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Processo de Trabalho Eliminação de Autos Judiciais Findos

Objetivo

Otimizar o uso do espaço físico com a 
eliminação dos processos judiciais com mais 5 
anos de trânsito em julgado. O descarte deve 
ser feito de forma ambientalmente 
responsável em cumprimento ao disposto no 
Programa Gestão Documental do CJF, Política 
de Sustentabilidade do JF E na Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD).

Gestor de Risco Helci Rodrigues Pereira Junior
Partes Interessadas Jurisdicionado e cooperativas de reciclagem.

Partes Envolvidas

Direção do Foro, Núcleo Judiciário, Núcleo 
Financeiro e Patrimonial, Comissão de Gestão 
de Autos Findos, Biblioteca, Seção de Folha de 
Pagamento.

Normativos
Normativos do processo e futuros normativos 
da Gestão de Riscos da JFAL: RESOLUÇÃO N. 
714/2021 - CJF, DE 17 DE JUNHO DE 2021.

FORÇAS OPORTUNIDADES
Existência de normativos com procedimentos bem 
definidos que possibilitam a implementação do descarte 
de forma segura.

Compartilhamento de boas práticas com colegas de 
outras seções judiciárias da 5a. Região.

Equipe experiente, fruto de trabalho que vem sendo 
realizado desde 2010.
Ambiente físico adequado para a realização da 
atividade, sem comprometer o trabalho dos demais 
colegas, visto que a análise dos documentos é realizada 
aos sábados.
Uso de EPIs.
Grande interesse de servidores para a participação na 
Comissão.

FRAQUEZAS AMEAÇAS

Insalubridade inerente à atividade.
Dificuldades para monitoramento do processo de 
fragmentação de um grande volume de processos pelas 
cooperativas (10 mil processos).

Falta de fiscalização com relação ao uso de EPIs.
Fragilidade nos mecanismos de controle da prestação 
do serviço de análise dos documentos.
Ausência de critérios objetivos para o ingresso na 
Comissão.
Falta de servidores para atuar na Gestão de Memória e 
Gestão Documental.

Elaborado por: Helci Rodrigues Pereira Junior e Giselle Rolemberg de 
Macedo Maciel

Data: 11/11/2022
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Processo:

Gestor de Risco: 

11/11/2022 22/11/2022 24/11/2022 06/12/2022 07/12/2022 Frequência

Helci Rodrigues Pereira Junior Presente Presente Presente Presente Presente 100%

Giselle Rolemberg de Macedo Maciel Presente Presente Presente Presente Presente 100%

Safira dos Santos Silva Presente Presente Ausente Ausente Presente 60%

Julliah Lorena Porfírio Barbosa Ausente Presente Presente Presente Presente 80%

Eliminação de Autos Judiciais Findos

Helci Rodrigues Pereira Junior

Participantes
OFICINAS
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ID EVENTO DE RISCO P I NR

1 Violação de sigilo de documentos sensíveis. 2 3 6

CS-01

CS-02

CS-03

CS-04

CS-05

CS-37

CQ-01

CQ-02

CQ-03

CQ-04

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-08
Manter o controle: Oficial de Justiça acompanha o processo de fragmentação dos 
processos. C Desde sempre

CT-09
Analisar a viabilidade de alocar outros oficiais de justiça para atuarem em 
esquema de rodízio no acompanhamento da fragmentação dos processos. P 30/3/2023

CT-10
Analisar a viabilidade de um pagamento diferenciado para os oficiais de justiça 
uma vez que o trabalho tem características diferenciadas dos demais integrantes 
da Comissão.

P 30/3/2023

CT-11
Analisar a viabilidade de se estabelecer um acordo com os diretores das Varas, de 
modo que o trabalho realizado na Comissão seja registrado como banco de horas. P 30/3/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,8 4,8 BAIXO

CAUSAS

Otimizar o uso do espaço físico com a eliminação dos processos judiciais com mais 5 anos de 
trânsito em julgado. O descarte deve ser feito de forma ambientalmente responsável em 

cumprimento ao disposto no Programa Gestão Documental do CJF, Política de 
Sustentabilidade do JF E na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Dano à imagem da JFAL.

