação 

que suportam a execução destes serviços devem ser identificados. 

Tal atividade dá início a etapa de identificação dos riscos de 

TIC.  

  As ameaças e as vulnerabilidades associadas a cada 

ativo que suporta um serviço crítico devem ser levantadas, 

conforme estabelecido na norma ISO 27.005, permitindo, 

consequentemente, uma identificação mais apropriada dos riscos 

de TIC. 

c) Análise de riscos 

Após a identificação dos riscos, suas respectivas 

causas, consequências e definição prévia de controles internos 

a serem aplicados, começa a etapa de análise dos riscos, 

determinado-se o nível de cada risco, com base na classificação 

da probabilidade de ocorrência, impacto das consequências e 

relevância do ativo. 

 

d) Avaliação de riscos 
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É necessário avaliar os riscos, de acordo com o seu 

nível, indicando quais serão tratados. Nessa etapa ocorre a 

definição da resposta para cada risco analisado e a priorização 

dos controles que serão executados para eliminar a ocorrência ou 

reduzir o impacto desses riscos. 

 

e) Tratamento de riscos 

     Envolve a definição de um plano de tratamento dos 

riscos com base na avaliação realizada. Essa etapa é responsável 

pela seleção e implementação de uma ou mais ações de tratamento 

para modificar o nível dos riscos. 

 

f) Monitoramento e análise crítica 

  Transcorre entre todas as etapas do processo de gestão 

de riscos e concerne na verificação, supervisão, observação 

crítica ou identificação da situação de risco, realizadas de 

forma contínua, a fim de determinar a adequação, suficiência e 

eficácia dos controles internos para atingir os objetivos 

estabelecidos. 

 

g) Comunicação e consulta 

  Etapa responsável pela manutenção de um fluxo regular 

e constante de informações com as partes interessadas, de maneira 

oportuna e apropriada, ocorrendo paralelamente durante todas as 

fases do processo de gestão de riscos.     
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3. RECURSOS 

Conforme definido no Manual de Gestão de riscos do 

TRT8, faz-se necessário que a organização aloque recursos 

apropriados para a gestão de riscos. Tais recursos podem ser 

pessoas, processos, tecnologia da informação, comunicação e 

treinamento. 

a) Pessoas 

Servidores responsáveis pelo processo de gestão de 

riscos ao nível estratégico, tático e operacional; por 

reconhecer a existência de riscos em suas atividades; por aplicar 

controles internos para mitigação de riscos; pela avaliação 

contínua do processo de gestão de riscos e pelo monitoramento 

contínuo da eficácia e da eficiência dos controles internos. 

b) Processos 

O Manual de Gestão de Riscos representa o principal 

recurso no que tange à estruturação do processo de gestão de 

riscos no TRT8, com a definição de uma metodologia comum. O 

objetivo é padronizar a linguagem de gerenciamento de riscos na 

organização e facilitar o levantamento e tratamento de riscos 

que impactam nos macroprocessos e processos de gestão da 

organização. Além do Manual há também o Processo de Gestão de 

Riscos de TIC, aplicado no contexto da ISO 27005. 

c) Tecnologia da Informação 
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A gestão de riscos deve ter suporte do recurso de 

tecnologia da informação e comunicação, principalmente no que 

tange ao registro de eventos, no processo de avaliação de riscos 

e no acompanhamento das estratégias de tratamento. Fazem parte 

do grupo de recursos de TIC que irão apoiar a gestão de riscos 

do Tribunal os seguintes sistemas:  

● Strategic Adviser: Software para a Gestão de Riscos 

Institucionais, que possibilita assistir o processo de 

gerenciamento de riscos, controles internos, conformidades, 

auditoria baseada em riscos e gestão de continuidade do 

negócio do TRT8; 

● Módulo Risk Manager: utilizado pela Secretaria de 

Tecnologia da Informação, reúne base de conhecimentos e 

controles abrangentes para a segurança da informação e 

gestão de riscos em TIC; 

● Plataforma Google: utilizado por todos os magistrados e 

servidores da Justiça do Trabalho da 8ª Região por meio de 

suas ferramentas multifuncionais de correio eletrônico, 

agenda, formulários eletrônicos, sendo utilizada como apoio 

ao processo de gestão de riscos. 

