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Gestão de riscos e os Princípios Constitucionais 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. São os 
Princípios elencados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, norteadores da 
Administração Pública dos quais todos os gestores e servidores públicos devem estar 
imbuídos. Cada ação, atividade, compra ou contratação, cada ato administrativo deve 
estar completamente balizado por estes princípios. 

Trabalhando com essa realidade, em 2015, o TST - Tribunal Superior do 
Trabalho aprovou sua metodologia1 para o processo de gestão de riscos que consiste 
em: 1) ato que nomeia e define atribuições de um Comitê Gestor de Riscos; 2) Política 
com as diretrizes do processo; e 3) Plano e manual com a operacionalização do 
processo. 

A partir da aprovação daqueles documentos, partiu-se para a capacitação dos 
servidores do órgão. Optou-se por aulas práticas, que permitiram ao servidor sair da 
sala de aula e aplicar imediatamente os novos conhecimentos aos processos de 
trabalho desempenhados em suas unidades e considerados críticos. 

A sistemática adotada pelo TST mostrou-se tão acertada que se transformou 
em paradigma na Administração Pública. Diversos órgãos Federais dos Três Poderes 
mostram interesse pela praticidade da metodologia desenvolvida.  

No TST o gerenciamento de riscos é prática de gestão na Secretaria de 
Administração e na Secretaria de Tecnologia da Informação, pioneiras em seu uso. 
Visando adoção gradual e sistemática da gestão de riscos, dentro do processo de 
melhoria continuada, recentemente a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Secretaria 
de Saúde iniciaram a aplicação do processo de gestão de riscos em suas unidades. 

Mas o que tem a gestão de riscos haver com os Princípios Constitucionais 
citados anteriormente? Tudo! As categorias de objetivos, ou categorias de riscos a 
depender da literatura considerada, definem que se podem enquadrá-los em: riscos 
estratégicos, operacionais, de comunicação e de conformidade. Pressupondo que 
tanto aqueles Princípios Constitucionais, quanto estes tipos de objetivos são, até certo 
ponto, autoexplicativos, organizou-se à   

                                                            
1 Consulte a metodologia de gestão de riscos do TST em: http://www.tst.jus.br/web/guest/gestao-de-riscos - Acessado 

em 1/3/2017. 



 

Tabela 1- Correlação entre os Princípios Constitucionais e as categorias de riscos 

 

Riscos 

Princípios 
Estratégicos Operacionais Comunicação Conformidade 

Legalidade    X 

Impessoalidade X    

Moralidade X   X 

Publicidade   X  

Eficiência  X   

 

Pois bem, aprofundando um pouco a correlação proposta, o Princípio da 
Legalidade, base do Estado de Direito determina ao administrador público, no sentido 
positivista do conceito, uma atuação pautada na Lei, mas também impõe, ao mesmo, 
a observância dos preceitos constitucionais que permeiam a matéria, o que 
transmuda o princípio da legalidade em princípio da juridicidade administrativa, com 
o reconhecimento "da validade e da incidência imediata de determinados princípios 
constitucionais, ainda que ausente a lei para mediar a relação entre Constituição e 
Administração Pública" (Carvalho, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. Del Rey, 
Belo Horizonte: 2009, p. 1056).  

É essa mutação do conceito de legalidade que aproxima a Administração 
Pública da Constituição e impõe a adoção de novas ferramentas de gestão na busca da 
efetivação dos direitos fundamentais dos administrados, sendo a gestão de risco uma 
dessas ferramentas. Eis que, gerenciando os riscos relativos à conformidade, é 
possível minimizar a um nível aceitável a possibilidade de incorrer erros ou não 
conformidades. 

A Impessoalidade, por sua vez, aponta ao administrador público, e ao 
legislador, o caminho da imparcialidade, do tratamento igualitário e geral, permitindo 
à administração pública apenas a proceder às diferenciações garantidoras do Princípio 
da Igualdade.  

Assim, não são admitidas ações públicas voltadas a beneficiar indivíduos ou 
grupos específicos, exceto aqueles em estado de fragilidade social, pois, na lição do 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes: 

O princípio da impessoalidade consubstancia a ideia de que a Administração 
Pública, enquanto estrutura composta de órgãos e de pessoas incumbidos de gerir a 
coisa pública, tem de desempenhar esse múnus sem levar em conta interesses 
pessoais, próprios ou de terceiros, a não ser quando o atendimento de pretensões 
parciais constitua concretização do interesse geral. (Mendes, Gilmar Ferreira. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo, Saraiva: 2008, p.833). 

