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PORTARIA Nº CJF-POR-2019/00007 de 8 de janeiro de 2019  

 

 

Dispõe sobre a criação do Comitê 
Permanente de Gestão de Riscos do 
Conselho da Justiça Federal.  

 

   

   

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de 
suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo n. CJF-PPN-
2015/00005, e  

CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria de Controles Internos e 
Administrativos - Achados e Recomendações da Ação Conjunta de Auditoria ao 
Conselho da Justiça Federal, constante no Processo n. CJF-PRO-2014/00036;  

CONSIDERANDO que a Política de Gestão de Riscos do Conselho da 
Justiça Federal deve ser observada e adotada  em todos os níveis, sendo aplicável aos 
processos de trabalho, iniciativas estratégicas, táticas e operacionais, de que trata a 
Resolução n. CJF-RES-2017/00447, de 7 de junho de 2017;  

CONSIDERANDO a nova estrutura orgânica do Conselho da Justiça 
Federal aprovada por meio da Resolução n. CJF-RES-2018/00496, de 12 de setembro 
de 2018,  

   

   

RESOLVE:  

Art. 1º Fica criado o Comitê Permanente de Gestão de Riscos do Conselho 
da Justiça Federal, que deverá ser composto pelos titulares das seguintes unidades:  

I. Secretaria-Geral;  

II. Diretoria Executiva de Administração e de Gestão de Pessoas;  

III. Diretoria Executiva de Planejamento e de Orçamento;  

IV. Secretaria de Estratégia e Governança; e  

V. Secretaria de Tecnologia da Informação.  

 

PODER JUDICIÁRIO  

JUSTIÇA FEDERAL  

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL  
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§ 1º  O referido Comitê será coordenado pelo titular da Secretaria-Geral e, 
na sua falta, pelo titular da Diretoria Executiva de Administração e de Gestão de 
Pessoas.  

§ 2º O coordenador poderá indicar participantes ad hoc para discussão de 
temas específicos.  

§ 3º Os titulares das unidades não incluídos nos incisos I a V deste artigo 
também participarão das reuniões do Comitê Permanente de Gestão de Riscos, sem 
direito a voto, para prestar esclarecimentos e compartilhar desafios e soluções 
relacionados à gestão de riscos. (NR) (Incluído pela Portaria Ministro Presidente n. 87, 
de 26 de fevereiro de 2021) 

§ 4º Os titulares das unidades deverão disseminar o conteúdo das reuniões 
do Comitê Permanente de Gestão de Riscos no âmbito de sua atuação, permitindo aos 
proprietários de riscos de cada unidade estimularem essa cultura em suas respectivas 
equipes. (NR) (Incluído pela Portaria Ministro Presidente n. 87, de 26 de fevereiro de 
2021) 

Art. 2º O Comitê reunir-se-á com o mínimo de três membros.  

§ 1º As decisões do Comitê serão tomadas por maioria simples de seus 
integrantes.  

§ 2º O coordenador designará servidor para secretariar o Comitê.  

Art. 3º  Compete ao Comitê Permanente de Gestão de Riscos:  

I - avaliar e divulgar as melhores práticas de gestão de riscos para utilização 
no âmbito do Conselho da Justiça Federal;  

II  -  fomentar a cultura de gestão de riscos;  

III - coordenar o processo de gestão de riscos;  

IV - aprovar o relatório de análise crítica e o mapa de riscos do órgão;   

V - decidir sobre o grau de tolerância a riscos do órgão;  

VI - propor ações de sensibilização e capacitação sobre gestão de riscos;  

VII - comunicar as diretrizes da gestão de riscos que contemplem o 
estabelecimento do contexto, a identificação, a análise, a avaliação, o tratamento, o 
monitoramento e a comunicação de riscos;  

VIII - aprovar e monitorar os planos de respostas a riscos relacionados à 
estratégia;  

IX - verificar se os planos de respostas a riscos estão de acordo com a 
Política de Gestão de Riscos do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo 
graus.  

Art. 4º Compete ao coordenador do Comitê Permanente de Gestão de 
Riscos:  

I - convocar e presidir as reuniões;  
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II - aprovar a pauta e a memória das reuniões;  

III - encaminhar informações sobre os riscos ao Presidente do Conselho da 
Justiça Federal com vistas a eventuais medidas preventivas;  

IV - designar os servidores indicados como proprietários dos riscos;  

V - encaminhar periodicamente ao Presidente do Conselho da Justiça 
Federal relatório sobre os resultados do gerenciamento dos riscos.  

Art. 5º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6º Fica revogada a Portaria n. CJF-POR-2016/00021, de 19 de janeiro 
de 2016.   

 
 
 

   

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA 
Presidente  
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