O prejudicado poderá entrar com uma ação contra a União Federal.

Eliminação de Autos Judiciais Findos

A Cooperativa pode não triturar todos os documentos que recebeu.

EFICÁCIA CONTROLES

FRACO

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

Os operadores da cooperativa podem ler documentos sensíveis antes de triturar.

Curiosidade despertada por dados de pessoas famosas.

Valoração de informações pela mídia, principalmente quando envolvem pessoas físicas ou jurídicas de renome na sociedade.

Falha na fiscalização do descarte pelo oficial de justiça em virtude do volume de processos e tempo para realização do processo de 
fragmentação dos documentos.

 

Abertura de sindicância para a responsabilização do ocorrido, seja o servidor público ou o agente contratado para realizar o descarte.

RESPONSÁVEL

Comissão 

NGP/SFP e Controle 
Interno

NJ e NGP

 

Desconhecimento dos operadores sobre as cláusulas de confidencialidade que constam no termo de parceria.

CONSEQUÊNCIAS

Presidente da 
Comissão

 

Prejuízo ao erário.
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Otimizar o uso do espaço físico com a eliminação dos processos judiciais com mais 5 anos de 
trânsito em julgado. O descarte deve ser feito de forma ambientalmente responsável em 

cumprimento ao disposto no Programa Gestão Documental do CJF, Política de 
Sustentabilidade do JF E na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Eliminação de Autos Judiciais Findos

CLASSIFICAÇÃO

ID EVENTO DE RISCO P I NR

2 Problemas de saúde causados pela atividade insalubre. 2 2 4

CS-06

CS-07

CS-08

CS-09

CS-10

CS-11

CS-12

CS-13

CQ-05

CQ-06

CQ-07

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-05

Elaboração de tutorial em vídeo com orientações precisas sobre todo o processo 
de descarte, inclusive ressaltando a importância do uso de EPIs e sinalização das 
áreas que devem ser higienizadas de forma especial, após o processo de descarte 
realizado aos sábados.

P 30/3/2023

CT-13
Instituir formalmente a atribuição de fiscalização do uso de EPIs durante a 
realização dos trabalhos de manuseio dos processos. P 30/3/2023

CT-14
Comunicar à Seção de Administração Predial acerca da necessidade de uma 
limpeza diferenciada nos locais onde foi realizado o trabalho de descarte de autos 
findos, de acordo com sinalização que será feita pelo integrante da Comissão.

P 30/1/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 1,6 MUITO 

BAIXO
SATISF

Contaminação dos computadores utilizados durante a triagem dos documentos.

CONSEQUÊNCIAS

Diminuição da produtividade da Comissão.

Desestímulo  a participação de outros servidores na Comissão.

Responsabilização da JFAL pelo adoecimento dos membros da Comissão.

 

 

EFICÁCIA CONTROLES

RESPONSÁVEL

NJ

NJ e Direção do Foro

Presidente da 
Comissão

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

CAUSAS

Resistência de membros da Comissão com relação ao uso de EPIs

Falta de fiscalização do uso dos EPIs.

Falta de EPIs.

Processos muito antigos com patógenos, elementos nocivos como mofo, ácaros entre outros.

Contaminação cruzada pelo uso do espaço físico da JFSE que é compartilhado com outros servidores.

Integrantes da Comissão com predisposição a problemas respiratórios.

Distribuição dos processos antigos pelas várias unidade de trabalho da JFSE podendo contaminar os ambientes.
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Otimizar o uso do espaço físico com a eliminação dos processos judiciais com mais 5 anos de 
trânsito em julgado. O descarte deve ser feito de forma ambientalmente responsável em 

cumprimento ao disposto no Programa Gestão Documental do CJF, Política de 
Sustentabilidade do JF E na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Eliminação de Autos Judiciais Findos

CLASSIFICAÇÃO
ID EVENTO DE RISCO P I NR

3 Pagamento de horas extras a maior. 2 2 4

CS-14

CS-15

CS-16

CS-17

CQ-04

CQ-11

CQ-08

CQ-09

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-15
Avaliar junto ao NTI a viabilidade de extração de relatório que indique o horário 
de entrada e saída dos integrantes da Comissão aos sábados, seja por meio do 
registro na catraca ou por acesso à rede local.