Desta forma, com o gerenciamento de riscos estratégicos é possível aumentar 
as chances de atingir os objetivos estratégicos institucionais de um determinado 
órgão, alcançando o interesse de todos em atendimento ao sobredito Princípio da 
Impessoalidade.  

No que se refere à Moralidade, este indica que não basta ao Administrador 



 

Público ater-se à legalidade, pois, muitas vezes "a lei pode ser cumprida moralmente 
ou imoralmente" (Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª ed., 
Malheiros, São Paulo: 2005, p. 668) quando, em nome desta, advém o abuso ou a 
conduta omissiva do agente público, por exemplo.   

O Princípio da Moralidade alcança um patamar de ações administrativas mais 
elevado que aquele do mero cumprimento da lei, ele indica que o administrador 
público está vinculado ao perseguimento do bem comum (finalidade do próprio 
Estado), da realização e do cumprimento das metas de justiça social 
constitucionalmente estabelecidas, pois, "o princípio da moralidade impõe que o 
administrador público não dispensa os preceitos éticos que devem estar presentes em 
sua conduta" (Filho, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 19ª ed., 
Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2008,  p. 18).  

No processo de gestão de riscos, as categorias de riscos estratégicos e de 
conformidade permitem gerenciar os problemas em potencial relacionados, 
respectivamente, à Finalidade e à Legalidade. Isto, tendo em vista que a estratégia de 
uma instituição deve estar orientada à sua finalidade específica e seguindo as normas 
constitucionais e toda a legislação aplicável. 

Quanto ao Princípio da Publicidade, visa subsidiar o controle social a partir da 
divulgação pública de relatórios e informações originadas em atos administrativos, 
bem assim da divulgação dos próprios atos. O gerenciamento dos riscos de 
comunicação tem por objetivo a confiabilidade das informações operacionais e 
financeiras. 

Por fim, o Princípio da Eficiência afirma que o administrador deve fazer uma 
boa gestão, ou seja, utilizar os recursos de forma eficiente, sob a égide da 
Constituição, com as opções mais efetivas para satisfazer o interesse público, 
permitindo ao Estado atingir maior eficácia na elaboração de suas ações. Os riscos 
operacionais são os que mais se correlacionam com este princípio, tendo em vista que 
objetivam a utilização eficaz e eficiente dos recursos. 

Nesta seara, o Princípio da Eficiência insere um novo paradigma na 
Administração Pública contemporânea transformando-se em um princípio-meta a ser 
alcançado por todos os órgãos e entidades das três funções estatais. Os modelos de 
administração pública evoluíram juntamente com seus referentes estatais. Passadas 
as eras da administração estatal absoluta, do Estado policial, e do socialismo estatal 
planejador e executor, alcança-se um novo paradigma que se denomina Estado 
Democrático de Direito. Neste, o princípio da eficiência administrativa cumpre um 
papel relevante e de destaque.  

Pois, na contemporaneidade, é a soberania popular que orienta as ações do 
Estado, e o Princípio da Eficiência impõe aos administradores públicos a obrigação de 
garantir a participação reflexiva, do povo todo, na construção e fiscalização das 
políticas públicas, pois, como se referiu em obra anterior: 

O princípio da soberania popular equivale a uma garantia negativa em relação a 
outrem, quer dizer, ela é indelegável, ou seja, a soberania pertence ao povo inteiro, 
não a um representante delegado, ou a um soberano, a um grupo político, ou a uma 
parcela da sociedade, mesmo que majoritária, mas tão somente à totalidade do povo. 
(VIEGAS, Carlos Athayde Valadares. Legitimidade Democrática da Jurisdição Constitucional: 
Cidadania e Pós-modernidade. D`Plácido Editora, Belo Horizonte: 2014, p. 153). 

Portanto, é o povo, “destinatário de prestações civilizatórias do Estado” 
(MÜLLER, Friedrich, Quem é o Povo, 5ª ed., Revista dos Tribunais, 2010, p. 61), quem 
detém toda a soberania. Sobre este tema fica-se com a lição de Lyotard: 

O saber dos relatos retorna ao Ocidente para fornecer uma solução à legitimação das 
novas autoridades quem tem o direito de decidir pela sociedade? Qual é o sujeito 
cujas prescrições são as normas para aqueles que elas obrigam? Este modo de 
interrogar a legitimidade sociopolítica combina-se com a nova atitude científica: o 



