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RELATÓRIO DE AUDITORIA nº 4/2021

 
 
AÇÃO DE AUDITORIA: GESTÃO DE RISCOS

 
 

APRESENTAÇÃO
 
 

A presente auditoria avaliou a maturidade da gestão de riscos no CNMP e os aspectos de possível aperfeiçoamento mediante
avaliação dos princípios, da estrutura e dos demais elementos do processo de gerenciamento de riscos.

O tema foi selecionado para composição do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2021 – por meio da
metodologia Índice de Significância do Objeto – ISO, na qual o objeto alcançou o 3º lugar.

Este trabalho, de natureza operacional, foi a primeira auditoria voltada inteiramente à gestão de riscos. Sua principal entrega é o
resultado da avaliação da maturidade da gestão de riscos no CNMP nas dimensões “ambiente” e “processos”: o Órgão se encontra em nível
intermediário de maturidade em ambas as dimensões.

A Equipe constatou evolução significativa no arcabouço normativo relacionado à gestão de riscos, desde a instituição de Grupo de
Trabalho para discussão da gestão de riscos, em 2016, passando pela publicação da Política e do Plano de Gestão de Riscos em 2017 e 2018,
respectivamente, pela instituição de comitê de governança sobre o tema, assim como pela execução de projeto piloto sobre gestão de riscos, até a
revisão dos normativos e a instituição de novo sistema de governança no CNMP.

Contudo, na prática, a implementação da gestão de riscos ainda se encontra em estágio inicial, alcançando, até o momento, 29,41%
das Unidades da área-meio, e a área finalística ainda não realizou qualquer atividade nesse sentido.

Por isso, as principais constatações desta auditoria são a inexistência de gestão de riscos no nível estratégico e a ausência de
definição de meta quanto ao nível de maturidade almejado para a gestão de riscos do CNMP.

 

I – INTRODUÇÃO
 

Este relatório é fruto do trabalho de Auditoria de Gestão de Riscos, realizado em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de
Auditoria Interna – PAINT 2021. Contém o resultado das análises realizadas acerca da maturidade da gestão de riscos do CNMP, assim como da
aderência do processo de gestão de riscos aos normativos internos.

Esta ação de auditoria contemplou uma abordagem operacional, com o intuito de medir a maturidade da gestão de riscos do CNMP
de acordo com os parâmetros preconizados pelo Tribunal de Contas da União, definindo o nível no qual o Órgão se encontra.

O trabalho foi realizado no período de 26/7/2021 a 5/10/2021, sendo executado de acordo com os procedimentos de auditoria
consagrados, na extensão julgada necessária às circunstâncias apresentadas e sem que houvesse quaisquer restrições aos exames por parte dos gestores
auditados.

Em 14/9/2021, foi encaminhada a Matriz de Achados à Secretaria-Geral e à Secretaria de Gestão Estratégica, por meio das
Solicitações de Auditoria (SAUDI) nº 23 (0530260) e nº 24 (0530263), com o objetivo de colher as manifestações dos gestores, bem como de
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identificar as possíveis causas dos achados. Os comentários dos gestores foram encaminhados por meio do Despacho SG 1085 (0534753) e do
Despacho SGE de 17/9/2021 (0533374).

Ato contínuo, foi realizada nova análise acerca dos achados para determinar quais seriam objeto de recomendação de auditoria ou se
havia inconformidades já sanadas pelo gestor. Não constam do presente relatório os achados que foram corrigidos pelo gestor no decorrer da auditoria.

Em 5/10/2021 foi realizada a reunião de encerramento com a Secretaria de Gestão Estratégica e com representante da Secretaria-
Geral, com o objetivo de proporcionar a última possibilidade de manifestação dos gestores acerca dos achados de auditoria.

 
 

II – ESCOPO DO TRABALHO
 
O escopo do trabalho foi definido na etapa de planejamento e será abordado conforme descrito a seguir:

1. Dimensão ambiente (liderança, políticas, estratégias e pessoas);
2. Dimensão processos (identificação, análise de riscos, avaliação, resposta a riscos, monitoramento e comunicação).

 
III – METODOLOGIA

1. Levantamento da Maturidade em Gestão de Riscos

A metodologia do presente trabalho consistiu na aplicação de questionários de levantamento da maturidade da gestão de riscos das
dimensões “ambiente” e “processos” adaptados pela Equipe de Auditoria com base no Referencial Teórico GESTÃO DE RISCOS – Avaliação da
Maturidade, 2018, do Tribunal de Contas da União, disponível em https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-e-controle/auditoria/tecnicas-estudos-e-
ferramentas-de-apoio/.

Primeiramente, a Equipe de Auditoria se reuniu e discutiu todos os itens dos questionários de levantamento, juntando informações e
evidências a respeito da existência ou não de cada elemento na gestão de riscos do CNMP.

Para subsidiar a resposta aos levantamentos supracitados a Equipe de Auditoria elaborou outros três questionários, com perguntas
acessórias, a serem aplicados aos Secretários e Gestores de Unidades, aos titulares de Cargos Comissionados e Funções de Confiança, e aos Auditores
Internos.

Os questionários auxiliares foram respondidos por dez Secretários e Gestores de Unidades, cinquenta titulares de Cargos
Comissionados e Funções de Confiança, e seis Auditores Internos.

Em seguida, a Equipe se reuniu novamente para estabelecer a pontuação dos itens dos questionários de levantamento da maturidade,
de acordo com a escala proposta pelo TCU (0 – Inexistente; 1 – Inicial; 2 – Básico; 3 – Aprimorado; 4 – Avançado).

Ao estabelecer a pontuação, a Equipe preencheu a Planilha de Análise da Maturidade da Gestão de Riscos constante no site do TCU
(link descrito anteriormente), que forneceu automaticamente o percentual de maturidade de ambas as dimensões analisadas.

Por se tratar do primeiro trabalho de avaliação da gestão de riscos no CNMP, a Equipe de Auditoria escolheu as dimensões que
entendeu serem compatíveis com as ações realizadas no Órgão para o gerenciamento de riscos. Em futuras ações de auditoria, novas dimensões serão
avaliadas.

Ademais, também foram preenchidos checklists acerca da aderência do processo de gestão de riscos do CNMP aos seus normativos
internos, notadamente a Política de Gestão de Riscos, o Plano de Gestão de Riscos e a Política de Governança Institucional.