P 30/1/2023

CT-16
Instituir formalmente a atribuição de conferência das horas trabalhadas por meio 
de relatório fornecido pelo NTI, caso se mostre viável o que está previsto no 
controle CT-15.

P 30/3/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 1,6 MUITO 

BAIXO
SATISF

CLASSIFICAÇÃO

CAUSAS

Fiscalização deficiente do horário efetivamente trabalhado.

Inexistência de sistema de controle de ponto na JFAL

Acordo tácito de controle por meio da biometria coletada em catraca eletrônica, para os que desempenham as atividades tanto no prédio sede 
quanto nas unidades do interior.

Presunção de boa fé dos servidores integrantes da Comissão.

 

 

CONSEQUÊNCIAS

Prejuízo ao erário.

NJ

NJ e Direção do Foro

 

 

 

 

BAIXO

Descontentamento dos demais servidores que têm seu apontamento de horas extras correto.

Se detectado, o servidor será responsabilizado para devolver o valor recebido a maior.

Coordenador poderá ser responsabilizado pela autorização do pagamento a maior.

 

RESPONSÁVEL

EFICÁCIA CONTROLES
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Otimizar o uso do espaço físico com a eliminação dos processos judiciais com mais 5 anos de 
trânsito em julgado. O descarte deve ser feito de forma ambientalmente responsável em 

cumprimento ao disposto no Programa Gestão Documental do CJF, Política de 
Sustentabilidade do JF E na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Eliminação de Autos Judiciais Findos

CLASSIFICAÇÃO
ID EVENTO DE RISCO P I NR

4 Descarte equivocado de processo. 3 3 9

CS-18

CS-19

CS-20

CS-21

CQ-12

CQ-13

CQ-14

CQ-15

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-02
Elaboração de um check list para a realização da triagem dos processos. 
Preferencialmente essa lista de verificação deve ser elaborada por 3 servidores 
mais experientes no processo.

P 30/3/2023

CT-03
Capacitação periódica de servidores para manter a Comissão atualizada com as 
mudanças das normas e procedimentos. C A partir de 2023

CT-05
Elaboração de tutorial em vídeo com orientações precisas sobre todo o processo 
de descarte, inclusive ressaltando a importância do uso de EPIs e sinalização das 
áreas que devem ser higienizadas de forma especial, após o processo de descarte 

P 30/3/2023

CT-06
Instituir um procedimento formal de capacitação que será pré-requisito para atuar 
na Comissão. P 30/4/2023

CT-12
Instituir formalmente o controle de verificação de qualidade por amostragem do 
processo de descarte, observando os normativos em especial no que se refere aos 
processos que não podem ser descartados.

P 30/3/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,2 1,8 MUITO 

BAIXO

CLASSIFICAÇÃO

MÉDIO

CAUSAS

 

CONSEQUÊNCIAS

Partes podem protocolar ação de restauração de autos.

 

Falta de atenção no processo de triagem.

Falta de treinamento para realizar a triagem.

Pressa para alcançar a meta diária de triagem de processos/dia.

O método de realização da triagem é repassado pelos mais antigos, não há registro formal, os novos integrantes são monitorados nos 
primeiros dias pelos mais experientes.

Descumprimento da norma que proíbe o descarte de determinados tipos de processo.

Eventual prejuízo para advogados/partes envolvidas no processo eliminado equivocadamente.

Eventual abertura de processo administrativo para apurar responsabilidade.

