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Qualificações Técnicas 

Cursos de Auditoria  

Baseada em Riscos 

Cursos de Gestão  

de Riscos 

E muito estudo 



– ser parte integrante da gestão, incorporando-se à 

cultura e às práticas; 

– primar pela razoabilidade da relação custo-benefício 

nas ações para tratamento de riscos;  

– assegurar a comunicação tempestiva sobre riscos às 

partes interessadas;   

– basear-se nas melhores informações disponíveis;  

– ser dinâmico, interativo e capaz de reagir às 

mudanças tempestivamente;  

– contribuir para a melhoria contínua da instituição. 

Diretrizes 

– identificar e tratar eventos em potencial que afetem a 

consecução dos seus objetivos; 

– fortalecer a governança da unidade;  

– aprimorar seus controles internos; 

– orientar os servidores da unidade quanto às ações que 

visam reduzir as exposições aos riscos. 

Finalidade 

START 

PORTARIA Nº 851/2020 

Nossa Política 

de Gestão de 

Riscos 



Estrutura de 

Governança de Gestão 

de Riscos 
You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 

photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 
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Presentations. Easy to change colors, 
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Comitê de 

Gestão de 

Riscos da 

Audin 

Gestor de 

Riscos de 

Auditoria 

Gestor de 

Processos 

de Auditoria 

ESTRUTURA DE 

GOVERNANÇA DA 

AUDIN 

Comitê de Gestão de Riscos 

✔ monitorar, avaliar, revisar e propor alterações na política de 

gestão de riscos da Audin; 

✔  verificar o relatório de análise crítica e o mapa de riscos, bem 

como definir possíveis providências; 

✔ decidir sobre prioridades de atuação quanto aos objetos de 

gestão de risco; 

✔ acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos para 

garantir sua eficácia e o cumprimento de seus objetivos 

Gestor de riscos 

✔ escolher os objetos de gestão de risco; 

✔ coordenar o processo de gestão de riscos e realizar exame 

preliminar do relatório de análise crítica e o mapa de riscos; 

✔ definir as ações de tratamento, o prazo de implementação e 

avaliação dos resultados obtidos; 

✔ sensibilizar os colaboradores da unidade  

✔ prestar apoio técnico aos colaboradores 

Gestor de processos 
  

✔ contribuir para a identificação e avaliação dos riscos inerentes; 

✔ implementar os planos de ação para tratar os riscos; 

✔ comunicar novos riscos sob sua responsabilidade e que não 

fazem parte da relação de riscos identificados; 

✔ elaborar o relatório de análise crítica e o mapa de riscos nos 

níveis tático e/ou operacional. 

Auditor-chefe 

e Auditores 

Demais 

colaboradores 

Auditor-chefe 

e Auditores 



Planilha documentadora; 

Matriz RACI; 

Relatório de Análise Crítica e Plano de 

Implementação de Melhorias. 

MANUNAL 
DE GESTÃO  

DE RISCOS 



Estabelecimento 

do Contexto 

Identificação 

dos Riscos 

Análise  

dos Riscos 

Avaliação  

dos Riscos 

Tratamento  

dos Riscos 

Comunicação e  

Monitoramento 

De Gestão  

De Riscos 

Na Auditoria Interna 

Processo  



Nova 
metodologia 
para 
elaboração  
do PAA 

UNIVERSO DE PROCESSOS 

AUDITÁVEIS 

 

 

PRIORIDADES APONTADAS 

PELA ADMINISTRAÇÃO 

SUPERIOR  E CNJ 

 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

PARA MELHORIA DOS 

PROCEDIMENTOS E 

CUMPRIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS DA 

UNIDADE. 

Criticidade 

Risco 

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO 

Materialidade 

Relevância 



Grau de Contribuição Estratégica Nota 

Não há Contribuição 0 

Há Contribuição 1 

Há Alta Contribuição 2 

Matriz de Priorização 

MATERIALIDADE 

Percentual do Orçamento do TJCE Nota 

Menos de 1% do Orçamento  1  

De 1% a 5% do Orçamento 2 

Acima de 5% a 40% do Orçamento 3 

Acima de 40% do Orçamento 4 

RELEVÂNCIA 

Lapso Temporal entre Auditorias* 

Tempo Nota 

Menos de 1 ano 1 

Superior a 1 ano e inferior ou igual a 2 anos 2 

Superior a 2 anos e inferior ou igual a 3 anos 3 

Superior a 3 anos e inferior ou igual a 4 anos 4 

Superior a 4 anos ou nunca auditado 5 

Reputação do Órgão 
Impacto na Imagem Nota 

Impacto apenas interno / sem impacto 1 

Tende a limitar-se às partes envolvidas 2 

Pode chegar à mídia, provocando a exposição por um curto 

período de tempo 

3 

Com algum destaque na mídia nacional, provocando exposição 

significativa 

4 

Com destaque na mídia nacional e internacional, podendo atingir 

os objetivos estratégicos e a missão 

5 

CRITICIDADE 

Recomendações e Determinações Externas* 
Percepção do Controle Externo (TCE) Nota 

Não há recomendações/determinações do TCE 0 

Há pelo menos 1 (uma) recomendação do TCE 1 

Há mais de 1 (uma) recomendação do TCE 2 

Há pelo menos 1 (uma) determinação do TCE 3 

Há mais de 1 (uma) determinação do TCE 4 

RISCO 

Avaliação do desenho e da implementação do controle Risco Nota 
Controles implementados pode ser considerados a “melhor prática”, 

mitigando todos os aspectos relevantes do risco. 

