
JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS
 

ATA

Evento: 2ª Reunião do Comitê de Gestão de Riscos da JFAL
Finalidade: Apresentação dos Planos de Tratamento de Riscos e sugestões para a continuidade dos
trabalhos no âmbito da JFAL.
Pauta: 

1. Apresentação dos cinco Planos de Tratamento de Riscos elaborados durante as oficinas do curso;
2. Sugestão de indicadores para gestão de riscos;
3. Sugestão de ações de comunicação para gestão de riscos.
4. Sugestão de monitoramento da execução dos Planos de Tratamento de Riscos.

Data: 13/12/2022 Horário: 10-12h 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 Seção de Legislação de Pessoal/NGP

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

Antônio Porfírio Filho Diretor do Núcleo Judiciário (em
exercício)

Giselle Rolemberg de Macedo Maciel Seção de Planejamento e Integração
Regional

Pontos Observados: Decisões:
A instrutora Mônica Monteiro iniciou os trabalhos explicando o objetivo da
reunião e passou a apresentar a sugestão de adoção de indicadores de
desempenho pela JFAL: "Índice de Processos Organizacionais com Plano de
Tratamento de Riscos" e "Índice de Execução dos Planos de Tratamento de
Riscos Aprovados", ressaltando a importância da aprovação dos Planos de
Tratamento pela alta administração e definição do(s) indicador(es) a
ser(em) implementado(s). Também sugeriu a con nuidade dos trabalhos
por parte do Comitê, mediante a realização de reuniões periódicas e do
monitoramento da execução dos Planos de Tratamento de Riscos (PTRs),
bem como atualizar o Portal/Intranet com os norma vos e dar publicidade
aos PTRs. Em seguida, a instrutora passou a discorrer sobre os PRTs
elaborados durante as oficinas: 1 - Concessão de Pensão por Morte (11
eventos de riscos e 20 controles), 2 - Contratação de Serviços de

1 . 1 . A instrutora irá disponibilizar as
planilhas com os planos de riscos
elaborados, bem como as sugestões de
indicadores e controles;
1.2. A servidora Giselle Maciel elaborará
a ata e enviará aos membros do Comitê
para assinatura;
1 . 3 . O Coordenador do Comitê
(Vicente) irá submeter o resultado dos
trabalhos ao Diretor do Foro;
1 . 4 . Após à autorização, a servidora
Giselle Maciel irá encaminhar os PRTs
ao NTI para publicação no sí o
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Engenharia (9 eventos de riscos e 20 controles); 3 - Emissão de Nota de
Empenho (7 eventos de riscos e 17 controles); 4 - Emissão de Cer ficado
Digital (7 eventos de riscos e 17 controles); 5 - Eliminação de Autos Findos
(7 eventos de riscos e 20 controles). Em relação ao processo de Concessão
de Pensão por Morte, foi considerado como risco alto a
incorreção/incompletude no cadastro de pensão no SARH, tendo sido
propostas como medidas para mi gação: a adoção de controle para
iden ficar as cer dões de tempo de serviço onde não conste o RRC,
priorizando os servidores que já adquiriram o direito à aposentadoria;
digitalização dos arquivos dos servidores e assinatura de termo de
confidencialidade por parte de quem irá manipulá-los (LGPD); dupla
conferência de portaria antes do envio para publicação e redigir a portaria
a par r de texto padrão no SEI, a fim de evitar erros que levem à
equívocos no cadastro. Quanto ao processo de Contratação de Serviços de
Engenharia, foram iden ficadas como sendo de alto risco as falhas ou
erros na fiscalização, que poderão ser mi gados mediante a
implementação de controles como a adoção de um procedimento
operacional padrão e a criação de um sistema de chamados para atender
às demandas, bem como a capacitação dos fiscais. Quando ao processo de
Emissão de Nota de Empenho, foram iden ficados três riscos altos, dentre
os quais o risco de adoecimento da equipe, tendo sido sugerido
implementar medidas como: aumento da equipe, implementar a
governança das contratações e aquisições e es mular o usufruto das férias
até setembro, para evitar os úl mos meses do exercício, que são os de
maior volume de contratações, bem como a capacitação dos servidores e
a implantação da Comissão de Avaliação de Aquisições e Contratações (C-
PAC). Em relação ao processo de Emissão de Cer ficado Digital, foi
iden ficado como risco médio a impossibilidade de emissão, tanto pelo
fim do contrato com a empresa responsável, como pela falha no processo
de emissão por parte do NTI/NGP da empresa ou do usuário; por não ter
sido observada a validade por parte do usuário; por problemas com a
documentação do usuário (vencimento da CNH, por exemplo); equívocos
no preenchimento do voucher; e por informações desatualizados dos
usuários (nomes de solteira/casada, por exemplo). Como medidas para
mi gação foram sugeridas, além de  manter os controles já existentes,
implementar o cadastramento do WhatsApp dos usuários e enviar o aviso
rela vo à necessidade de renovação dos cer ficados; implementar a
funcionalidade do Chat do Office 365 para a mesma finalidade; e realizar a
dupla conferência dos dados da carta e do voucher com a documentação
ob da no site da Receita Federal. Por fim, quanto ao processo
de Eliminação de Autos Findos, foi considerado como alto o risco de
eliminação de documentos de valor histórico, tendo sido sugeridas como
medidas o intercâmbio ou convênio com outros órgãos do judiciário
federal que possuem mais experiência e conhecimento sobre o tema; a
elaboração de um tutorial em vídeo com orientações precisas sobre o
processo de descarte, inclusive ressaltando a importância do uso de EPIs e
sinalização das áreas que devem ser higienizadas de forma especial; e, por
fim, a realização de cursos para capacitação dos membros da Comissão
sobre as normas de descarte e sempre que houver mudança nos
norma vos. Também foram apontados como riscos médios o descarte
equivocado de processos e a eliminação de processos à revelia da parte
interessada, tendo sido sugeridas, ainda, a adoção de uma lista de