 

d) Comunicação 

Todas as etapas do levantamento, avaliação e 

tratamento de riscos devem incluir a constante e irrestrita 

comunicação com as partes interessadas e envolvidas, com o 
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objetivo principal de legitimar o conhecimento sobre riscos e 

dar transparência às ações desenvolvidas. Dentre as atividades 

de comunicação que serão desenvolvidas no processo de gestão de 

riscos do TRT8, pode-se enumerar:  

● Registro das etapas do processo de gestão de riscos de TIC: 

as etapas do processo de gestão de riscos (desde a definição 

do escopo, a identificação de eventos, a análise e avaliação 

e por fim a estratégia de tratamento dos riscos) deverão 

ser construídas em conjunto com partes interessadas e 

envolvidas, e para isso será necessário definir o que, por 

que, para quem, quando, onde e como estas partes serão 

comunicadas e consultadas, executando de forma automatizada 

o processo de gestão de riscos de TIC, configurado no 

Sistema Strategic Adviser; 

● Registros de Eventos de Risco: o monitoramento contínuo e 

a análise crítica acerca do processo de gestão de riscos 

devem se valer de um registro fiel dos eventos de riscos 

que venham a ocorrer, haja vista o controle da ocorrência 

dos eventos se constituir em ferramenta primária para a 

avaliação da eficácia dos controles internos aplicados e 

para a definição da necessidade de se revisar planos de 

tratamento ou mesmo identificar novos riscos que estejam 

atingindo os objetivos organizacionais; 

● Relatórios Gerenciais de Riscos: os riscos devem ser 

monitorados continuamente no intuito de servir como fonte 

de informações para o processo de tomada de decisão, o que 

poderá ser materializado pela emissão de relatórios 
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gerenciais acerca da ocorrência de riscos e seus impactos 

na organização, além da prestação de contas dos gestores de 

riscos acerca das providências adotadas para mitigar os 

riscos já identificados. 

e) Treinamento 

Conforme definido no Manual de Gestão de Riscos do 

TRT8, a capacitação de gestores, e demais colaboradores em 

gerenciamento de riscos, é um dos pressupostos para a implantação 

da cultura de gestão de riscos em uma organização. 

O TRT8 deverá prover a sensibilização dos gestores de 

riscos e ações de treinamento aos interessados e envolvidos com 

a gestão de riscos, objetivando desenvolver competências 

técnicas necessárias. Os treinamentos poderão ser ministrados 

presencialmente ou à distância (EaD), utilizando os ambientes e 

tecnologias existentes no Tribunal. 

f) Outros recursos 

Além dos recursos citados, o Manual de Gestão de riscos 

do TRT8 enumera outros que poderão ser utilizados: 

● Fluxogramas e ferramentas de mapeamento de processos; 

● Sistemas de controle orçamentário e financeiro; 

● Bases de conhecimento de gestão de riscos de organizações 

públicas com nível de maturidade em gestão de riscos mais 

avançado, a exemplo do Tribunal de Contas da União (TCU). 
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4. COMPONENTES DE GOVERNANÇA E GESTÃO 

 

Os componentes de governança e gestão de riscos do 

TRT8 estão descritos na Política. As unidades organizacionais 

que detêm as atribuições de gerenciar o processo de gestão de 

riscos institucional são: Coordenadoria de Auditoria e Controle 

Interno (COAUD), Coordenadoria de Gestão Estratégica (COGES) e 

Coordenadoria de Governança Institucional (COGIN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi criado o Sistema de Governança e Gestão de Riscos, 

que funciona com a seguinte estrutura: 
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Figura 2: Estrutura de Governança e Gestão de Riscos do TRT8. 

 

a) Presidência 

A Presidência do Tribunal é definida como a instância 

máxima da gestão de riscos, cabendo aprovar todos os atos 

relativos à gestão de riscos do TRT8, estabelecendo a Política 

e estruturando o processo. 

b) COAUD 
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  Como unidade de auditoria interna, compete à COAUD 

avaliar continuamente o processo de gestão de riscos do Tribunal 

verificando a eficiência e a eficácia dos controles internos 

aplicados. Para isso é necessário a realização de auditorias 

internas baseadas nos riscos identificados e nas estratégias de 

resposta e tratamento dos riscos. Tal atividade é uma das 

principais ferramentas de monitoramento e avaliação crítica do 

processo de gestão de riscos. 

 

c) COGES e COGIN 

  Como unidades de apoio à gestão e à governança 

institucional, a COGES e a COGIN têm como principais atribuições 

desenvolver e divulgar a metodologia de gerenciamento de riscos 

do Tribunal, bem como oferecer suporte aos gestores de riscos 

sobre como implementar o processo de gestão de riscos em suas 

respectivas unidades gerenciais. 

