
Categorias de Riscos
(Ato TRT21-GP nº 017/2022)

ANEXO II

Categoria de
Risco

Probabilidade

Praticamente certo Muito provável Provável Pouco provável Raro

Todas

O histórico conhecido aponta para
muitas ocorrências no prazo
associado ao objetivo E há indícios
de que a ocorrência será quase
garantida nesse horizonte

O histórico conhecido aponta para
muitas ocorrências no prazo
associado ao objetivo OU há
muitos indícios de que ocorrerá
nesse horizonte

O histórico conhecido aponta para
mais de uma ocorrência no prazo
associado ao objetivo OU há mais
de um indício de que ocorrerá nesse
horizonte

O histórico conhecido aponta para
uma ocorrência no prazo associado
ao objetivo OU há algum indício que
sinalizem sua ocorrência nesse
horizonte

Acontece apenas em situações
excepcionais. Não há histórico
conhecido do evento E não há
indícios que sinalizem sua ocorrência
nesse horizonte

NOTA1: O prazo associado ao objetivo será estabelecido quando da definição do contexto, na fase de análise de risco

NOTA2: Indício é a circunstância indicativa de que um fato existe, existiu ou existirá

Categoria de
Risco

Impacto

Catastrófico Muito grave Grave Moderado Insignificante

Segurança
das Pessoas

Perda de vidas humanas Dano à integridade (física e/ou
mental) ou à saúde das pessoas
com limitações permanentes

Dano à integridade (física e/ou
mental) ou à saúde das pessoas
sem limitações permanentes, mas
com afastamento do trabalho

Dano à integridade (física e/ou
mental) ou à saúde das pessoas,
sem limitações permanentes e
sem afastamento do trabalho

Não há dano à saúde das pessoas ou
o dano é insignificante

Segurança da
Informação

Perda das informações de forma
permanente ou com custo de
recuperação superior à capacidade
orçamentária do TRT21, impactando
o funcionamento de todo o Tribunal

Perda das informações de forma
permanente ou com custo de
recuperação superior à capacidade
orçamentária do TRT21, impactando
todas as atividades da prestação
jurisdicional;

Comprometimento da
confidencialidade de informações
sigilosas resultando em divulgação
não autorizada de dados pessoais,
de normas específicas (segredo de
justiça) ou de informações
classificadas como ultrassecretas
(CNJ 215/2015, Art. 25, §1º)

Perda das informações de forma
permanente ou com custo de
recuperação superior à capacidade
orçamentária do TRT21, impactando
parcialmente as atividades da
prestação jurisdicional ou
totalmente as atividade da área
administrativa;

Comprometimento da
confidencialidade de informações
sigilosas resultando em divulgação
não autorizada de informações
classificadas como secretas (CNJ
215/2015, Art. 25, §1º)

Perda das informações de forma
permanente ou com custo de
recuperação superior à capacidade
orçamentária do TRT21, impactando
parcialmente as atividade da área
administrativa;

Comprometimento da
confidencialidade de informações
sigilosas resultando em divulgação
não autorizada de informações
classificadas como reservadas (CNJ
215/2015, Art. 25, §1º)

Perda de informações irrelevantes
de forma permanente, sem impacto
para as atividades das áreas;

Comprometimento da
confidencialidade de informações
sigilosas resultando em divulgação
não autorizada de informações
contidas em documentos
preparatórios

Segurança do
Patrimônio

Inutilização de parte extremamente
significativa do patrimônio (bens
móveis e/ou imóveis) do TRT21 (ex:
comprometimento completo da sede
do TRT21)

Inutilização de parte muito
significativa do patrimônio (bens
móveis e/ou imóveis) do TRT21 (ex:
comprometimento total de um prédio
da sede, de um fórum ou de

Inutilização de parte significativa do
patrimônio (bens móveis e/ou
imóveis) do TRT21 (ex:
comprometimento parcial de um
prédio da sede, de um fórum ou de

Inutilização de parte pouco
significativa do patrimônio (bens
móveis e/ou imóveis) do TRT21 (ex:
comprometimento parcial de uma
vara única)

Inutilização de parte insignificante
do partrimônio (bens móveis e/ou
imóveis) do TRT21 (ex: estação de
trabalho)
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depósito judicial) depósito judicial, ou ainda total de
uma vara única)

Categoria de
Risco

Impacto

Catastrófico Muito grave Grave Moderado Insignificante

Continuidade

Interrupção total das atividades do
TRT21

Interrupção total das atividades da
prestação jurisdicional

Interrupção parcial da atividade de
prestação jurisdicional ou
comprometimento na qualidade e
efetividade de parte relevante de
suas atividades (ex: erros,
nulidades);

Interrupção total das atividades
administrativas do TRT21.