 

nome do herói é o povo, o sinal da legitimidade seu consenso, a deliberação seu modo 
de normatização [...] O povo está em debate consigo mesmo sobre o que é justo e 
injusto, da mesma maneira que a comunidade dos cientistas sobre o que é verdadeiro 
ou falso; o povo acumula as leis civis [...]; o povo aperfeiçoa as regras do seu 
comportamento por disposições constitucionais, como os cientistas revisam à luz dos 
seus conhecimentos produzindo novos paradigmas[...] Pois o “povo” que é a nação ou 
mesmo a “ humanidade”  não se contenta, sobretudo em suas instituições políticas, 
em conhecer; ele legisla, ou seja, formula prescrições que têm valor de normas. Exerce 
assim sua competência não somente em matéria de enunciados denotativos 
dependentes do verdadeiro, como também em matéria de enunciados prescritivos 
tendo pretensão à justiça. (LYOTARD, Jean - François. A Condição Pós-Moderna. 12ª ed., 
José Olympio, Rio de Janeiro: 2009, p. 54-56). 

A participação efetiva do povo nos destinos da coisa pública, no paradigma do Estado 
Democrático de Direito, dá uma nova dinâmica à relação entre a Administração 
Pública e os destinatários das prestações materiais e sociais emanadas do Estado. Esta 
não se resolve na instalação formal de instâncias jurídico-administrativas, abertas à 
iniciativa participativa popular, neste novo paradigma deve, sobretudo, haver “a 
presença do elemento popular na formação da vontade do Estado e da Administração 
Pública” (DIAS, Maria Tereza Fonseca, Direito Administrativo Pós-Moderno. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2003, p.151). 

Este novo momento, informa Pedro Machete, representa a construção de uma 
verdadeira administração paritária, citando o pensamento de Joachim Martens, 
entende que, de acordo com o quadro legal vigente, a posição jurídica do cidadão face 
à Administração já não se caracteriza pela sua subordinação: a juridicização dos 
comportamentos dos cidadãos e da administração e a garantia de proteção 
jurisdicional determinariam, por si, a “igualdade jurídica do cidadão nas suas relações 
com a Administração”. Segundo aquele autor, [...] a participação procedimental dos 
particulares é tão intensa e tão extensa que, em muitos casos, é co-determinante do 
conteúdo da decisão que põe termo ao procedimento; justifica-se, por conseguinte, 
falar de “uma colaboração do cidadão com a autoridade” (MACHETE, Pedro. Estado 
Democrático de Direito e Administração Paritária. Almedina, Coimbra: 2007, p. 469-470).  

E nesse sentido, o Princípio da Eficiência surge como um critério de valoração 
das ações estatais, que vai além da tradicional verificação de conformidade jurídica 
dos atos e prestações emanados do poder público.  

Há, agora, a necessidade de se provar que a ação empreendida pelo Estado 
trouxe reais benefícios para a população destinatária, para tanto, o conceito de 
eficiência é fracionado em subconceitos que o integram e complementam a sua 
compreensão e seu âmbito. Para entender o Princípio da Eficiência precisa-se 
compreender também os conceitos de eficiência econômica, eficácia e efetividade. 

Tem-se por economicamente eficiente a política pública que foi concretizada 
a um custo razoável, proporcional ao benefício que entrega, que na sua consecução 
respeitou as normas referentes aos princípios da licitação e da concorrência. Além 
disso, os procedimentos de contratação e de fiscalização são transparentes, 
garantindo que os valores destinados foram realmente gastos no objeto projetado. 

A outra fração que compõe o princípio da eficiência é a que aponta para a 
eficácia da política pública. Assim, quando se fala em eficácia, refere-se a uma só 
coisa, à entrega do objeto, em pleno funcionamento, e na qualidade avençada com os 
destinatários. 

Por fim, compõe o princípio da eficiência, a sua qualidade referente à efetiva 
transformação social advinda daquele serviço, utilidade, proteção, garantia ou 
qualquer outra prestação que emane do Estado para os cidadãos.  

A efetividade da política pública deve ser considerada a partir dos resultados 
transformadores que causa na sociedade, inclusive, e principalmente, quando a 
população prescinde da continuidade da política estatuída. Quando isso ocorre, 
significa que aquela parcela da população empoderou-se, libertou-se da situação que 



 

lhe oprimia e já pode seguir a vida sem depender da ação governamental. Políticas 
públicas emancipatórias são as únicas verdadeiramente efetivas. 