RESPONSÁVEL

NJ

NGP/STD

NJ

NJ e NGP/STD

NJ e Direção do Foro

EFICÁCIA CONTROLES

FORTE
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Otimizar o uso do espaço físico com a eliminação dos processos judiciais com mais 5 anos de 
trânsito em julgado. O descarte deve ser feito de forma ambientalmente responsável em 

cumprimento ao disposto no Programa Gestão Documental do CJF, Política de 
Sustentabilidade do JF E na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Eliminação de Autos Judiciais Findos

CLASSIFICAÇÃO
ID EVENTO DE RISCO P I NR

5 Descarte incorreto pela cooperativa 2 3 6

CS-22

CS-23

CS-24

CS-25

CQ-16

CQ-17

CQ-18

CQ-02

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-08
Manter o controle: Oficial de Justiça acompanha o processo de fragmentação dos 
processos. C Desde sempre

CT-09
Analisar a viabilidade de alocar outros oficiais de justiça para atuarem em 
esquema de rodízio no acompanhamento da fragmentação dos processos. P 30/3/2023

CT-10
Analisar a viabilidade de um pagamento diferenciado para os oficiais de justiça 
uma vez que o trabalho tem características diferenciadas dos demais integrantes 
da Comissão.

P 30/3/2023

CT-11
Analisar a viabilidade de se estabelecer um acordo com os diretores das Varas, de 
modo que o trabalho realizado na Comissão seja registrado como banco de horas. P 30/3/2023

CT-17
Analisar a viabilidade de instituir formalmente o procedimento de contingência 
para utilizar a fragmentadora do Tribunal de Justiça de Alagoas caso a 
fragmentadora da cooperativa quebre durante o processo.

P 30/6/2023

CT-18
Adotar o procedimento de confirmar com o responsável pela cooperativa se a 
fragmentadora está funcionando normalmente, antes dos processos serem levados 
para as instalações da cooperativa

P A partir de 2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,6 3,6 MUITO 

BAIXO

CONSEQUÊNCIAS

Eventual violação de dados sensíveis.

Dano à imagem da JFAL.

 

SPIR

MED

Violação de boas práticas com relação à proteção do meio ambiente.

O papel se decompõe contudo o seu aproveitamento para reciclagem por fabricantes possibilita ganhos para o meio ambiente.

SPIR

EFICÁCIA CONTROLES

RESPONSÁVEL

Comissão 

Presidente da 
Comissão

NJ e NGP

NGP/SFP e Controle 
Interno

 

 

Valor de mercado para as aparas pouco convidativo não compensando o esforço de buscar compradores.

Quebra da máquina fragmentadora.

 

 

Falta de espaço na cooperativa para armazenar o material enquanto não aparece o comprador.

CLASSIFICAÇÃO

BAIXO

CAUSAS

Impossibilidade física de fiscalizar initerruptamente o processo de fragmentação dos processos.
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Otimizar o uso do espaço físico com a eliminação dos processos judiciais com mais 5 anos de 
trânsito em julgado. O descarte deve ser feito de forma ambientalmente responsável em 

cumprimento ao disposto no Programa Gestão Documental do CJF, Política de 
Sustentabilidade do JF E na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Eliminação de Autos Judiciais Findos

CLASSIFICAÇÃO
ID EVENTO DE RISCO P I NR

6 Processo eliminado à revelia de parte interessada. 3 3 9

CS-26

CS-27

CS-28

CS-29

CS-30

CS-31

CS-32

CQ-01

CQ-02

CQ-15

CQ-19

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-01
Manter o controle: Coordenador confere os lotes recebidos: verificando se todos os 
processos relacionados no relatório estão no conjunto recebido e se os documentos 
extraídos foram devidamente separados.

C Desde sempre

CT-19
Ampliar a divulgação do edital de eliminação de autos utilizando para isso as 
redes sociais da JFAL, com campanha prévia alertando o jurisdicionado sobre a 
operação de eliminação dos autos.

C
A partir da 
08/01/2023

CT-20
Capacitação periódica de servidores para manter a Comissão atualizada com as 
mudanças das normas e procedimentos. P 30/3/2023

CT-05
Elaboração de tutorial em vídeo com orientações precisas sobre todo o processo 
de descarte, inclusive ressaltando a importância do uso de EPIs e sinalização das 
áreas que devem ser higienizadas de forma especial, após o processo de descarte 

P 30/3/2023

CT-06
Instituir um procedimento formal de capacitação que será pré-requisito para atuar 
na Comissão. P 30/4/2023

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,4 3,6 MUITO 

BAIXO

CLASSIFICAÇÃO

MÉDIO

CAUSAS

Falha na publicação do edital (Conversões PDF -> Word -> Sistema DJe do TRF5 ).