Todos os processos de mapeamento de riscos já efetuados, com assessoria da Secretaria de Gestão Estratégica, foram analisados.
Trata-se das seguintes unidades: o projeto piloto da Coordenadoria de Material, Compras e Contratos (COMCC); da Comissão Permanente de
Licitação (CPL); da Assessoria de Cerimonial e Eventos (ASCEV) – Processo 19.00.6230.0003152/2021-40; da Secretaria de Gestão de Pessoas
(SGP) – Processo 19.00.6230.0002684/2021-66; e da Coordenadoria de Concessão de Diárias e Passagens (CCDP) – Processo
19.00.6230.0004040/2021-23.

https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-e-controle/auditoria/tecnicas-estudos-e-ferramentas-de-apoio/
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A partir da metodologia proposta pelo TCU, a questão principal que direcionou os trabalhos de auditoria foi “Qual é o nível de
maturidade da gestão de riscos do CNMP?”. Nesse contexto, foram elaboradas sete Questões de Auditoria (QA) sobre a gestão de riscos no CNMP
para subsidiar a questão principal e, ainda, identificar os aspectos que necessitavam de aperfeiçoamento. Cada QA descrita a seguir possui itens que
foram verificados e testados pela Equipe de Auditoria.

QA 1 – A governança e a alta administração exercem suas responsabilidades de governança de riscos?
QA 2 – As políticas e estratégias de risco são definidas, comunicadas e executadas?
QA 3 – As pessoas entendem seus papéis e responsabilidades relacionados à gestão de riscos e estão preparadas para exercê-los?
QA 4 – As atividades de identificação e análise de riscos são aplicadas de forma consistente a todas as operações, funções e

atividades relevantes da organização?
QA 5 – As atividades de avaliação e resposta a riscos são aplicadas de forma consistente aos riscos significativos?
QA 6 – As atividades de monitoramento e comunicação estão estabelecidas e são aplicadas de forma consistente?
QA 7 – O processo de gestão de riscos é aderente aos normativos internos?

2. Procedimentos de Auditoria

Os procedimentos de auditoria adotados no presente trabalho foram análise documental, aplicação de checklists, entrevista e
aplicação de questionário.

 
 

IV – BASE NORMATIVA
 

Para execução da presente auditoria, foi utilizada, especialmente, a legislação relacionada a seguir:

a. Roteiro de Avaliação de Maturidade da Gestão de Riscos /Tribunal de Contas da União. Brasília: TCU, Secretaria de Métodos e
Suporte ao Controle Externo, 2018;

b. Portaria CNMP-PRESI nº 37/2017 – Instituição da Cadeia de Valor do CNMP;
c. Portaria CNMP-PRESI nº 45/2017 – Política de Gestão de Riscos do CNMP;
d. Portaria CNMP-PRESI nº 25/2018 – Planejamento Estratégico do CNMP;
e. Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018 – Plano de Gestão de Riscos do CNMP;
f. Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020 – Política e Sistema de Governança Institucional do CNMP.

 
V – RESULTADO DAS ANÁLISES
 
1. Retrospectiva

 
A gestão de riscos no CNMP teve início em 2016, após recomendação do Tribunal de Contas da União contida no Acórdão nº

1.273/2015 – Plenário para que fosse elaborado modelo de governança, prevendo, dentre outros aspectos, os princípios de governança, a estratégia da
organização e a sua estrutura de gerenciamento de riscos.

Considerando o apontamento da Corte de Contas, foi publicada a Portaria CNMP-SG nº 186/2016, que criou Grupo de Trabalho
incumbido de propor a Cadeia de Valor, a Política de Gestão de Riscos e a Política de Segurança Institucional do CNMP, denominado GT-Riscos.   

Ao final de dezesseis encontros, o Grupo de Trabalho entregou três produtos: a Cadeia de Valor do CNMP (Portaria CNMP-PRESI
nº 37, de 18 de abril de 2017); a Política de Gestão de Riscos do CNMP (Portaria CNMP-PRESI nº 45, de 27 de abril de 2017); e a Política de
Segurança Institucional (Portaria CNMP-PRESI nº 153, de 7 de dezembro de 2017).
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A Política de Gestão de Riscos instituiu diretrizes e objetivos e previu, ainda, a criação do Subcomitê Estratégico de Gestão de
Riscos e Segurança Institucional (SERSI). O Subcomitê tinha como objetivo apoiar e dar suporte à governança de gestão de riscos e a elaboração do
Plano de Gestão de Riscos.

Assim, a Portaria CNMP-PRESI nº 50, de 24 de abril de 2018, alterou a Portaria CNMP-PRESI nº 160, de 29 de julho de 2014, para
instituir o Subcomitê Estratégico de Gestão de Riscos e Segurança Institucional do CNMP, que elaborou o Plano de Gestão de Riscos, publicado por
meio da Portaria CNMP-PRESI nº 167, de 4 de dezembro de 2018.

Nesse contexto, a elaboração do Plano Estratégico 2018-2023 do CNMP contemplou o projeto estratégico “Gestão de Riscos no
CNMP – Implantação e revisão do Plano de Gestão de Riscos no CNMP”.

Para implementar o processo de gestão de riscos, o CNMP instituiu, por meio da Portaria CNMP-SG nº 33, de 7 fevereiro de 2019, o
Projeto Piloto de Gestão de Riscos, tendo como objeto os processos de aquisição e de prorrogação contratual da Unidade Coordenadoria de Material,
Compras e Contratos (COMCC) da Secretaria de Administração.

Após a execução do projeto piloto, em 2019, a Política e o Plano de Gestão de Riscos passaram pela primeira revisão, conforme
Portarias CNMP-PRESI nº 200 e CNMP-PRESI nº 214, ambas de dezembro daquele ano.

Por último, considerando a necessidade de aprimoramento da governança corporativa e tendo em vista o diagnóstico do Modelo de
Governança e Gestão Integrada da Estratégia realizado de março a julho de 2020, a Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020 alterou a estrutura interna do
Sistema de Governança Institucional do CNMP.

No modelo atual, as instâncias internas de governança atinentes a riscos são o Comitê de Governança Corporativa (CGC) e o Comitê
de Governança de Planejamento e Orçamento (CGPO), e o SERSI teve suas atividades abarcadas por esses dois comitês. O CGC tem competências
relacionadas aos riscos estratégicos e ao CGPO competem os riscos operacionais.

Dessa forma, a evolução da gestão de riscos do CNMP pode ser observada na linha do tempo ora descrita.
 