 

d) Gestores de riscos 

Conforme definido no art. 10 da Política de Gestão de 

Riscos do TRT8, são gestores de riscos todos os servidores 

detentores de cargo em comissão e funções comissionadas de nível 

gerencial, assim definidos os Diretores, Secretários, 

Assessores, Coordenadores, Chefes de Divisão e Chefes de Núcleo. 

Cabe aos gestores de riscos principalmente a responsabilidade 

pela avaliação e tratamento dos riscos que se relacionem às suas 
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competências institucionais, com o apoio da estrutura de 

governança definida e também dos gestores de processos, assim 

entendidos como os Chefes de Seção e demais servidores que detêm 

responsabilidade por processos e ativos. 

 

e) Gestores de processos 

São servidores designados, que detém a 

responsabilidade pela execução das atividades inerentes ao 

funcionamento organizacional, devendo gerenciar os riscos 

envolvidos, porém sem poder de decisão sobre os mesmos. 

São responsáveis por reconhecer a existência de riscos 

em suas atividades, definir a estratégia de tratamento e as 

medidas necessárias para a mitigação dos riscos, aplicar os 

controles internos para mitigação, sendo responsáveis também 

pelo registro contínuo de eventos de risco. 

De acordo com o parágrafo único do art. 10 da Política 

de Gestão de riscos do TRT8, são considerados gestores de 

processos os Chefes de Seção e demais servidores que sejam 

responsáveis por processos de trabalho, projetos e ações 

desenvolvidas nos níveis estratégicos, táticos ou operacionais 

da Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Tribunal. 

O Manual de Gestão de Riscos do TRT8 especifica, ainda, 

o papel do gestor do controle. É necessário atribuir 

responsabilidades pelo desenvolvimento e implementação dos 

controles escolhidos, que nem sempre será, necessariamente, 
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executado pelo gestor do processo. O gestor do controle se difere 

do gestor do risco, pois esse é o responsável imediato pelas 

consequências advindas da ocorrência do evento de risco, já 

aquele tem responsabilidade pela mitigação dos riscos 

estabelecendo e aplicando controles internos, sob a supervisão 

do gestor do risco. Geralmente, o servidor do Tribunal 

responsável pela implementação do tratamento é o responsável 

pelo ativo. 

 

5. SEQUÊNCIA E CRONOLOGIA DAS ATIVIDADES 

 

 As atividades de gestão de riscos de TIC devem seguir 

o processo instituído pela Portaria PRESI n° 993/2019: 

  Figura 3: Desenho do Processo de Gestão de Riscos de TIC. 

 

 O manual de Gestão de Riscos do TRT8 determina que o 

processo de gestão de riscos deve ser constantemente controlado 

e avaliado. O processo segue o ciclo PDCA (Planejar, Executar, 
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Checar e Agir corretivamente). A etapa de execução só ocorre 

depois que o planejamento foi realizado e a checagem inicia-se 

após a definição do plano de tratamento, visando o acompanhamento 

e a verificação da aplicação dos controles definidos. Ao final 

de cada ciclo de gestão de riscos deverá ser realizada uma 

avaliação sobre os pontos positivos e negativos, objetivando a 

adoção de medidas que corrijam os desvios em um próximo ciclo de 

gestão. 

 De acordo com o art. 11 da Política de Gestão de 

Riscos do TRT8, o processo de gestão de riscos deve ser realizado 

em ciclos não superiores a 2 (dois) anos. 

6. PROCEDIMENTOS E PRÁTICAS 

a) Categorização dos riscos 

A Política de gestão de riscos do TRT8 determina em 

seu art. 6° a adoção das seguintes categorizações de riscos:  

I. riscos estratégicos: estão associados à tomada de decisão 

que pode afetar negativamente o alcance dos objetivos da 

organização;  

II. riscos operacionais: estão associados à ocorrência de 

perdas (produtividade, ativos e orçamentos) resultantes de 

falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, 
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estrutura, pessoas, sistemas, tecnologia, assim como de 

eventos externos (catástrofes naturais, greves, fraudes);  

III. riscos de comunicação: estão associados a eventos que podem 

impedir ou dificultar a disponibilidade de informações para 

a tomada de decisões e para cumprimento das obrigações de 

accountability (prestação de contas às instâncias 

controladoras e à sociedade);  

IV. riscos de conformidade: estão associados ao não cumprimento 

de princípios constitucionais, legislações específicas ou 

regulamentações externas aplicáveis ao negócio, bem como de 

normas e procedimentos internos. 