Portanto, o Princípio da Eficiência representa uma inversão dos papéis na 
relação entre o poder público e a esfera civil, pois, esta passa a contar com um 
instrumento de avaliação material das ações do Estado, podendo, inclusive, repudiar 
judicialmente tais ações quando reputadas ineficientes. Mais que isso, o Princípio da 
Eficiência, ao lado do Princípio da Juridicidade, passou a ser fonte de legitimidade das 
ações estatais, nesse sentido se expressa Enrique Groisman: 

A mera juridicidade da atuação estatal como elemento de legitimação se tornou 
insatisfatória a partir do momento em que começou também a ser exigida a obtenção 
de resultados. Não se considera mais suficiente que os governantes não violem a lei: 
exige-se deles a redução do desemprego, o crescimento econômico, o combate à 
pobreza, solução para os problemas de habitação e saúde. A discussão sempre se 
coloca em relação a quais são as políticas mais adequadas para atingir estes fins, mas 
não há dúvidas de que a lei deixou de ser apenas um meio para impedir a 
arbitrariedade para se converter em ponto de partida para uma série de atividades nas 
quais há uma maior margem de delegação e de discricionariedade e um crescente 
espaço para a técnica. (GROISMAN, Enrique. Crisis y ActualidaddelDerecho Administrativo 
Económico. Revista de Derecho Industrial, vol. 42. Buenos Aires: Depalma, 1993, p. 894).  

Deve-se frisar que, quando se utiliza o Princípio da Eficiência como uma 
baliza para promover a melhor administração da coisa pública, não se pode deixar de 
verificar que ele está diretamente ligado ao desempenho dos servidores públicos, ou 
seja, a conduta de cada um dos servidores, no sentido de conduzir-se dentro da ética 
profissional, esse é o elemento que pode estabilizar e fortalecer o dito princípio ou, ao 
contrário disso, pode enfraquecer este princípio meta. 

Neste sentido, a gestão de riscos dá transparência às ações dos 
Administradores Públicos, pois identifica antecipadamente as possibilidades de falhas 
nas ações estatais, tornando-se um instrumento de gestão primordial para entregar à 
sociedade os serviços e políticas públicas eficientes que esta merece. 

 A ideia aqui não é a de apresentar os conceitos e definições acerca do 
processo de gestão de riscos, mas a de demonstrar que tal processo é uma ferramenta 
essencial na busca pela excelência na gestão da coisa pública e que permite, 
facilmente, balizar a administração com os Princípios Constitucionais mencionados. 
Basta observar a correlação demonstrada entre as categorias de riscos e estes 
Princípios que esta tese toma corpo. 

Cabe ressaltar que a gestão de riscos encontra respaldo, ainda, em outros 
ditames constitucionais, em especial no artigo 70 que versa sobre o “sistema de 
controle interno”, mas isso é assunto para outro momento. 

 

Gestão de riscos sob a óptica do TCU 

O egrégio Tribunal de Contas da União (TCU) conceitua gestão de riscos como 
sendo o meio “para reduzir o impacto negativo dos riscos sobre as metas 
organizacionais, por meio da adoção de controles internos, concebidos e 
implementados pelo próprio gestor” (Levantamento de Governança e Gestão das 
Aquisições, 2013, TCU).  

A referida Corte de Contas vem exarando em acórdãos recentes a 
necessidade de se executar a gestão de riscos como boa prática a ser seguida na 
Administração Pública. Um exemplo atual é o Acórdão nº 1.414/2016 – Plenário, no 
qual aquela Corte aduz: 



 

Quanto aos controles de governança das aquisições, foram evidenciadas deficiências 
no processo de seleção dos ocupantes das funções-chave da área de aquisições, na 
avaliação da estrutura de recursos humanos da função de aquisições, na implantação 
de código de ética, na liderança organizacional, no estabelecimento de diretrizes para 
as aquisições, no estabelecimento de competências, atribuições e responsabilidades 
para área de aquisições, na instituição de instâncias colegiadas, na gestão de risco 
das aquisições, na função de auditoria interna, em accountability, no processo de 
planejamento das aquisições, no mapeamento de competências necessárias à função 
de aquisições, na capacitação dos servidores/empregados da função de aquisições e 
no estabelecimento e adesão a padrões nas aquisições. (grifos nossos) 

Assim, o TCU destaca deficiências nos controles de governança das 
aquisições, sobremaneira na gestão de seus riscos. Atualmente, a gestão de risco bem 
executada é uma excelente ferramenta para avaliação e criação de controles internos. 
Bem aplicada poderia mitigar os problemas verificados por aquele Tribunal. 