eletrônico da JFAL e providenciar a
atualização dos norma vos publicados
na página do TRF5.
 
Considerações finais:
Sem considerações.
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verificação e a ampliação da divulgação do edital de eliminação nas redes
sociais da JFAL. Também foi ressaltada a questão da possibilidade de
pagamento de horas-extra a maior, tendo sido sugerida a análise da
possibilidade de adotar sistemas eletrônicos para registro das horas
trabalhadas, como também, no que se refere à possibilidade do descarte
incorreto pela Cooperativa, foi sugerida a designação de mais de um Oficial
de Jus ça para acompanhar o procedimento de fragmentação, e a análise
da possibilidade de pagamento de remuneração ou de concessão de
compensação (banco de horas). Concluída a exposição referente aos PTRs,
a instrutora se colocou à disposição de todos para o esclarecimento de
eventuais dúvidas e orientações adicionais. Os membros do Comitê
aprovaram os PRTs apresentados na íntegra e acataram as sugestões
apresentadas pela instrutora. A reunião foi encerrada e a con nuidade dos
trabalhos acontecerá de acordo com o cronograma a ser estabelecido no
início do próximo exercício.

Próximas Ações Responsável Data
Prevista
(Até)

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

Giselle Maciel/
participantes

15/12/2022

2 JUNTADA AO PA, DISPONIBILIZAÇÃO
PARA ASSINATURA E
ENCAMINHAMENTO À SECAD

Giselle Maciel 16/12/2022

3 ENCAMINHAMENTO À DIREÇÃO DO
FORO

Vicente Julião 19/12/2022

Documento assinado eletronicamente por SANDRO LIMA DOS SANTOS , DIRETOR(A) DE
NÚCLEO, em 16/12/2022, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO PIMENTEL RAMOS, DIRETOR(A) DE
NÚCLEO, em 16/12/2022, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VICENTE JULIAO MARQUES RODRIGUES BARROS ,
DIRETOR(A) DE SECRETARIA, em 16/12/2022, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO LAVENERE MACHADO FILHO ,
SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO, em 16/12/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HELCI RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR , DIRETOR(A)
DE NÚCLEO, em 16/12/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GISELLE ROLEMBERG DE MACEDO MACIEL ,
SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO, em 16/12/2022, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JORGE LUIZ DE MELO TORRES , DIRETOR(A) DE
NÚCLEO, em 16/12/2022, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 3194645 e o código CRC C8700762.
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