 

b) Critérios para analisar e avaliar riscos 

Conforme determinado no Manual de Gestão de Riscos do 

TRT8, os riscos deverão ser analisados e avaliados com base em 

parâmetros pré-definidos. Tais parâmetros são fundamentais para 

o processo, pois definem como os riscos serão calculados, 

demonstrados e abordados, para que se tome a decisão correta em 

relação ao seu tratamento.  

Para cada um dos riscos identificados, deve-se 

classificar o risco quanto a sua probabilidade, impacto e 

relevância do ativo, de acordo com os critérios indicados nas 

tabelas a seguir: 

NÍVEL DESCRITOR PROBABILIDADE 

5 Muito Alta Espera-se que ocorra na maioria das circunstâncias. 
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4 Alta Provavelmente ocorrerá na maioria das circunstâncias. 

3 Média Pode ocorrer em algum momento. 

2 Baixa Não se espera que ocorra. 

1 Muito Baixa Poderia ocorrer em circunstâncias excepcionais. 

Fonte: Manual de Gestão de Riscos do TRT8. 
Tabela 2: Escala de probabilidade. 

 

NÍVEL DESCRITOR IMPACTO 

5 Muito Alto 

Impede o alcance do objetivo organizacional ou a execução do 

processo associado; e/ou causa múltiplas desconformidades com 

a legislação vigente; e/ou leva à responsabilização do gestor por 

ato de improbidade em alto grau. 

4 Alto 

Dificulta o alcance do objetivo organizacional ou a execução do 

processo associado; e/ou causa grande quantidade de 

desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à 

responsabilização do gestor por ato de improbidade em médio 

grau. 

3 Médio 

Não compromete o alcance do objetivo organizacional ou a 

execução do processo associado; e/ou causa média quantidade 

de desconformidades com a legislação vigente; e/ou leva à 

responsabilização do gestor por ato de improbidade em baixo 

grau. 

2 Baixo 

Não compromete o alcance do objetivo organizacional ou a 

execução do processo associado; e/ou causa pequena quantidade 

de desconformidades com a legislação vigente; e/ou não leva a 

responsabilização do gestor por ato de improbidade. 

1 Muito Baixo 

Não compromete o alcance do objetivo organizacional ou a 

execução do processo associado; e/ou causa quantidade 

insignificante de desconformidades com a legislação vigente; 

e/ou não leva a responsabilização do gestor por ato de 

improbidade. 

Fonte: Manual de Gestão de Riscos do TRT8. 
Tabela 3: Escala de impacto. 
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NÍVEL DESCRITOR RELEVÂNCIA 

5 Muito Alta 
São ativos essenciais para o alcance do objetivo organizacional 

ou execução do processo de negócio associado. 

4 Alta 
São ativos muito importantes para o alcance do objetivo 

organizacional ou execução do processo de negócio associado. 

3 Média 
São ativos importantes para o alcance do objetivo organizacional 

ou execução do processo de negócio associado. 

2 Baixa 
São ativos pouco importantes para o alcance do objetivo 

organizacional ou execução do processo de negócio associado. 

1 Muito Baixa 
São ativos irrelevantes para o alcance do objetivo organizacional 

ou execução do processo de negócio associado. 

Fonte: Manual de Gestão de Riscos do TRT8. 

Tabela 4: Escala de relevância do ativo. 

c) Cálculo do nível de risco 

Para o cálculo do nível de risco devem ser consideradas 

as três variáveis de análise: probabilidade (P), 

severidade/impacto (S) e relevância (R). O cálculo do P.S.R 

consiste no produto entre as variáveis que devem ter valores de 

acordo com a definição dos critérios de risco. 

 

 

Fonte:  Manual de Gestão de Riscos do TRT8. 

Figura 4: Cálculo do nível de risco. 
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Os níveis de risco obedecerão o resultado do produto 

das variáveis, podendo gerar valores que vão de 1 a 125. Frisa-

se que, dentro deste intervalo, há alguns gaps de valores que 

não estão contidos na escala devido a impossibilidade do 

resultado matemático decorrente da multiplicação das três 

variáveis (PSR) envolvidas no cálculo do nível do risco. A tabela 

a seguir detalha cada nível de risco: 

 

ESCALA DESCRITOR NÍVEL DE RISCO 

60 A 125 Muito Alto 
São riscos inaceitáveis, e os responsáveis devem ser orientados 

para que os evitem ou reduzam imediatamente. 