Em outro caso, o colendo Tribunal Regional Federal da 4ª Região exarou 
Acórdão nos autos da Apelação Cível nº 5040192-33.2013.4.04.7000/PR, no sentido de 
que “[...] constatado o sobrepreço, com prejuízo aos cofres públicos, é cabível a 
aplicação da multa ao agente responsável, tal qual preconizado pelo acórdão 
impugnado, o qual não merece reformas, devendo ser mantida a multa aplicada” (pelo 
TCU - Acórdão nº 3.218/2010). Esse julgamento ocorreu após o Tribunal de Contas da 
União ter “[...] responsabilizado (o autor da ação) por dano ao erário decorrente da 
aprovação da revisão do contrato com itens com preços acima dos de mercado, 
agravados pela alteração que promoveu o aumento dos quantitativos com sobrepreço, 
independentemente do dolo do agente”. 

Também aqui, é factível que a gestão de riscos bem executada aponte os 
problemas em potencial, permitindo antever e precaver-se de riscos inerentes ao 
processo licitatório, inclusive o de sobrepreço. Não se atendo somente à identificação 
dos riscos, é parte integrante do processo a definição de controles internos que 
possibilitem a mitigação de os riscos se instalarem de fato, tal qual o risco de 
sobrepreço. 

Noutra oportunidade, o TCU emitiu o Acórdão nº 2.622-42/15-P (Relatório TC 
025.068/2013-0) que trata de “levantamento realizado com o objetivo de sistematizar 
informações sobre o estágio da governança e da gestão das aquisições em amostra de 
organizações da Administração Pública Federal (APF), a fim de identificar os pontos 
vulneráveis e induzir melhorias nessa área”. No documento, o colendo Tribunal de 
Contas da União afirma:  

De forma mais detalhada, a governança das aquisições tem por objetivo: 

-  alinhar as políticas e as estratégias de gestão das aquisições às prioridades 
do negócio da organização em prol de resultados;  

-  assegurar a utilização eficiente de recursos;  

-  otimizar a disponibilidade e o desempenho dos objetos adquiridos;  

-  mitigar riscos nas aquisições;  

-  auxiliar a tomada de decisão sobre aquisições;  

-  assegurar o cumprimento dos papeis e das responsabilidades, e a 
transparência dos resultados na função aquisição. (grifo nosso)Nesse sentido,  

Augusto Nardes, Ministro do TCU, afirma: 

Com uma boa gestão de riscos, a organização fica mais preparada para minimizar ou 
evitar os potenciais impactos negativos desses eventos em suas atividades. A 
importância da prática de gestão de riscos em aquisições foi destacada no 
Levantamento de Governança e Gestão das Aquisições Públicas realizado pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU) em 2013, do qual fui relator, (Acórdão 2.622/2015-



 

TCU-Plenário). Nesse trabalho o TCU recomendou à Secretaria de Orçamento Federal 
(SOF/MPOG) que incluísse, nas normas de elaboração do orçamento federal, a 
obrigatoriedade de que as organizações encaminhem, juntamente com as propostas 
orçamentárias, um documento que materialize a gestão de riscos das aquisições, 
contendo identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.  A intenção dessa 
recomendação foi priorizar a alocação de recursos públicos segundo a capacidade de 
as organizações converterem tais recursos nos benefícios pretendidos, utilizando 
como subsídio métricas de risco e de adoção de boas práticas em governança e gestão 
das aquisições. Foi sugerido ainda que, em caso de contingenciamento, a liberação de 
recursos que não estivessem atrelados a despesas obrigatórias também obedecesse ao 
critério acima. Assim, a distribuição de verbas orçamentárias e a liberação de recursos 
privilegiariam organizações com maior maturidade em práticas de governança e, 
portanto, com melhores condições de converter o dinheiro público em melhorias para 
a coletividade. (https://www.sollicita.com.br/NoticiaNaoLogado/?p_idNoticia=10272, 
acessado em 4/4/2017).  

De forma pragmática, o Tribunal de Contas da União produziu documento em 
2014, elencando 117 riscos relacionados à aquisição pública e 150 possíveis controles 
internos para mitigá-los (RCA - Riscos e Controles nas Aquisições, TCU). São riscos 
identificados normalmente na fase de planejamento das contratações, tendo em vista 
que esta fase fundamenta as demais, inclusive a de execução contratual. À Tabela 2, 
exemplos de riscos e controles internos retirados do RCA. 