Muito Baixo 

20% 
1 

Controles implementados e sustentados por ferramentas adequadas e, 

embora passíveis de aperfeiçoamento, mitigam o risco 

satisfatoriamente. 

Baixo 

40% 2 

Controles implementados mitigam alguns aspectos do risco, mas não 

contemplam todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências 

no desenho ou nas ferramentas utilizadas. 

Médio 

60% 3 

Controles têm abordagem “ad hoc”, tendem a ser aplicados caso a caso, 

a responsabilidade é individual, havendo elevado grau de confiança no 

conhecimento das pessoas. 

Alto 

80% 4 

Controles inexistentes, mal desenhados ou mal implementados, isto é, 

não funcionais. 

Muito Alto 

100% 
5 
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Reformulação da ordem de 

serviço, a qual, além de constar 

de diretrizes padronizadas, é 

realizada após a análise 

preliminar do objeto e consta de 

cronograma do trabalho. 



Tribunal de Justiça do Ceará 

Auditoria Administrativa de Controle Interno 

Reunião de Abertura de Auditoria 
Unidade Auditada: Objeto de Auditoria: 

Secretaria de Tecnologia 

da Informação – SETIN Gerir Infraestrutura de TIC 

Auditoria 

Nº 09/2020  



Auditoria baseada em riscos 

Gerir contratação,  

execução e 

garantia de obras  

Análise dos processos das áreas  
- Gerência de Engenharia (02); 

- Coordenadoria de Projetos de Infraestrutura (04); 

- Coordenadoria de Orçamento e Fiscalização de Obras (04). 

Metodologia aplicada em oficinas 
- Identificação dos objetivos dos processos; 

- Levantamento de riscos, causas e consequências; 

- Análise dos Riscos; 

- Identificação de Avaliação dos Controles. 

31 Riscos identificados 

RISCO EXTREMO 

RISCO ALTO 

RISCO MÉDIO 

07 

12 

12 



Quadro de 

Resultados 

Consignará os resultados das 

auditorias que serão 

devidamente discutidos com a 

unidade auditada, oportunidade 

em que poderão ser 

apresentados esclarecimentos 

ou justificativas a respeito 

dos fatos identificados na 

auditoria. 



Respostas aos 

Relatórios não 

superiores a  

120 dias 

Ação 1:Acompanhamento de 

recebimento do relatório 

Ação 2: E-mail de alerta sobre 

proximidade do fim do prazo de 

resposta 

Ação 3: Solicitação de resposta 

após término do prazo via e-mail 

e telefone para o responsável 

Ação 4: Contato via telefone e e-
mail para o Secretário da unidade 

Ação 5: Contato via telefone ou 
presencial com o Superintendente 
da área 

Ação 6: Reunião presencial com o 
Superintendente da área e 
Secretário da unidade 

Ação 7: Deliberações de medidas 

junto ao Presidente TJCE 

Ação 8: Retomada dos 

trabalhos junto ao 

Superintendente da área e 

Secretário da unidade 

Ação 9: Retomada dos 

trabalhos junto ao Presidente 

T-5 

T-25 

T-35 

T-45 

T-60 

T-75 

T-90 

T-120 

T-140 

Medidas 

Preventivas 

Medidas  

de Mitigação 

Método de Controle das 

Respostas aos Relatórios 

de Auditoria 



Plano de Ação para  

Sanar Fragilidades 

Encontro  

Inicial 

Reuniões de 

Monitoramento 

Encerramento 

Mensalmente 
Formulário  

RTF 

Avaliação da Execução 

Causas e Ações 

Após Respostas  

ao Relatório 



Modern 

Portfolio 

Presentation 

You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 

photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 

You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, 

photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed.  

ESTADO DO CEARÁ 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE 

CONTROLE INTERNO 

DIANA SANTOS (AUDITORA-CHEFE DO TJCE) 

Marcelo Monteiro (AUDITOR CGE-CE) 



Identificação dos objetivos 

Identificar os objetivos de cada 

processo, a partir dos processos já 

levantados pela SEPLAG na 

arquitetura de processos.  

Levantamento dos riscos 

Reconhecer os riscos que 

correspondem aos processos, 

inclusive  identificando as causas e 

consequências da incidência do risco.    

Análise dos riscos 
Calcular as variáveis de probabilidade 

e impacto de cada risco.  

Nível de risco 
Qualificar o risco de acordo com o seu 

nível de risco 

Identificação e Avaliação 

dos Controles Existente 

Identificar e avaliar a eficácia dos 

controles 

Levantamento e Análise dos Riscos e 
Avaliação Controles das Unidades do TJCE  



Processo de Auditoria Revisado 

Elaboração do 

Quadro de 

Resultados 

Manifestação 

do Auditado 

Envio de 

Relatório de 

Auditoria 

 Estudo 

preliminar do 

Objeto de 

Auditoria 

Construção do 

Programa de 

Auditoria 

Apresentação 

do Quadro de 

Resultados 

Elaboração do 

Plano de Ação 

para Sanar 

Fragilidades 

(PASF) 

Planejamento 

Execução 

Monitoramento 

Monitoramentod

o Registro de 

Tratamento de 

Fragilidades 

(RTF) 

Avaliação da 

Eficácia do 

Plano de Ação 

Avaliação da 

Qualidade dos 

Trabalhos de 

Auditoria 

Emissão de 

Ordem de 

Serviço 

Envio de 

Comunicação 

Interna 

Reunião de 

abertura 
Envio de RIDs 



OBRIGADA 

audin@tjce.jus.br 