13/10/2021 17:32 SEI/CNMP - 0540887 - Relatório de Auditoria

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=585961&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000999&infr… 5/35

 
Nesse contexto, esta ação é o primeiro trabalho inteiramente dedicado à avaliação da gestão de riscos do CNMP.
Em trabalhos de auditoria anteriores já foram realizados apontamentos sobre essa temática, porém sempre no sentido de inexistir

processo de gestão de riscos consolidado no CNMP, como citado pelos Relatórios de Auditoria nº 5/2015, nº 2/2020 e nº 4/2020.
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No Relatório de Auditoria nº 5/2015, o tema era Controles Internos e Indicadores e o item 4 tratou da inexistência de processo de
gestão de riscos corporativos, recomendando à Secretaria-Geral que iniciasse o desenvolvimento de sistema de gerenciamento de riscos corporativos, a
exemplo do que havia sido orientado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acórdão nº 1.220/2015-TCU-Plenário.

No Relatório de Auditoria nº 2/2020 – Auditoria de Projetos, o item 10.5 tratou da inexistência de gerenciamento de riscos na
execução dos projetos e recomendou à Secretaria de Gestão Estratégica que implementasse a gestão de riscos na execução dos projetos estratégicos e
gratificados.

Já no Relatório de Auditoria nº 4/2020 – Auditoria de Governança de Gestão de Pessoas, o item 4.6 apontou a ausência de definição
e gestão de riscos na gestão de pessoas, recomendando à Secretaria de Gestão de Pessoas que, após priorização definida pelo Comitê de Governança e
Planejamento Orçamentário, implementasse o mapeamento e gerenciamento dos riscos na gestão de pessoas no CNMP.

Nesse diapasão, o Acórdão nº 9.222/2020 – 1ª Câmara do Tribunal de Contas da União recomendou ao CNMP agilizar a efetiva
implantação da gestão de riscos em toda a Instituição.

Considerando a recomendação do TCU, após a revisão do sistema de governança e dos normativos relacionados realizada em 2020 e
com o avanço da implementação do processo de gestão de riscos em algumas Unidades, a Equipe de Auditoria entendeu que já seria o momento de
avaliar a gestão de riscos da Casa.

O resultado desta auditoria demonstrou que o processo de gestão de riscos no CNMP conta com arcabouço normativo consistente e
já revisado. Contudo, a implementação do processo ainda é permeada de forte dependência da assessoria da Secretaria de Gestão Estratégica.

As áreas que tiveram seus riscos mapeados foram: COMCC, CPL, ASCEV, SGP e CCDP, o que corresponde a 29,41% das Unidades
da área-meio do CNMP. Entretanto, a fase de monitoramento ainda não foi efetivada.

Quanto à área finalística, não há qualquer atividade de gerenciamento de riscos iniciada com base no modelo estabelecido, pois o
Plano de Gestão de Riscos do CNMP abrange apenas riscos operacionais, aplicando-se apenas aos processos do 3º nível da Cadeia de Valor. Dessa
forma, não existe gestão de riscos estratégicos no CNMP.

 
2. Índice de Maturidade
 

O objetivo principal da presente auditoria foi avaliar a maturidade da gestão de riscos no CNMP, em especial nas dimensões
“ambiente” e “processos”, de acordo com metodologia preconizada pelo Tribunal de Contas da União no Referencial Teórico GESTÃO DE RISCOS –
Avaliação da Maturidade, 2018.

Além disso, o trabalho teve como objetivo acessório identificar os aspectos passíveis de aperfeiçoamento no tocante à gestão de
riscos do CNMP.

A dimensão “ambiente” engloba as boas práticas relacionadas à cultura, à governança de riscos e à consideração do risco na
definição da estratégia e dos objetivos em 
todos os níveis, com a finalidade de avaliar as capacidades existentes na organização que proporcionem a efetivação do processo da gestão de riscos.

Nessa dimensão, as capacidades avaliadas se materializam por meio da liderança, das políticas e estratégias e das pessoas. No
primeiro ponto, de acordo com o item 6.1.1.1 do modelo do TCU:

 
Em essência, busca-se avaliar em que medida os responsáveis pela governança e a alta administração exercem as suas
responsabilidades de governança de riscos e cultura, assumindo um compromisso forte e sustentado e exercendo supervisão para
obter comprometimento com a gestão de riscos em todos os níveis da organização, promovendo-a e dando suporte, de modo que
possam ter uma expectativa razoável de que no cumprimento da sua missão institucional, a organização entende e é capaz de
gerenciar os riscos associados à sua estratégia para atingir os seus objetivos 
de gerar, preservar e entregar valor às partes interessadas, tendo o cidadão e a sociedade como vetores principais. (grifo nosso)
 

Em relação às políticas e estratégias, a Equipe avaliou em que medida a Organização dispõe de políticas e estratégias de gestão de
riscos definidas, comunicadas e postas em prática, de maneira que o risco seja considerado na definição da estratégia, dos objetivos e planos em todos
os níveis críticos da entidade, e gerenciado nas operações, funções e atividades relevantes das diversas partes do Conselho.
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A avaliação das pessoas no contexto de gestão de riscos informa em que medida elas estão informadas, habilitadas e autorizadas a
exercer seus papéis e suas responsabilidades no gerenciamento de riscos e controles; o nível de entendimento desses papéis e os limites de suas
responsabilidades, e como os seus cargos se encaixam na estrutura de gerenciamento de riscos e controle interno da Instituição.  

Já na dimensão “processos”, a avaliação é sobre o processo formal da gestão de riscos, com padrões e critérios definidos para a
identificação e análise de riscos, avaliação e resposta a riscos, e monitoramento e comunicação relacionada a riscos e controles com partes
interessadas.

Primeiramente, a Equipe verificou em que medida as atividades de identificação e análise de riscos são aplicadas de forma
consistente às operações, funções e atividades relevantes da Organização, de modo a priorizar os riscos significativos identificados para as atividades
subsequentes de avaliação e resposta a riscos.

Quanto à avaliação dos riscos, foi observado em que medida essas atividades são aplicadas de forma consistente para assegurar que
sejam tomadas decisões conscientes, razoáveis e efetivas para o tratamento dos riscos identificados como significativos, e para reforçar a
responsabilidade das pessoas designadas para implementar e reportar as ações de tratamento.

Por último, as atividades de monitoramento e comunicação foram avaliadas para medir o quanto estão estabelecidas e são aplicadas
de forma consistente, para garantir que a gestão de riscos e os controles internos sejam eficazes e eficientes.

Na referida avaliação, a Equipe de Auditoria encontrou os seguintes percentuais de maturidade: 47% na dimensão “ambiente” e 44%
na de “processos” (Quadro 1), demonstrando nível de maturidade intermediário nas duas dimensões, de acordo com o Quadro 2.

 
Quadro 1: Análise de maturidade da gestão de riscos no CNMP, dimensões “ambiente” e “processos”.