 

Tabela 2– Exemplos de riscos relativos à contratação e de controles internos 

 

Atividade de planejamento da licitação: Necessidade da contratação 

Risco: Não otimização dos processos de trabalho associados ao objeto da 
contratação, levando à contratação de uma solução que poderia ter sido evitada ou 
ter sido executada em melhores condições, com consequente desperdício de 
recursos. 

Controle interno sugerido: Requisitante da solução deve declarar nos autos do 
processo de contratação de que os esforços para otimizar os processos de trabalho 
existentes se esgotaram ou não são suficientes para que o órgão alcance os 
resultados pretendidos com a contratação. 

Atividade de planejamento da licitação: Alinhamento aos planos do órgão 

Risco: Execução de contratações desalinhadas dos objetivos estabelecidos nos 
planos da organização e do OGS, levando a deixar de investir em iniciativas que 
contribuam para o alcance desses objetivos, com consequente não alcance dos 
objetivos. 

Controle interno sugerido: Alta administração aprova o resultado do planejamento 
conjunto de todas as contratações e do orçamento da organização, verificando o 
alinhamento das contratações previstas com os objetivos que constam dos planos, 
em especial as contratações de maior importância ou materialidade. 

Atividade de planejamento da licitação: Levantamento de mercado 

Risco: Utilização de somente uma solução do mercado como base para a definição 
de requisitos, levando ao direcionamento da licitação, com consequente aumento 
do valor contratado. 



 

Controle interno sugerido: Equipe de planejamento da contratação executa o 
levantamento de soluções do mercado junto a diferentes fontes possíveis, 
efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, 
consulta a sítios na internet, visita a feiras, consulta a publicações especializadas e 
pesquisa junto a fornecedores. 

Atividade de planejamento da licitação: Justificativas da escolha do tipo de solução 
a contratar 

Risco: Adoção de tipo de solução obsoleto ou próximo da obsolescência, levando à 
descontinuidade da solução antes do órgão conseguir desfrutar do investimento 
feito na solução, com consequente não atendimento da necessidade que gerou a 
contratação. 

Controle interno sugerido: Equipe de planejamento da contratação verifica a 
perspectiva de amadurecimento de cada tipo de solução em análise, descartando 
aquelas consideradas obsoletas ou próximas da obsolescência, com as devidas 
justificativas explicitadas nos autos do processo de contratação. 

Fonte: RCA - Riscos e Controles nas Aquisições, TCU 

 

Em 2016, a Corte de Contas da União publicou, sob a forma de sumário 
executivo, os resultados observados na Fiscalização de Orientação Centralizada de 
2014 (FOC 2014) relativa à Governança e Gestão das Aquisições, objetivando avaliar as 
práticas de governança e de gestão de aquisições adotadas pelas organizações 
públicas quanto à conformidade com a legislação aplicável e aderência às boas 
práticas (FOC 2014 - Governança e Gestão das Aquisições, TCU). 

Na FOC 2014, uma das “consequências da ausência ou deficiência dos 
controles relacionados à governança e gestão das aquisições” foi a de “deficiências na 
gestão de riscos que contribui para falhas na fiscalização administrativa”. Talvez por 
isso, uma das práticas avaliadas foi “Existem diretrizes para a gestão de risco das 
aquisições, os gestores são capacitados para realizá-la, e essa gestão é realizada”. Tal 
avaliação evidenciou “que todas as organizações auditadas possuem deficiências na 
gestão de riscos das aquisições” (grifos nossos). 

Uma das evidências ressaltadas na FOC 2014 foi que a “falta de cultura de 
gestão de riscos [...] contribuiu para que não houvesse avaliação das alternativas de 
fiscalização administrativa nos contratos nem quanto aos critérios de habilitação 
econômico-financeira, podendo acarretar ineficiência na fiscalização dos contratos e 
limitação indevida da competição ou contratação de empresa sem condições de 
executar os contratos, respectivamente”. 

 

Visão da CGU sobre gestão de riscos 

Em 2016 o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a 
Controladoria-Geral da União publicaram a Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 
001, de 10.05.2016, que dispõe, no âmbito do Poder Executivo Federal, sobre controles 
internos, gestão de riscos e governança. 