Desatenção/desídia do integrante da comissão no momento do cadastramento do processo no TEBAS.

Erro no cadastramento de processos  serem eliminados no sistema TEBAS.

Não cadastramento do processamento a ser eliminado no sistema TEBAS.

Integrante da Comissão não realiza o procedimento de conferência entre processos alimentados no TEBAS e o seu lote de processos.

Controle de conferência dos dados no TEBAS não formalizado em documento, prática transmitida de um servidor mais experiente para os 
novatos.

Falha na conferência dos lotes de processo a serem eliminados pelo Coordenador.

 

CONSEQUÊNCIAS

Abertura de sindicância para a responsabilização do ocorrido, seja o servidor público ou o agente contratado para realizar o descarte.

Dano à imagem da JFAL.

RESPONSÁVEL

Coordenador Comissão

Presidente da 
Comissão e ASCOM

NJ

SATISF

NJ e NGP/STD

EFICÁCIA CONTROLES

Partes podem protocolar ação de restauração de autos.

O prejudicado pode registrar reclamação na Ouvidoria para apuração de responsabilidades.

 

NJ
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Otimizar o uso do espaço físico com a eliminação dos processos judiciais com mais 5 anos de 
trânsito em julgado. O descarte deve ser feito de forma ambientalmente responsável em 

cumprimento ao disposto no Programa Gestão Documental do CJF, Política de 
Sustentabilidade do JF E na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Eliminação de Autos Judiciais Findos

CLASSIFICAÇÃO
ID EVENTO DE RISCO P I NR

7 Eliminação de documentos de valor histórico. 4 3 12

CS-33

CS-34

CS-35

CS-36

CQ-20

CQ-21

TRATAMENTO DO RISCO TIPO PRAZO

CT-07
Intercâmbio ou convênio com outros órgãos do judiciário federal que possuem 
mais experiência e conhecimento sobre o tema, a exemplo do que foi feito na 
montagem da Memorial Francisco Wildo Lacerda Dantas.

P 30/6/2023

CT-05

Elaboração de tutorial em vídeo com orientações precisas sobre todo o processo 
de descarte, inclusive ressaltando a importância do uso de EPIs e sinalização das 
áreas que devem ser higienizadas de forma especial, após o processo de descarte 
realizado aos sábados.

P 30/3/2023

CT-04
Solicitar cursos sobre a normatização para descarte de autos findos, sempre que 
houver mudança nos normativos. C

A partir de 
Dez/2022

RISCO RESIDUAL NR RESIDUAL
CLASSIFICAÇÃO 

FUTURA

Estimativa do nível de risco após a implementação das ações de tratamento de 
risco: 0,6 7,2 BAIXO

CAUSAS

Falta de critérios para classificação dos documentos históricos.

Carência de servidores envolvidos com os trabalhos relacionados à preservação da Memória da JFAL.

Falta de conhecimento técnico para atender as exigências da Resolução CNJ 324/2020 que instituiu diretrizes e normas para Gestão de 
Memória e Gestão Documental do PRONAME.

Baixa prioridade da gestão de memória e gestão documental em relação às outras demandas da instituição.

 

 

 

CONSEQUÊNCIAS

MED

EFICÁCIA CONTROLES

 

Prejuízo para a sociedade no que se refere ao objeto de valor histórico.

Eventual punição administrativa ao servidor responsável (desídia, prevaricação)

 

CLASSIFICAÇÃO

ALTO

 

 

RESPONSÁVEL

NJ e NGP/STD

NJ

NJ
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ID-CAUSA DESCRIÇÃO DA CAUSA

CS-01 A Cooperativa pode não triturar todos os documentos que recebeu.

CS-02
Os operadores da cooperativa podem ler documentos sensíveis antes 
de triturar.

CS-03 Curiosidade despertada por dados de pessoas famosas.

CS-04
Valoração de informações pela mídia, principalmente quando 
envolvem pessoas físicas ou jurídicas de renome na sociedade.