Fonte: Avaliação realizada pela Audin, planilha disponível em https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-e-controle/auditoria/tecnicas-estudos-e-ferramentas-de-apoio/
 

Quadro 2: Níveis de maturidade da gestão de riscos

https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-e-controle/auditoria/tecnicas-estudos-e-ferramentas-de-apoio/
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Fonte: Modelo de Avaliação da Maturidade em Gestão de Riscos, TCU
 

Embora o presente trabalho tenha sido desenvolvido com base em sete Questões de Auditoria, as análises apresentadas a seguir
foram agrupadas com base nas dimensões avaliadas. Dessa forma, o item 3 deste Relatório trata da dimensão “ambiente” e contém as QA 1, 2 e 3,
além das constatações relacionadas aos questionários auxiliares aplicados pela AUDIN para avaliação de maturidade da gestão de riscos. Já o item 4
deste Relatório apresenta as constatações da dimensão “processos” e engloba as QA 4 a 7.

 
3. Dimensão "ambiente" – Liderança, políticas e estratégias, pessoas. 
 

Como descrito no item anterior, a dimensão ambiente avaliou as capacidades existentes no CNMP, em termos de liderança, políticas
e estratégias e preparo dos servidores. Para conseguir as evidências, a Equipe de Auditoria analisou o processo de elaboração do Planejamento
Estratégico do CNMP 2018/2023, constante do Livreto do Plano Estratégico publicado no Portal Visão 360º; a Política e o Plano de Gestão de Riscos
do CNMP, publicados por meio da Portaria CNMP-PRESI nº 45/2017 e da Portaria CNMP PRESI nº 167/2018, respectivamente; o Sistema de
Governança do CNMP, instituído por meio da Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020; e as atas das reuniões dos Comitês de Governança, a saber: Comitê
de Governança Corporativa (CGC), Comitê de Governança de Administração e Sustentabilidade (CGA), Comitê de Governança de Pessoas (CGP),
Comitê de Governança de Planejamento e Orçamento (CGPO) e Comitê de Governança da Tecnologia da Informação (CGTI).

Além disso, foi realizada reunião com Servidores da SGE no dia 24/8/2021, conforme Ata 1/2021 (0524384), e elaborados três
questionários, com perguntas acessórias ao modelo elaborado pelo TCU.

Sobre os questionários, foram aplicados no período de 19 a 26/8, por meio da SAUDI nº 22 (0523068). O primeiro questionário foi
destinado aos Secretários e Gestores de Unidade da área-meio contendo dezenove perguntas, as quais foram respondidas por todos os interessados, um
total de dez pessoas. O segundo teve como destinatários os servidores ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança, também da área-
meio. O questionário constituiu-se de dezesseis perguntas e foi enviado a 51 servidores, sendo que cinquenta o responderam. Já o terceiro questionário
destinava-se aos servidores da Auditoria Interna, teve sete perguntas e foi respondido por todos, totalizando seis pessoas.    

Ainda sobre os questionários, destacamos que a escolha dos dois primeiros públicos-alvo se deu pelo fato de serem gestores de
Unidades ou Subunidades e, desse modo, exercerem papel de disseminadores das práticas de gestão para suas equipes. A escolha dos integrantes da
AUDIN deu-se pelo fato de a Unidade ter papel de terceira linha de defesa no tocante aos controles internos e, consequentemente, à gestão de riscos
do CNMP. Os resultados completos dos questionários foram encaminhados à Secretaria de Gestão Estratégica (SGE), à exceção do questionário
aplicado no âmbito da Auditoria Interna, para conhecimento e providências porventura pertinentes por meio do Processo 19.00.1410.0005235/2021-
94.

Portanto, de posse de todo esse acervo documental e levando em consideração o estágio atual da implementação da gestão de riscos,
a Equipe de Auditoria propôs recomendações e orientações relativas à dimensão “ambiente” da gestão de riscos do CNMP, as quais serão discorridas
no próximo tópico, a fim de que o Órgão alcance um nível mais elevado no tocante à temática nos próximos anos.

 
3.1 Constatação: inexistência de gestão de riscos no nível estratégico.
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Análise: o Modelo de Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos do TCU preconiza que a governança e a alta administração
garantam que a gestão de riscos seja integrada ao processo de planejamento estratégico desde a sua concepção até os projetos e processos de todas as
áreas, funções e atividades relevantes para o alcance dos objetivos-chaves da organização.

Internamente, a Política de Gestão de Riscos (Portaria CNMP-PRESI nº 45/2017), no art. 10, define como objetos de avaliação de
riscos: os objetivos estratégicos e de contribuição, os projetos, ativos e processos de trabalho.

Com base nesses dois instrumentos de gestão de riscos, a Equipe de Auditoria analisou o Livreto de Elaboração do PE-CNMP
2018/2023 e constatou que, quando da definição da atual Estratégia do CNMP, não houve a fase de levantamento de riscos na realização do
diagnóstico institucional, de modo a traduzir expressão inicial de risco aceitável. Em decorrência, a definição da estratégia e a fixação de objetivos
estratégicos e de negócios não foram concebidas tendo por base a temática “riscos”, como recomendado pelo TCU.

Também foi constatado que não há gestão de riscos, de forma estruturada, relativa aos objetivos estratégicos e ao Portfólio de
Projetos Estratégicos. Sobre esse último ponto, já foi objeto de recomendação da Auditoria de Gestão de Projetos realizada em 2020, mas está
pendente de execução. Ademais, atualmente, somente os processos de trabalho são objeto de mapeamento de riscos, conforme relatado na reunião com
os Servidores da SGE realizada em 24/8.

A Matriz de Achados foi encaminhada à SGE, como Escritório de Gestão de Riscos, por meio da SAUDI nº 24 (0530260). Em
resposta, a SGE manifestou-se nos seguintes termos:

 
(...) Esta SGE vem agindo com a estratégia de primeiramente aperfeiçoar a aplicação da gestão de riscos no âmbito operacional, de
forma que se possa iniciar a gestão de riscos estratégicos com maior experiência e com uma metodologia mais adequada às
necessidades institucionais. Outro ponto considerado para isso foi que o Plano Estratégico atual vigorará até 2023, o que nos leva à
conclusão de que o seu processo de revisão deverá ser iniciado no mais tardar no início de 2023, o que nos daria razoável prazo para
aplicarmos e aperfeiçoarmos o modelo de riscos operacionais e, com tal experiência, instituir um modelo adequado à organização de
gerenciamento de riscos estratégicos. Tal modelo seria aplicado desde a concepção do novo ciclo de planejamento estratégico, indo
ao encontro da recomendação do modelo de avaliação de maturidade do TCU, o qual recomenda que a gestão de riscos seja integrada
ao processo de planejamento estratégico desde a sua concepção.
Desse modo, considerando todo o exposto, esta SGE entende que a estratégia mais adequada a ser aplicada atualmente seria manter o
foco em aperfeiçoar o modelo de gestão de riscos operacionais e, no momento da elaboração do novo planejamento estratégico, com
a experiência obtida e a organização com um nível de maturidade em gestão de riscos maior, propor um modelo de gestão de riscos
estratégicos integrado nesse processo, de forma a implementar a gestão de riscos estratégicos desde a concepção do mapa estratégico.
 

