
JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS
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Evento: 1ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos da JFAL
Finalidade: Definição dos critérios de classificação dos riscos e do apetite a riscos da JFAL.
Pauta: Estabelecimento do contexto da Gestão de Riscos e definição dos critérios para classificação dos
riscos e do apetite a riscos na JFAL; orientações sobre o normativo a ser formalizado e a continuidade das
atividades do Comitê.
Data: 25/11/2022 Horário: 8h30-10h Local: Zoom
Relator: Giselle Maciel
Participantes:
Nome Unidade
Vicente Julião Marques R. Barros Diretor da SECAD/Coordenador do

Comitê

Mônica Monteiro Instrutora do Curso de Gestão de Riscos
Teoria & Prática

Alberto Lavenère Machado Filho Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoas
(em exercício)

Jorge Luiz de Melo Torres Diretor do Núcleo Financeiro e
Patrimonial

Rogério Pimentel Ramos Diretor do Núcleo de Administração

Sandro Lima dos Santos Diretor do Núcleo de Tecnologia da
Informação

Giselle Rolemberg de Macedo Maciel
 

Seção de Planejamento e Integração
Regional

Pontos Observados: Decisões:
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A instrutora iniciou os trabalhos explicando qual o obje vo da reunião e
fez uma breve revisão acerca da metodologia de Gestão de Riscos
abordada durante o curso, a fim de demonstrar a necessidade do
estabelecimento do contexto organizacional e da classificação dos riscos,
com o intuito de tornar possível a con nuidade das a vidades do curso
bem como a análise dos riscos e a adoção das medidas para mi gação no
âmbito da ins tuição. Em seguida, apresentou exemplos de norma vos
adotados pelo CNJ e outros órgãos, a fim de oferecer bases para a
definição por parte do Comitê. Acrescentou que a definição do ape te a
riscos pode ser alterada a cada gestão, pois se refere ao posicionamento
do ordenador de despesas. O servidor Vicente Julião ponderou acerca da
adoção dos norma vos e ressaltou o papel de cada gestor responsável
pela análise dos riscos. O servidor Jorge Torres opinou pela adoção do
modelo estabelecido pelo TRF5, porém a instrutora informou que tais
critérios ainda não foram estabelecidos pelo Tribunal. O servidor Alberto
Lavenère defendeu a adoção do modelo do CJF. A servidora Giselle Maciel
ponderou que o CJF adota o modelo do TCU como padrão. A instrutora
apresentou o norma vo do TRF4. O servidor Vicente Julião ressaltou a
necessidade de internalização dos conceitos e prá cas de Gestão de Riscos
ao dia-a-dia dos servidores, a par r da compreensão da u lidade e
importância. A instrutora endossou e defendeu o bene cio desse trabalho
para o órgão e que o Comitê deverá dar con nuidade, elaborando outros
planos de riscos, além dos cinco que vêm sendo trabalhados no curso. A
servidora Giselle Maciel apresentou a Portaria CJF nº 668, de 08 de
novembro de 2022, cuja adoção do ar go 12 foi subme da à votação e
aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê, ficando a servidora
responsável pela elaboração da minuta de portaria. A instrutora orientou
que o Comitê deverá acompanhar a execução dos planos de tratamento
dos riscos por meio de ferramenta como Teams, Planner, Trello etc. e
realizar reuniões periódicas, ressaltando o papel apoiador e orientador. O
servidor Vicente Julião informou que será u lizado o Planner, ferramenta
que faz parte do pacote do Office 365 a ser implementado. A instrutora
finalizou ressaltando que o Comitê deve valorizar os ganhos e evoluções, e
não se preocupar com o que ainda não foi a ngido, porque é uma questão
de tempo para se chegar até o obje vo. Informou que as planilhas
u lizadas nas oficinas para elaboração dos Planos de Tratamento de Riscos
dos 5 processos organizacionais da JFAL serão atualizadas e as análises já
serão efetuadas com base nos parâmetros ora definidos. A reunião foi
encerrada pela instrutora e a con nuidade dos trabalhos acontecerá de
acordo com o cronograma já estabelecido.

1.1. Adotar a Portaria CJF nº 668, de 08
de novembro de 2022 como modelo de
classificação de riscos;
1.2. A servidora Giselle Maciel irá
elaborar a minuta de portaria;
1.3. O Comitê deverá realizar o
acompanhamento dos planos de riscos
por meio da ferramenta Planner,
quando o Office 365 for implementado;
1.4. A instrutora irá alterar as planilhas
para que as análises sejam efetuadas
com base nos critérios estabelecidos;
1.5. A servidora Giselle Maciel elaborará
a ata e enviará aos membros do Comitê
para assinatura.
 
Considerações finais:
Sem considerações.

Próximas Ações Responsável Data
Prevista
(Até)

1 ELABORAÇÃO DA ATA E DE MINUTA
DE PORTARIA, ENVIO PARA AJUSTES

Giselle Maciel/
participantes

29/11/2022

2 JUNTADA AO PA E
DISPONIBILIZAÇÃO PARA
ASSINATURA

Giselle Maciel 02/12/2022

3 ENCAMINHAMENTO À DIREÇÃO DO
FORO

Vicente Julião 05/12/2022
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Documento assinado eletronicamente por SANDRO LIMA DOS SANTOS , DIRETOR(A) DE
NÚCLEO, em 02/12/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VICENTE JULIAO MARQUES RODRIGUES BARROS ,
DIRETOR(A) DE SECRETARIA, em 02/12/2022, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HELCI RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR , DIRETOR(A)
DE NÚCLEO, em 02/12/2022, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO PIMENTEL RAMOS, DIRETOR(A) DE
NÚCLEO, em 02/12/2022, às 19:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO LAVENERE MACHADO FILHO ,
DIRETOR(A) DE NÚCLEO EM EXERCÍCIO , em 06/12/2022, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ DE MELO TORRES , DIRETOR(A) DE
NÚCLEO, em 06/12/2022, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GISELLE ROLEMBERG DE MACEDO MACIEL ,
SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO, em 06/12/2022, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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