CS-05
Desconhecimento dos operadores sobre as cláusulas de 
confidencialidade que constam no termo de parceria.

CS-06 Resistência de membros da Comissão com relação ao uso de EPIs

CS-07 Falta de fiscalização do uso dos EPIs.

CS-08 Falta de EPIs.

CS-09
Processos muito antigos com patógenos, elementos nocivos como 
mofo, ácaros entre outros.

CS-10
Contaminação cruzada pelo uso do espaço físico da JFSE que é 
compartilhado com outros servidores.

CS-11 Integrantes da Comissão com predisposição a problemas respiratórios.

CS-12
Distribuição dos processos antigos pelas várias unidade de trabalho da 
JFSE podendo contaminar os ambientes.

CS-13
Contaminação dos computadores utilizados durante a triagem dos 
documentos.

CS-14 Fiscalização deficiente do horário efetivamente trabalhado.

CS-15 Inexistência de sistema de controle de ponto na JFAL

CS-16
Acordo tácito de controle por meio da biometria coletada em catraca 
eletrônica, para os que desempenham as atividades tanto no prédio 
sede quanto nas unidades do interior.

CS-17 Presunção de boa fé dos servidores integrantes da Comissão.
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ID-CAUSA DESCRIÇÃO DA CAUSA

CS-18 Falta de atenção no processo de triagem.

CS-19 Falta de treinamento para realizar a triagem.

CS-20 Pressa para alcançar a meta diária de triagem de processos/dia.

CS-21
O método de realização da triagem é repassado pelos mais antigos, 
não há registro formal, os novos integrantes são monitorados nos 
primeiros dias pelos mais experientes.

CS-22
Valor de mercado para as aparas pouco convidativo não compensando 
o esforço de buscar compradores.

CS-23
Falta de espaço na cooperativa para armazenar o material enquanto 
não aparece o comprador.

CS-24 Quebra da máquina fragmentadora.

CS-25
Impossibilidade física de fiscalizar initerruptamente o processo de 
fragmentação dos processos.

CS-26
Falha na publicação do edital (Conversões PDF -> Word -> Sistema 
DJe do TRF5 ).

CS-27
Erro no cadastramento de processos  serem eliminados no sistema 
TEBAS.

CS-28
Não cadastramento do processamento a ser eliminado no sistema 
TEBAS.

CS-29
Desatenção/desídia do integrante da comissão no momento do 
cadastramento do processo no TEBAS.

CS-30
Integrante da Comissão não realiza o procedimento de conferência 
entre processos alimentados no TEBAS e o seu lote de processos.

CS-31
Controle de conferência dos dados no TEBAS não formalizado em 
documento, prática transmitida de um servidor mais experiente para 
os novatos.

CS-32
Falha na conferência dos lotes de processo a serem eliminados pelo 
Coordenador.

CS-33 Falta de critérios para classificação dos documentos históricos.

CS-34
Carência de servidores envolvidos com os trabalhos relacionados à 
preservação da Memória da JFAL.



Relação das Possíveis Causas dos Riscos

12/15

ID-CAUSA DESCRIÇÃO DA CAUSA

CS-35
Falta de conhecimento técnico para atender as exigências da 
Resolução CNJ 324/2020 que instituiu diretrizes e normas para Gestão 
de Memória e Gestão Documental do PRONAME.

CS-36
Baixa prioridade da gestão de memória e gestão documental em 
relação às outras demandas da instituição.

CS-37
Falha na fiscalização do descarte pelo oficial de justiça em virtude do 
volume de processos e tempo para realização do processo de 
fragmentação dos documentos.

CS-38

CS-39

CS-40



Relação das Possíveis Consequências dos Riscos

ID-
CONSEQUÊNCIA DESCRIÇÃO DA CONSEQUÊNCIA

CQ-01
Abertura de sindicância para a responsabilização do ocorrido, seja o servidor público ou o agente 
contratado para realizar o descarte.

CQ-02 Dano à imagem da JFAL.

CQ-03 O prejudicado poderá entrar com uma ação contra a União Federal.

CQ-04 Prejuízo ao erário.

CQ-05 Diminuição da produtividade da Comissão.