A citada Instrução Normativa detalha os objetivos da gestão de risco como 
sendo: 

I - assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis do órgão 
ou entidade, tenham acesso tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos 
aos quais está exposta a organização, inclusive para determinar questões relativas à 
delegação, se for o caso; 



 

II - aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da organização, reduzindo os 
riscos a níveis aceitáveis; e 

III - agregar valor à organização por meio da melhoria dos processos de tomada de 
decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos decorrentes de 
sua materialização. 
(http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=14&data
=11/05/2016, Instrução Normativa Conjunto nº 1 de 10 de maio de 2016, acessada em 
4/4/2017) 

Fica nítida a preocupação com fortalecer a tomada de decisão, sustentar o 
alcance dos objetivos e agregar valor aos serviços prestados. Nota-se que, embora 
tenha sido muito recomendada para o tema licitações e contratos, a gestão de risco 
pode tornar mais eficiente todas as atividades de um órgão, melhorando seus 
processos de trabalho, suas estratégias, seus projetos, suas aquisições e contratações, 
numa abordagem orientada ao risco. 

A norma em comento prevê a criação de um Comitê de Governança, Riscos e 
Controles a ser composto pelo dirigente máximo e pelos dirigentes a ele diretamente 
subordinados, com apoio do chefe do controle interno ou auditoria interna conforme o 
caso. 

Entre as competências deste Comitê, destacam-se: aprovar a política de 
gestão de riscos da instituição, institucionalizar estruturas adequadas de governança, 
gestão de riscos e controles internos, aprovar política, diretrizes, metodologias e 
mecanismos para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e dos 
controles internos, supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos-chave que 
podem comprometer a prestação de serviços de interesse público. 

Além de definir a estrutura de gestão de riscos a ser adotada pelos órgãos do 
Poder Executivo Federal, a Instrução Normativa em questão fixa-lhes prazo de doze 
meses, contados da publicação da referida - a saber, maio de 2017 - para instituir a 
política de gestão de riscos.   

 

Caso prático 

Na prática, tomemos como exemplo o TRT3 - Tribunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região que, após desenvolver sua metodologia e capacitação em parceria com o 
TST, já percebe alguns benefícios da aplicação da gestão de riscos.  

No TRT3, a Secretaria de Material e Logística (SML) aprimorou o seu já 
eficiente processo de logística, agregando a ele a gestão de riscos. Atacando os riscos-
chave em seus processos de trabalho, tornou-se possível aumentar ainda mais a 
assertividade nas ações desta unidade. 

A experiência teve início no ano de 2016 com a adoção de um Plano de Ação e 
Metas envolvendo todos os servidores que compõem a Secretaria de Material e 
Logística, visando atender o Planejamento Estratégico do TRT3 - 2015/2020, quanto aos 
seguintes objetivos estratégicos: “Perspectiva – Processos Internos:  Otimizar a 
logística de materiais, bens e serviços” (disponível em: 
<https://www.trt3.jus.br/gestaoestrategica/download/plano_estrategico_2015_2020.pdf
>). Neste Plano foram estabelecidas 41 metas que faziam referência a todas as áreas 
de competência da Secretaria. Para sua execução criaram-se grupos de trabalho 
interdisciplinares, sendo que os servidores foram agrupados por afinidade temática, p. 
ex.: Ação - Gestão do Patrimônio; servidores Seção de Patrimônio- coordenadores, 
Seção de Almoxarifado- relação intersetorial, gabinete - apoio administrativo e 
jurídico, secretário - responsável (Tabela 3).  

    



 

Tabela 3 - Plano de Ação e Metas 2016 

PLANO DE AÇÃO E METAS PARA 2016 
INDICADOR-
PRAZO 

EQUIPE 
RESPONSÁVEL 

GESTÃO DO 
PATRIMÔNIO 

1- Investigar 100% dos casos de 
bens não localizados nos 
inventários 2014/2015 (plano de 
ação, notificar, cobrar, fazer 
relatório até agosto; promover 
visitas in loco para verificar a 
acurácia das declarações nas 
cinco unidades com maior 
número de itens não 
localizados); 

100% 

AGOSTO 
2016 

Coordenação: 

- Juliana e 
Luciana; 

Relação 
Intersetorial: 

- Edmar,Valdir e 
Gilmar  

Apoio 
Administrativo: 

- Ana Elisa e 
Carolina 

Apoio jurídico: 

- Paulo Sérgio  
Responsável: 

- Carlos Athayde 
V. Viegas 

 

Essa integração temática representou uma mudança na forma de trabalho 
dos servidores, pois, estes executavam suas tarefas, como de costume, de forma 
compartimentada atendo-se aos limites da competência regulamentar de suas 
respectivas seções.  