Convém ressaltar que, de acordo com o art. 8º da Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020, o CGC é presidido pelo Secretário-Geral. Já o
art. 12 dispõe sobre as atribuições desse Colegiado e, nesse sentido, destacamos os incisos II e IX, os quais possuem a seguinte redação:

 
II – propor à Presidência políticas de gestão de riscos, de segurança institucional, de privacidade, de governança de dados, de
comunicação e de outros temas que possam impactar no alcance da estratégia no âmbito do CNMP e monitorar a sua aplicação,
podendo propor ainda revisões das políticas mencionadas;
IX – aprovar e revisar o plano de gestão de riscos estratégicos, monitorar os riscos estratégicos e definir o apetite a riscos.
 

Por fim, em atendimento às boas práticas apontadas pelo TCU e ao art. 10 da Portaria CNMP-PRESI nº 57/2017, a gestão de riscos
do CNMP também deve ser implementada em relação à estratégia, inclusive desde a sua concepção.

Recomendação: à SG, propor ao Comitê de Governança Corporativa a implementação da gestão de riscos estratégicos no
Planejamento Estratégico desde a sua concepção.

 
Constatação 3.2: ausência de definição do nível de maturidade almejado em gestão de riscos e de seu Plano de Implementação.
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Análise: o Modelo de Avaliação da Maturidade adotado pelo TCU, no Apêndice I, item 1.1.3, alínea “e”, relativo à supervisão da
governança e da alta administração, recomenda que elas definam um nível de maturidade almejado para a gestão de riscos e monitore o progresso das
ações implementadas para atingi-lo.

Na mesma esteira, o item 1.2.5, alínea “d”, o qual trata sobre a política de gestão de riscos, recomenda que tal política deve conter
“diretrizes sobre como e com qual periodicidade os riscos devem ser identificados, avaliados, tratados, monitorados e comunicados, através de um
plano de implementação do processo de gestão de riscos, em todos os níveis, funções e processos relevantes da organização”.

Em âmbito interno, as normas sobre gestão de riscos são estipuladas na Política de Gestão de Riscos (Portaria CNMP-PRESI nº
45/2017), no Plano de Gestão de Riscos (Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018) e na Política e Sistema de Governança do CNMP (Portaria CNMP-
PRESI nº 197/2021), por meio das deliberações dos Comitês de Governança.

Sobre a definição do nível de maturidade pretendido, a Equipe de Auditoria constatou que tanto nos normativos do CNMP quanto
nas reuniões já realizadas dos diversos Comitês de Governança o assunto não foi abordado. Já em relação à existência de um Plano de Implementação
da Gestão de Riscos no CNMP, observamos que o art. 8º da Política de Gestão de Riscos define que “o processo de gestão de riscos deve ser realizado
em ciclos de dois a quatros anos e abrangerá todas as Unidades do CNMP”.

Nesse sentido, conforme ata da reunião do CGPO (0473676) realizada no dia 24/3/2021, a SGE apresentou os critérios de
priorização utilizados para a seleção das Unidades a serem atendidas em 2021, quais sejam: apontamentos de auditoria, adequação à LGPD,
sensibilidade dos processos da Unidade e continuidade dos serviços da Unidade. Com base nesses critérios, as Unidades e Subunidades priorizadas
para o ciclo 2021 foram: 1ª SGP, 2ª CCDP, 3ª COOFIN, 4ª COENG e 5ª STI.

Contudo, conforme descrito na referida ata, a proposta “não se trata de um cronograma que obriga a Unidade a atender todas as
unidades listadas no exercício atual, em razão de sua força de trabalho diminuta e limitada”.

Assim, a Equipe de Auditoria apurou que somente 29,41% das Unidades da área-meio passaram pelo processo de mapeamento e
gerenciamento de riscos e que ainda não há previsão para a completa implementação da gestão de riscos no CNMP.

Comentário do Gestor: por meio da Matriz de Achados comentada, encaminhada pelo Despacho SGE de 17/9/2021 (0533374), em
resposta à SAUDI nº 24 (0530263), o gestor informou que:

 
O exercício atual foi utilizado para implementação de ciclo piloto do novo modelo de gestão de riscos. Assim, somente com os
resultados desse ciclo seria possível analisar itens importantes para uma calendarização completa, como por exemplo o prazo médio
para mapeamento em cada unidade e o quanto isso varia a depender da quantidade de atores envolvidos e da complexidade de seus
processos. Em razão disso não foi feito um cronograma longínquo de aplicação, considerando que somente com a experiência da
aplicação do modelo nesse ciclo seria possível apresentar um cronograma mais preciso e detalhado.
Assim, tendo os resultados do ciclo piloto em mãos, juntamente com os resultados da auditoria em curso, pretende-se submeter ao
CGPO, em sua 1ª reunião ordinária de 2022, uma proposta de cronograma de aplicação da gestão de riscos operacionais em todas as
unidades administrativas do CNMP, organizadas conforme priorização do comitê para os exercícios seguintes.
 

Por fim, a SGE não se manifestou sobre a possibilidade de definição de um nível de maturidade para a gestão de riscos do CNMP.
Nesse aspecto, tal definição se faz importante para o melhor direcionamento das ações a serem implementadas. Para tanto, a SGE poderá adotar como
referencial o nível de maturidade auferido com a aplicação do Modelo de Avaliação da Maturidade do TCU ou, a critério das instâncias de
governança, outro modelo considerado mais adequado.

Recomendação: à SG, propor para deliberação do Comitê de Governança Corporativa definição do nível de maturidade almejado
para a Gestão de Riscos do Conselho e a instituição de um Plano de Implementação para o alcance do grau de maturidade pretendido.

 
Constatação 3.3: Política e Plano de Gestão de Riscos desatualizados.

Análise: a Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020, que instituiu a Política e o Sistema de Governança Institucional do CNMP, alterou o
caput do art. 5º da Portaria CNMP-PRESI nº 45/2017, para que a Política de Gestão de Riscos se adequasse ao novo Sistema de Governança.
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Contudo, a Equipe de Auditoria verificou que persistiu o parágrafo único do referido artigo tratando da criação do SERSI, em que
pese o normativo que o instituiu (Portaria CNMP-PRESI nº 50/2018) também ter sido revogado pela Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020.