Interrupção parcial das atividades
administrativas do TRT21;

Comprometimento na qualidade e
efetividade de parte relevante das
atividades relacionadas a Gestão de
Pessoas, Contratações ou TIC

Sem interrupção das atividades,
mas com comprometimento na
qualidade e efetividade (ex: erros,
nulidades, etc) de parte das
atividades administrativas

Conformidade

Intervenção no Tribunal Responsabilização do gestor por
ato de improbidade em alto grau;

Sanção administrativa expulsiva
(ex: demissão) ou com
repercussão penal para o agente
público;

Repercussão punitiva com severo
impacto financeiro para o agente
público (ex: ressarcimento ao erário,
multa etc);

Dano ao erário causando impactos
significativos para a instituição, seja
irrecuperável ou recuperável
através de processos complexos,
demorados e/ou custosos

Responsabilização do gestor por
ato de improbidade em médio
grau;

Sanção administrativa de
suspensão;

Repercussão punitiva com baixo
impacto financeiro para o agente
público (ex: ressarcimento ao erário,
multa etc);

Dano ao erário causando impactos
significativos para a instituição,
porém passíveis de recuperação
por processos simples (ex:
ilegalidades);

Determinação de ações de caráter
corretivo, de natureza não
financeira

Responsabilização do gestor por ato
de improbidade em baixo grau;

Sanção administrativa de
advertência;

Dano ao erário causando
pequenos impactos para a
instituição (ex: impropriedades
formais e prejuízos menores);

Recomendação de ações de
caráter orientativo

Descumprimento normativo sem
repercussão punitiva ou sem dano
ao erário

Imagem

Repercussão negativa significativa
na mídia internacional

Repercussão negativa significativa
na mídia nacional

Repercussão negativa significativa
na mídia local;

Desempenho abaixo da média em
ranking nacionais (ex: IGG TCU,
Prêmio CNJ de Qualidade e Ranking
da Transparência etc.);

Repercussão negativa no âmbito da
instituição

Repercussão limitda às partes
envolvidas ou sem repercurssão
negativa.
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Desempenho baixo em pesquisas
de satisfação do usuário do serviço
público.

Categoria de
Risco

Impacto

Catastrófico Muito grave Grave Moderado Insignificante

Estratégia
Comprometimento de mais de 75%
das metas estratégicas
institucionais

Comprometimento de mais de 50%
até 75% das metas estratégicas
institucionais

Comprometimento de mais de 25%
até 50% das metas estratégicas
institucionais

Comprometimento de até 25% das
metas estratégicas institucionais

Sem comprometimento de nenhuma
meta estratégica institucional

Orçamento

Não execução ou comprometimento
de mais de 50% do orçamento
anual de despesas discricionárias
do Tribunal;

Não execução total de despesas
obrigatórias do Tribunal

Não execução ou comprometimento
de mais de 25% até 50% do
orçamento anual de despesas
discricionárias do Tribunal;

Não execução de orçamento
descentralizado;

Não execução parcial de despesas
obrigatórias do Tribunal

Não execução ou comprometimento
de mais de 10% até 25% do
orçamento anual de despesas
discricionárias do Tribunal

Não execução ou comprometimento
de até 10% do orçamento anual de
despesas discricionárias do Tribunal

Sem impacto na execução do
orçamento anual do Tribunal

* O quadro acima consiste em um rol exemplificativo de situações, para facilitar o enquadramento dos eventos de risco. As categorias e situações, porventura, não contempladas acima
deverão ser enquadradas, seguindo os exemplos do nível equivalente, obrigatoriamente, sujeitas a confirmação do respectivo Comitê.
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