32 A 50 Alto 
São riscos inaceitáveis, e os responsáveis devem ser orientados 

para pelo menos reduzi-los e controlá-los. 

18 A 30 Médio 

São riscos que podem ser aceitáveis após revisão e confirmação 

dos responsáveis, contudo a aceitação do risco deve ser feita por 

meios formais. 

8 A 16 Baixo 
São riscos que podem ser aceitáveis após revisão e confirmação 

responsáveis. 

1 A 6 Muito Baixo 
São riscos aceitáveis e devem ser informados aos gestores dos 

ativos. 

Fonte:  Manual de Gestão de Riscos do TRT8. 

Tabela 5: Escala de nível de risco. 

 

d) Tolerância ao risco 

Após o cálculo do nível de risco, e conforme o seu 

enquadramento, os riscos terão seu tratamento priorizado levando 

em consideração a tolerância ao risco da organização. Essa 

priorização de riscos envolve uma classificação dos riscos em: 
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riscos intoleráveis ou inaceitáveis, riscos toleráveis até o 

limite máximo possível (ALARP) e riscos aceitáveis. 

A estratégia padrão de resposta aos riscos deverá 

considerar a seguinte classificação: 

● Riscos Inaceitáveis: deverão ser priorizados quanto ao 

tratamento, adotando-se as estratégias de evitar ou 

mitigar, não havendo necessidade de se analisar o custo-

benefício da aplicação de controles, pois as consequências 

da ocorrência dos eventos de risco suplantam os custos 

envolvidos no controle; 

 

● Riscos Toleráveis: podem ser priorizados quanto ao 

tratamento, adotando-se as estratégias de mitigar ou 

compartilhar, porém devem passar por análise de custo-

benefício quanto à necessidade de aplicação de controles, 

tomando como diretriz reduzir os níveis de risco ao máximo 

possível sem altos custos; 

 

● Riscos Aceitáveis: são riscos que a princípio são aceitos 

pelo gestor, não havendo necessidade de tratamento 

imediato, devendo apenas ser reconhecidos e monitorados 

quanto às ocorrências e possíveis consequências, sobretudo 

para se evitar efeitos cumulativos com outros riscos. 
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                                             Fonte: Manual de Gestão de Riscos do TRT8. 

Figura 5: Representação gráfica da tolerância ao risco e a relação 

com os níveis de risco.  

 

 

e) Resposta ao risco 

Dar uma resposta ao risco encontrado envolve decidir 

se o risco vai ser tratado ou não, promovendo a priorização de 

tratamento dos riscos. Frisa-se que a responsabilidade pela 

definição da estratégia de resposta aos riscos e a consequente 

priorização de tratamentos desses riscos é atribuída na Política 

de Gestão de Riscos do TRT8 aos gestores de riscos. A estratégia 

de resposta ao risco adotada pelo TRT8 é composta  pelas opções 

evitar, mitigar, compartilhar, aceitar e assumir os riscos, 

descritas na tabela a seguir: 
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RESPOSTA AO RISCO DESCRIÇÃO 

Evitar 

Inclui basicamente a descontinuação das atividades que geram os 

riscos. Evitar riscos pode implicar a descontinuação de um software, a 

alienação de um equipamento ou a extinção de uma divisão ou processo 

de trabalho. 

Mitigar 

São adotadas medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto dos 

riscos, ou, até mesmo, ambos. Tipicamente, esse procedimento 

abrange qualquer uma das centenas de decisões do negócio no dia a 

dia. 

Compartilhar 

Redução da probabilidade ou do impacto dos riscos pela transferência 

ou pelo compartilhamento de uma porção do risco. As técnicas comuns 

compreendem a aquisição de produtos de seguro, a terceirização de 

uma atividade e outras. 

Aceitar 

Quando o nível de risco for baixo ou muito baixo, o risco residual não 

justifica a implementação de novos controles para mitigá-lo, em uma 

análise da relação de custo e benefício. Portanto, nenhuma medida é 

adotada para afetar a probabilidade ou o grau de impacto dos riscos, 

podendo ser aceitos pelo gestor. 

Assumir 

Nenhuma medida é adotada para afetar a probabilidade ou o grau de 

impacto dos riscos, porque o gestor do risco decide aceitar riscos altos 

e muito altos em prol de outro benefício. 

Fonte: Manual de Gestão de Riscos do TRT8. 

Tabela 6: Tipos de resposta aos riscos. 