Quanto ao Plano de Gestão de Riscos (Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018) está aderente ao modelo de governança da Instituição
definido pela Portaria CNMP-PRESI nº 160/2014 e pela Portaria CNMP-PRESI nº 25/2018. Entretanto, a Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020 também
revogou a Portaria CNMP-PRESI nº 160/2014 e alterou diversos dispositivos da Portaria CNMP-PRESI nº 25/2018. Entre as principais mudanças
provocadas pelo novo Sistema de Governança, está o novo formato dos Comitês de Governança, o que impacta em grande medida o processo de
Gestão de Riscos da Casa, sobretudo quanto ao seu monitoramento e avaliação.

O achado foi encaminhado à Secretaria-Geral, para manifestação, que assim se posicionou:
 
Após contato com a Secretaria de Gestão Estratégica, ficou decido que, assim que finalizada essa Auditoria de Gestão de Riscos,
pretende-se utilizar os seus resultados, juntamente com o resultado do questionário de avaliação da gestão de riscos no CNMP e os
resultados e aprendizados da aplicação do ciclo piloto de gestão de riscos de 2021 para adequar os normativos da Política de Gestão
de Riscos (Portaria CNMP-PRESI nº 45/2017) e do Plano de Gestão de Riscos (Portaria CNMP-PRESI nº 167/201).
 

Convém destacar, ainda, que tanto a Política quanto o Plano de Gestão de Riscos estão embasados no Enterprise Risk Management –
Integrated Framework (COSO II ERM de 2013) e, principalmente, na norma ABNT NBR ISO 31000/2009. Ocorre que esses referenciais foram
atualizados em 2017 e 2018, respectivamente.

Em relação à nova versão do COSO II ERM, convém citar excerto extraído do site do TCU, para entendimento inicial de sua nova
versão:

 
A nova versão, COSO ERM – Integrating with Strategy and Performance, também denominado como Framework, destaca a
importância de considerar os riscos tanto no processo de estabelecimento da estratégia quanto na melhoria da performance.
A primeira parte da publicação oferece uma perspectiva dos conceitos atuais e em desenvolvimento e aplicações do gerenciamento
de riscos corporativos. A segunda parte da publicação apresenta 20 princípios organizados em 5 componentes inter-relacionados:
Governança e cultura, Estratégia e definição de objetivos, Performance, Monitoramento do desempenho e revisão; e finalmente
Informação, comunicação e divulgação.
Aderir a estes princípios pode conferir a organização uma razoável expectativa de que ela entende e se esforça para gerenciar
os riscos associados à sua estratégia e objetivos de negócios. (grifo nosso).
 

Já em relação à ISO 31000, sua nova versão é mais concisa, entretanto, ganharam destaques a centralidade que foi dada ao princípio
da “Criação e Proteção de Valor” e a ênfase na liderança e comprometimento da alta administração.

Quanto à alta administração, a norma deixa clara a importância de existir uma forte liderança, a qual esteja comprometida em fazer
com que o processo ocorra de forma integrada, em todos os níveis da organização.

 No tocante ao processo de gestão de riscos, a nova versão da ISO 31000 basicamente não mudou a sua essência: estão presentes as
etapas já existentes relativas às atividades de comunicação e consulta, ao estabelecimento do contexto, à avaliação dos riscos (identificar, analisar e
avaliar os riscos), ao monitoramento e, por fim, foi inserida uma nova etapa de registro e relato dos riscos.

O CNMP não está obrigado a seguir as novas versões do COSO e da ISO 31000. Contudo, essa literatura é o que há de mais
avançado sobre o tema. Assim, refletir suas novas versões constitui-se de boa prática para toda e qualquer organização.

Desse modo, é necessário que a Política e o Plano de Gestão de Riscos sejam revisados para a total aderência à Política e Sistema de
Governança do CNMP definido pela Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020.

Recomendação: à SG, propor a revisão da Política e do Plano de Gestão de Riscos do CNMP, de modo a torná-los aderentes ao
modelo de governança instituído pela Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020 e, se entender necessário, às novas versões do COSO II e da ISO 31000.

 
Constatação 3.4: ausência de dispositivos nos normativos do CNMP quanto às responsabilidades dos servidores na gestão de riscos.
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Análise: o Modelo de Avaliação do TCU, Apêndice I, item 1.2.5, alínea “c”, discorre que a Política de Gestão de Riscos deve conter:
 

a definição clara de responsabilidades, competências e autoridade para gerenciar riscos no âmbito da organização como um todo e
em todas as suas áreas (unidades, departamentos, divisões, processos e atividades), incluindo a responsabilidade pela implementação
e manutenção do processo de gestão de riscos e de asseguração da suficiência, eficácia e eficiência de quaisquer controles.

 
Nesse contexto, a Política de Gestão de Riscos do CNMP, art. 15 (Portaria CNMP-PRESI nº 45/2017), e o Plano de Gestão de Riscos

(Portaria CNMP/PRESI nº 167/2018), item 3.1.3, definem quem são os gestores de riscos e quais são as suas competências, mas não mencionam o
papel dos servidores em geral na gestão de riscos do Órgão.

Comentário do Gestor: por meio da Matriz de Achados comentada, encaminhada pelo Despacho SGE de 17/9/2021 (533374), em
resposta à SAUDI nº 24 (530263), o gestor informou:

 
Em relação aos servidores que não são Gestores de Riscos, a sua responsabilidade reside em auxiliar o Gestor de Riscos a
implementar as medidas de tratamento descritas nos Relatórios de Riscos e a monitorar o nível do risco, evitando que este se agrave.
Assim que finalizada essa Auditoria de Gestão de Riscos, pretende-se utilizar como insumos os seus resultados, juntamente com o
resultado do questionário de avaliação da gestão de riscos no CNMP e os resultados e aprendizados da aplicação do ciclo piloto de
gestão de riscos de 2021 para adequar o Plano de Gestão de Riscos.
 

Embora haja o entendimento de que cabe aos servidores em geral auxiliar o gestor no processo de gestão de riscos, a Equipe de
Auditoria observou que a falta de dispositivos expressos prejudica o entendimento dos papéis e responsabilidades de cada ator no processo de gestão
de riscos.