A nova dinâmica provocou, como era esperado, um choque na forma de 
trabalho dos servidores, sendo necessárias algumas intervenções de alinhamento, 
contudo, também permitiu que houvesse uma supervisão exótica mútua entre os 
diversos integrantes das equipes. Falhas antes invisíveis tornaram-se conhecidas, 
soluções anteriormente não pensadas foram apresentadas, conhecimentos foram 
transmitidos e novos controles foram propostos na tentativa de se evitar a ocorrência 
de falhas que pudessem comprometer o atingimento das metas acordadas. 

A nova experiência trouxe, de forma intuitiva, a necessidade de registrar e 
tratar as observações que eram colocadas pelos membros dos grupos de trabalhos, 
fossem elas referentes ao método de trabalho do grupo, fossem dirigidas à matéria da 
meta acordada, fossem essas observações referentes às situações que poderiam, de 
alguma forma, interferir no resultado esperado após a implementação do Plano de 
Ação. 

Naquele momento em que os dirigentes da Secretaria de Material e Logística 
atentavam-se para a necessidade de registrar e organizar as experiências havidas nos 
debates internos, e, além disso, para a necessidade agir de maneira sistêmica a fim de 
evitar que tais situações prejudicassem o andamento dos trabalhos, o TRT3 iniciava as 
discussões sobre Gestão de Riscos e sua implementação no Regional. A propósito, cite-
se a publicação da Resolução GP nº 71, de 17/03/2017, que instituiu a Política de Gestão 
de Riscos no âmbito do TRT3.    

Portanto, a confluência de interesses institucionais impulsionou a SML a dar 
início em seu primeiro trabalho de identificação de riscos nos processos sob sua 
competência. Para tanto, adotou como matéria a ser trabalhada os objetivos inseridos 
no Plano de Ação e Metas 2017, e estabeleceu como método as seguintes etapas: 



 

1- Descrição das novas ações dos grupos de trabalho para o ano 2017; 

2- Realização de reunião para o estabelecimento dos indicadores de 
quantidade e qualidade e concretização do acordo de execução entre a direção e os 
demais servidores; 

3- Identificação de riscos gerais: aqueles que poderiam incidir sobre os 
trabalhos de todas as seções e grupos de trabalho, realizada pelo núcleo gestor da 
Secretaria; 

4- Identificação de riscos específicos: cada servidor identificou previamente 
as situações que pudessem colocar em risco o atingimento das metas, às quais 
estavam vinculados, bem assim propuseram as ações que consideravam as mais 
adequadas para afastar ou minimizar o(s) risco(s) correspondente(s); 

5- Reunião geral: nesta etapa foi feita uma breve exposição sobre a 
necessidade de se adotar um plano de gestão de riscos, por servidor lotado no 
Escritório de Projetos (vinculada à Secretaria de Gestão Estratégica). Em seguida foram 
apresentados todos os riscos (sob a forma de causas, eventos, consequências) e 
controles levantados previamente pelos servidores da SML para amplo debate e 
classificação, conforme a percepção do grupo; 

6- Após consolidação dos riscos pelo núcleo gestor da SML, obteve-se o 
resultado como demonstrado na Tabela 4, excerto do material produzido pela equipe 
daquela unidade organizacional: 



 

Tabela 4- Gestão de Riscos da SML - 2017 

 

 

 



 

 

Gráfico 1 - Monitoramento dos Riscos da SML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O monitoramento periódico e oportuno dos riscos e seus tratamentos, 
realizado de forma transparente pela SML com o auxílio de ferramentas gráficas, 
alguns destes podem ser observados no Gráfico 1. Assim é possível averiguar, a 
qualquer tempo, a criticidade dos riscos e a evolução do tratamento, buscando, 
sobretudo, a eficiência operacional em conjunto com os demais Princípios 
Constitucionais que abrem este artigo. 

Por fim, vale declarar que o planejamento das ações com fixação de objetivos 
e metas, identificação dos riscos e contingenciamento, e preparação para a ocorrência 
de eventos incertos passou a ser a metodologia de trabalho na SML. É preciso destacar 
que esta metodologia representa a convergência entre a metodologia de identificação 
e classificação de riscos do TRT3 e a experiência prática, que busca valorizar o 
conteúdo ao revés da forma, sempre na busca de ampliar a eficiência nas aquisições, 
guarda e distribuição de materiais de consumo e permanentes, bem assim no 
inventário, guarda e manutenção de bens móveis, contribuindo, no que nos compete, 
para a realização da missão institucional do TRT3.  

 

 