 

  Conhecendo os riscos envolvidos em suas áreas de 

atuação e o resultado de suas análises, cada gestor deve levar 

em consideração o nível de tolerância ao risco e com isso basear 

sua decisão sobre o tratamento dos riscos. 
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7. Atribuição de responsabilidades 

As seguintes responsabilidades são atribuídas na 

Política de Gestão de Riscos do TRT8 e no Processo de Gestão de 

Riscos de TIC: 

AUTORIDADE RESPONSABILIDADES 

Presidência 

● Aprovar previamente e submeter ao Tribunal Pleno a Política de Gestão 

de Riscos da Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Tribunal, bem como 

quaisquer futuras revisões; 

● Aprovar, por ato próprio, o grau de tolerância a riscos da Secretaria e 

dos Serviços Auxiliares do Tribunal. 

COAUD 

● Realizar auditorias internas baseada em riscos; 

● Acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos com o objetivo de 

garantir sua eficácia e cumprimento de seus objetivos; 

● Reportar à Presidência os resultados das avaliações dos riscos, assim 

como o estágio de realização das ações para seu tratamento; 

● Realizar auditoria de avaliação de controles internos visando aferir a 

adequação dos controles administrativos no enfrentamento de riscos; 

● Promover a avaliação e o diagnóstico dos sistemas de controles internos 

administrativos. 

COGES/COGIN 

● Elaborar a metodologia a ser utilizada para condução do processo de 

gestão de riscos; 

● Promover, em conjunto com os gestores de riscos, a identificação, 

análise e avaliação dos riscos inerentes às atividades institucionais, 

levando em consideração a sua relevância e probabilidade de 

ocorrência; 

● Propor, em conjunto com os gestores de riscos, as ações de tratamento 

e mitigação a serem adotadas para os riscos identificados, a partir dos 

graus de risco definidos; 

● Contribuir com a elaboração e acompanhar a execução dos planos de 

ação para o tratamento dos riscos; 

● Consolidar a avaliação de riscos da Secretaria e dos Serviços Auxiliares 

do Tribunal, por meio da elaboração de relatórios periódicos; 
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● Submeter à Secretaria-Geral da Presidência e à Diretoria-Geral a 

proposta de grau de tolerância ao risco da Secretaria e dos Serviços 

Auxiliares do Tribunal, a ser encaminhada à Presidência; 

● Apoiar e conscientizar os gestores sobre a importância da gestão de 

riscos e sobre a responsabilidade inerente a cada servidor da Secretaria 

e dos Serviços Auxiliares do Tribunal; 

● Contribuir para a definição do escopo e abrangência da auditoria interna 

nos trabalhos relacionados a riscos. 

Gestores de Riscos 

● Realizar a escolha dos processos de trabalho que devam ter os riscos 

gerenciados e tratados com prioridade em cada área técnica, à vista da 

dimensão dos prejuízos que possam causar; 

● Propor os níveis aceitáveis de exposição ao risco, de modo a consolidar 

a tolerância ao risco da Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Tribunal; 

● Realizar a seleção dos riscos que deverão ser priorizados para 

tratamento por meio de ações de caráter imediato, a curto, médio ou 

longo prazos ou de aperfeiçoamento contínuo; 

● Definir as ações de tratamento a serem implementadas, bem como o 

prazo de implementação e avaliação dos resultados obtidos. 

 
Gestores de 
Processos 

● Contribuir nas atividades de identificação e avaliação dos riscos 

inerentes aos processos de trabalho sob sua responsabilidade; 

● Gerenciar os riscos inerentes aos processos de trabalho sob sua 

responsabilidade, de forma a mantê-los em um nível de exposição 

aceitável; 

● Implementar os planos de ação definidos para tratamento dos riscos 

inerentes; 

● Comunicar sobre novos riscos inerentes aos seus processos e que não 

fazem parte da relação de riscos institucionais. 

Gestores de 
Controle / 

Responsáveis 
pelos ativos de TIC 

● Identificar e analisar os riscos relacionados aos ativos sob sua 

responsabilidade; 

● Tratar os riscos relacionados aos ativos sob sua responsabilidade, 

aplicando os controles definidos no Plano de Tratamento de Riscos de 

TIC, conforme Portaria PRESI n° 993/2019. 

Assistente de 
Segurança da 
Informação 

● Gerenciar o processo de Gestão de Riscos de TIC, conforme Portaria 

PRESI n° 993/2019. 
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Comitê Gestor de  
Segurança da 
Informação 

● Avaliar os riscos de TIC; 

● Aprovar o plano de tratamento de riscos de TIC. 

Tabela 7: Responsabilidades na Gestão de Riscos. 

 