As conclusões da Equipe foram embasadas nas análises das respostas a algumas perguntas dos questionários elaborados pela
Auditoria Interna. As questões foram embasadas na introdução da seção 1.3 do Modelo do TCU (Pessoas), combinada com o item 1.3.1 (reforço à
accountability) da referida seção, os quais discorrem nos seguintes termos, respectivamente:

 
1.3. Nesta seção, busca-se avaliar em que medida as pessoas na organização estão informadas, habilitadas e autorizadas para exercer
seus papéis e suas responsabilidades no gerenciamento de riscos e controles; entendem esses papéis e os limites de suas
responsabilidades, e como os seus cargos se encaixam na estrutura de gerenciamento de riscos e controle interno da organização.
1.3.1. Todo o pessoal na organização, inclusive prestadores de serviços e outras partes relacionadas, recebe uma mensagem clara da
gestão quanto à importância de se levar a sério suas responsabilidades de gerenciamento riscos, bem como é orientado e sabe como
proceder para encaminhar assuntos relacionados a risco às instâncias pertinentes.

 
Nesse contexto, a pergunta de nº 3 do questionário destinado aos Secretários e Gestores das Unidades da área-meio indagou se eles

conhecem suas competências relacionadas à gestão de riscos. As respostas estão representadas no Gráfico 1:
 

Gráfico 1: Nível de detalhe sobre o conhecimento das competências dos gestores de riscos
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Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

Analisando o Gráfico, observa-se que apenas 40% dos Secretários conhecem detalhadamente suas competências sobre a gestão
riscos. Metade conhece apenas de modo genérico e o ponto crítico é que um Gestor não conhece suas competências.  

O questionário destinado aos Secretários e Gestores de Unidades ainda abordou o tema competências e responsabilidades em mais
três perguntas. Nesse sentido, a questão de nº 8 indagou sobre a responsabilidade pela identificação, análise e avaliação de riscos da unidade do gestor.
As respostas estão no Gráfico 2.

 
Gráfico 2: Responsabilidades pela avaliação de riscos da Unidade, segundo os Gestores



13/10/2021 17:32 SEI/CNMP - 0540887 - Relatório de Auditoria

https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=585961&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000999&inf… 14/35

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

Conforme demonstrado no Gráfico 2, os Gestores de riscos entendem que sua unidade é a principal responsável pelas atividades de
identificação, análise e avaliação de riscos, embora alguns também tenham atribuído essa responsabilidade a outras Unidades. Não houve marcação de
resposta para as opções: Presidência, Secretaria-Geral, SGE e Comitês de Governança.

No geral, essa situação foi considerada positiva, pois vai ao encontro do preconizado nos manuais “Gestão de Riscos: Avaliação da
Maturidade” e “Referencial Básico de Gestão de Riscos”, ambos disponibilizados no site do TCU, os quais abordam a gestão de riscos baseada em três
linhas de defesa:

 
1ª) Funções que gerenciam e têm propriedade de riscos: a gestão operacional e os procedimentos rotineiros de riscos e controles
internos constituem a primeira linha de defesa na gestão de riscos. A gestão operacional serve naturalmente como a primeira linha de
defesa porque os controles internos são desenvolvidos como sistemas e processos sob sua orientação e responsabilidade. Nesse nível
se identificam, avaliam e mitigam riscos por meio do desenvolvimento e da implementação de políticas e procedimentos internos que
possam oferecer garantia razoável de que as atividades estejam de acordo com as metas e objetivos.
2ª) Funções que supervisionam riscos: a segunda linha de defesa é constituída por funções – unidades, comitês ou outras estruturas
organizacionais – estabelecidas para garantir que a primeira linha funcione como pretendido no que diz respeito à gestão de riscos e
controles. Seu papel é coordenar as atividades de gestão de riscos, orientar e monitorar a implementação das práticas de gestão de
riscos por parte da gestão operacional, apoiar a definição de metas de exposição a risco, monitorar riscos específicos (de compliance,
por exemplo), bem como ajudar a definir controles e/ou monitorar riscos e controles da primeira linha de defesa.
3ª) Funções que fornecem avaliações independentes: a auditoria interna constitui a terceira linha de defesa na gestão de riscos ao
fornecer avaliações (assegurações) independentes e objetivas sobre os processos de gestão de riscos, controles internos e governança
aos órgãos de governança e à alta administração.
 

Entretanto, a pergunta igualmente constou do questionário destinado aos servidores com cargos comissionados e funções de
confiança. Para esse público-alvo, o cenário se apresentou de modo diferente, com ponto de atenção ao fato de que 12% (seis pessoas) consideram ser
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atribuição da SGE e 10% (cinco pessoas) consideram ser atribuição da Secretaria-Geral a responsabilidade pela avaliação dos riscos em suas
Unidades.

Desse modo, há uma tendência em atribuir responsabilidades de primeira linha para a SGE, conforme será confirmado na próxima
questão. Entretanto, segundo o modelo das três linhas de defesa, a SGE atua como segunda linha.

 
Gráfico 3: Responsabilidades pela avaliação de riscos da Unidade, segundo os Servidores

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 
O cenário ficou mais crítico quando foi perguntado de quem é a responsabilidade pela proposição de medidas de tratamento. A

pergunta foi direcionada aos dois públicos-alvo, Secretários e Gestores de Unidades da área-meio e Servidores com cargos comissionados e funções de
confiança. Em relação ao primeiro público, os dados estão representados no Gráfico 4.

 
Gráfico 4: Responsabilidade pela proposição de medidas de tratamento, segundo os Gestores
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Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

Os respondentes poderiam selecionar mais de uma opção. Entretanto, o ponto de atenção está relacionado ao fato de que dois
Secretários não consideraram que sua própria Unidade deve propor as medidas de tratamento para os riscos significativos identificados.

Já os Servidores dos cargos comissionados e funções de confiança demonstraram o conhecimento representado no Gráfico 5 acerca
da responsabilidade pela proposição das medidas de tratamento:

 
Gráfico 5: Responsabilidade pela proposição de medidas de tratamento, segundo os Servidores

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
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Os resultados foram parecidos com os apresentados pelos Gestores, pois dez respondentes não consideraram suas Unidades como
responsáveis pelas medidas de tratamento. Além disso, há uma visão distorcida de que é a SGE a responsável pela proposição de tais medidas, uma
vez que 24 pessoas responderam nesse sentido. Todavia, segundo o modelo das três linhas de defesa, a SGE apenas ajudaria a definir as medidas de
controle, mas não tem a função de implementá-las.

Por fim, houve uma pergunta relacionada à responsabilidade pela manutenção dos controles. Em relação aos gestores de riscos, o
ponto sensível está no fato de que 50% consideram que a responsabilidade pela manutenção dos controles é da Auditoria Interna (Gráfico 6). Esse
dado é preocupante, pois é muito alto em se tratando de um público de Secretários e Gestores de Unidades.