CQ-06 Desestímulo  a participação de outros servidores na Comissão.

CQ-07 Responsabilização da JFAL pelo adoecimento dos membros da Comissão.

CQ-08 Se detectado, o servidor será responsabilizado para devolver o valor recebido a maior.

CQ-09 Coordenador poderá ser responsabilizado pela autorização do pagamento a maior.

CQ-10 Dano à imagem do servidor público perante à sociedade.

CQ-11 Descontentamento dos demais servidores que têm seu apontamento de horas extras correto.

CQ-12 Descumprimento da norma que proíbe o descarte de determinados tipos de processo.

CQ-13 Eventual prejuízo para advogados/partes envolvidas no processo eliminado equivocadamente.

CQ-14 Eventual abertura de processo administrativo para apurar responsabilidade.

CQ-15 Partes podem protocolar ação de restauração de autos.

CQ-16 Violação de boas práticas com relação à proteção do meio ambiente.

CQ-17
O papel se decompõe contudo o seu aproveitamento para reciclagem por fabricantes possibilita 
ganhos para o meio ambiente.

CQ-18 Eventual violação de dados sensíveis.



Relação dos Controles Propostos para os Riscos

14/15

ID-
CONTROLE DESCRIÇÃO DO CONTROLE

UNIDADE 
RESPONSÁVEL TIPO PRAZO

CT-01
Manter o controle: Coordenador confere os lotes recebidos: verificando se 
todos os processos relacionados no relatório estão no conjunto recebido e 
se os documentos extraídos foram devidamente separados.

Coordenador 
Comissão C Desde sempre

CT-02
Elaboração de um check list para a realização da triagem dos processos. 
Preferencialmente essa lista de verificação deve ser elaborada por 3 
servidores mais experientes no processo.

NJ P 30/03/2023

CT-03
Capacitação periódica de servidores para manter a Comissão atualizada 
com as mudanças das normas e procedimentos. NGP/STD C

A partir de 
2023

CT-04
Solicitar cursos sobre a normatização para descarte de autos findos, 
sempre que houver mudança nos normativos. NJ C

A partir de 
Dez/2022

CT-05

Elaboração de tutorial em vídeo com orientações precisas sobre todo o 
processo de descarte, inclusive ressaltando a importância do uso de EPIs e 
sinalização das áreas que devem ser higienizadas de forma especial, após 
o processo de descarte realizado aos sábados.

NJ P 30/03/2023

CT-06
Instituir um procedimento formal de capacitação que será pré-requisito 
para atuar na Comissão. NJ e NGP/STD P 30/04/2023

CT-07
Intercâmbio ou convênio com outros órgãos do judiciário federal que 
possuem mais experiência e conhecimento sobre o tema, a exemplo do 
que foi feito na montagem da Memorial Francisco Wildo Lacerda Dantas.

NJ e NGP/STD P 30/06/2023

CT-08
Manter o controle: Oficial de Justiça acompanha o processo de 
fragmentação dos processos. Comissão C Desde sempre

CT-09
Analisar a viabilidade de alocar outros oficiais de justiça para atuarem em 
esquema de rodízio no acompanhamento da fragmentação dos processos.

Presidente da 
Comissão P 30/03/2023

CT-10
Analisar a viabilidade de um pagamento diferenciado para os oficiais de 
justiça uma vez que o trabalho tem características diferenciadas dos 
demais integrantes da Comissão.

NGP/SFP e 
Controle Interno P 30/03/2023

CT-11
Analisar a viabilidade de se estabelecer um acordo com os diretores das 
Varas, de modo que o trabalho realizado na Comissão seja registrado 
como banco de horas. 

NJ e NGP P 30/03/2023

CT-12
Instituir formalmente o controle de verificação de qualidade por 
amostragem do processo de descarte, observando os normativos em 
especial no que se refere aos processos que não podem ser descartados.

NJ e Direção do 
Foro P 30/03/2023

CT-13
Instituir formalmente a atribuição de fiscalização do uso de EPIs durante a 
realização dos trabalhos de manuseio dos processos.

NJ e Direção do 
Foro P 30/03/2023

CT-14

Comunicar à Seção de Administração Predial acerca da necessidade de 
uma limpeza diferenciada nos locais onde foi realizado o trabalho de 
descarte de autos findos, de acordo com sinalização que será feita pelo 
integrante da Comissão.

Presidente da 
Comissão P 30/01/2023

CT-15
Avaliar junto ao NTI a viabilidade de extração de relatório que indique o 
horário de entrada e saída dos integrantes da Comissão aos sábados, seja 
por meio do registro na catraca ou por acesso à rede local.

NJ P 30/01/2023

CT-16
Instituir formalmente a atribuição de conferência das horas trabalhadas 
por meio de relatório fornecido pelo NTI, caso se mostre viável o que está 
previsto no controle CT-15.

NJ e Direção do 
Foro P 30/03/2023

CT-17
Analisar a viabilidade de instituir formalmente o procedimento de 
contingência para utilizar a fragmentadora do Tribunal de Justiça de 
Alagoas caso a fragmentadora da cooperativa quebre durante o processo.

SPIR P 30/06/2023

CT-18
Adotar o procedimento de confirmar com o responsável pela cooperativa 
se a fragmentadora está funcionando normalmente, antes dos processos 
serem levados para as instalações da cooperativa

SPIR P
A partir de 

2023

CT-19
Ampliar a divulgação do edital de eliminação de autos utilizando para isso 
as redes sociais da JFAL, com campanha prévia alertando o jurisdicionado 
sobre a operação de eliminação dos autos.

Presidente da 
Comissão e 

ASCOM
C

A partir da 
08/01/2023

CT-20
Capacitação periódica de servidores para manter a Comissão atualizada 
com as mudanças das normas e procedimentos. NJ P 30/03/2023



Quadro Resumo dos Riscos

 

Controles x Riscos

ID EVENTO DE RISCO P I NR CLASSIFICAÇÃO
CONTROLE

S NRR
Estimativa 

Risco 
Residual

CT-
01

CT-
02

CT-
03

CT-
04

CT-
05

CT-
06

CT-
07

CT-
08

CT-
09

CT-
10

CT-
11

CT-
12

CT-
13

CT-
14

CT-
15

CT-
16

CT-
17

CT-
18

CT-
19

CT-
20

1 Violação de sigilo de documentos sensíveis. 2 3 6 BAIXO CT-08 CT-09 
CT-10 CT-11 4,8 BAIXO 0 0 0 0 0 0 0 3 9 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Problemas de saúde causados pela atividade 
insalubre. 2 2 4 BAIXO CT-05 CT-13 

CT-14  1,6 MUITO 
BAIXO

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 15 0 0 0 0 0 0

3 Pagamento de horas extras a maior. 2 2 4 BAIXO CT-15 CT-16   1,6 MUITO 
BAIXO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 0

4 Descarte equivocado de processo. 3 3 9 MÉDIO
CT-02 CT-03 
CT-05 CT-06 

CT-12
1,8 MUITO 

BAIXO
0 3 9 0 15 21 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Descarte incorreto pela cooperativa 2 3 6 BAIXO
CT-08 CT-09 
CT-10 CT-11 
CT-17 CT-18

3,6 MUITO 
BAIXO

0 0 0 0 0 0 0 3 9 15 21 0 0 0 0 0 27 33 0 0

6 Processo eliminado à revelia de parte 
interessada. 3 3 9 MÉDIO

CT-01 CT-19 
CT-20 CT-05 

CT-06
3,6 MUITO 

BAIXO
3 0 0 0 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15

7 Eliminação de documentos de valor 
histórico. 4 3 12 ALTO CT-07 CT-05 

CT-04  7,2 BAIXO 0 0 0 15 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LEGENDA: Novos Controles Controles existentes

Eliminação de Autos Judiciais Findos

Otimizar o uso do espaço físico com a eliminação dos processos judiciais com mais 5 anos de trânsito em julgado. O 
descarte deve ser feito de forma ambientalmente responsável em cumprimento ao disposto no Programa Gestão 

Documental do CJF, Política de Sustentabilidade do JF E na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Helci Rodrigues Pereira Junior