A Auditoria Interna tem a atribuição de avaliar a eficácia e a efetividade do processo de gestão de riscos e de seus controles.
Portanto, à Auditoria Interna não compete a manutenção dos controles internos, papel que é da primeira linha de defesa, ou seja, dos gestores de riscos
e suas equipes.

 
Gráfico 6: Responsabilidade pela manutenção dos controles internos, segundo os Gestores

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

Em relação aos Servidores com cargos comissionados e funções de confiança, a situação foi semelhante, pois dezesseis pessoas
consideraram que a Auditoria Interna teria essa responsabilidade. Ademais, dezesseis pessoas ainda consideraram que essa atribuição é da SGE e
outras dezesseis, da Secretária-Geral, conforme Gráfico 7.

 
Gráfico 7: Responsabilidade pela manutenção dos controles internos, segundo os Servidores
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Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

Portanto, todo esse cenário mostra que, no CNMP, as pessoas ainda têm dificuldade de entender quais são seus papéis e
responsabilidades no processo de gestão de riscos da Instituição. A falta de um normativo detalhando essas atribuições, portanto, contribui para esse
cenário de não alinhamento para o gerenciamento de riscos eficaz.

Recomendação: à SG, propor a inclusão de dispositivo no normativo detalhando as responsabilidades e atribuições específicas de
cada nível organizacional, incluindo os Servidores do CNMP, conforme o modelo das três linhas de defesa proposto pelo TCU, ou inserir na revisão da
Política e do Plano de Gestão de Riscos dispositivo que contemple essas peculiaridades.

 
Constatação 3.5: ausência de capacitação aplicada à gestão de riscos do CNMP e da disseminação da cultura voltada ao gerenciamento de riscos.

Análise: o Modelo de Avaliação da Maturidade do TCU dispõe no Apêndice I, item 1.3.1:
 

1.3.1. Todo o pessoal na organização, inclusive prestadores de serviços e outras partes relacionadas, recebe uma mensagem clara da
gestão quanto à importância de se levar a sério suas responsabilidades de gerenciamento riscos, bem como é orientado e sabe como
proceder para encaminhar assuntos relacionados a risco às instâncias pertinentes. Ademais, o pessoal designado para
atividades de identificação, avaliação e tratamento de riscos recebe capacitação suficiente para executá-las, inclusive no que
diz respeito à identificação de oportunidades e à inovação. (grifo nosso).
 

O Plano de Gestão de Riscos, no item 3.1.4, discorre como atribuições da Secretaria-Geral, com o apoio da Secretaria de Gestão
Estratégica, o oferecimento de capacitações continuadas em gestão de riscos para os Servidores do CNMP e a disseminação da cultura de gestão de
riscos, entre outas.

Nessa esteira, os questionários direcionados aos Secretários e Gestores de Unidades e aos Servidores com cargos comissionados e
funções de confiança abordaram o assunto em diversas perguntas.

Assim, a primeira pergunta do questionário destinado aos Secretários e Gestores objetivava medir quanto o tema gestão de riscos no
CNMP estava disseminado para esse público. Em resposta, todos informaram terem ouvido falar sobre o assunto.

Entretanto, a pergunta também constou do questionário destinado aos Servidores. Em relação a esse público-alvo, seis pessoas, o
equivalente a 12%, disseram que nunca ouviram falar sobre gestão de riscos no CNMP, conforme Gráfico 8.
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Gráfico 8: Disseminação da gestão de riscos entre os servidores com cargos comissionados e funções de confiança

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 
A prosperidade da gestão de riscos em qualquer organização tem por premissa básica a sua disseminação em todos os níveis.

Sensível a isso, a Política de Gestão de Riscos do CNMP, no art. 15, menciona que são gestores de riscos, entre outros, “os secretários e titulares de
unidades administrativas”. O papel atribuído a esses atores é fundamental, uma vez que são eles quem fazem o elo do processo comunicativo entre sua
equipe, a alta administração e as instâncias de governança.

Ao comparar as respostas dos dois públicos-alvo, percebe-se que não há o efetivo compartilhamento das informações sobre gestão de
riscos entre os Secretários e suas equipes, pois, embora 100% daqueles tenham ciência sobre o tema, 12% dos Servidores com cargos comissionados e
funções de confiança, portanto, atores que também exercem o papel de liderança, nunca ouviram falar do tema.

A segunda pergunta direcionada aos Secretários indagava se eles conheciam a Política e o Plano de Gestão de Riscos e em que nível
de detalhe isso ocorria. O questionamento baseou-se no Modelo de Avaliação da Maturidade adotado pelo TCU, o qual, no item 1.2.5, recomenda que
a organização disponha de uma política de gestão de riscos estabelecida e aprovada pela alta administração, comunicada apropriadamente e disponível
para acesso a todos. Os resultados do questionamento estão representados no Gráfico 9.

 
Gráfico 9: Nível de conhecimento sobre os normativos de gestão de risco do CNMP pelos Secretários
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Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

Sobre o gráfico, embora a maioria tenha informado que conhece ambos ou pelo menos um dos instrumentos, há fragilidade no modo
como os normativos são comunicados, pois 20% dos respondentes não conhecem nem a Política nem o Plano de Gestão de Riscos da Casa. Esse
percentual é considerado significativo, uma vez que os Secretários são gestores de riscos definidos pela própria Política. Não houve marcação para a
opção “Sim, conheço somente o Plano de Gestão de Riscos”.

A pergunta também foi direcionada aos Servidores e, para esse público, a resposta foi mais crítica, pois o percentual de
desconhecimento chega a 40%, consoante Gráfico 10.

 
Gráfico 10: Nível de conhecimento sobre os normativos de gestão de riscos do CNMP pelos Servidores
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Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

Especificamente sobre as capacitações, a pergunta de nº 4 do questionário dirigido aos Secretários e Gestores, indagou se eles já
foram orientados a respeito de suas competências no processo de gestão de riscos e 40% informaram que não, conforme Gráfico 11.

 
Gráfico 11: Percentual de Secretários e Gestores orientados sobre suas competências
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Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

A pergunta de nº 5, por sua vez, questionou se os Gestores sabiam como proceder ao identificar riscos na sua Unidade e dois
respondentes informaram que não. A pergunta também foi direcionada aos Servidores com cargos comissionados e funções de confiança e do universo
de cinquenta respondentes, 25 responderam negativamente.

Ainda, a pergunta de nº 11 do questionário destinado aos Secretários e Gestores questionava se eles já haviam participado de
treinamentos relacionados à gestão de riscos do CNMP. A despeito de 70% dos respondentes terem afirmado que sim, os treinamentos não foram
voltados para a metodologia de gestão de riscos do CNMP e seus normativos, mas à gestão de riscos em geral.

A pergunta também constou do questionário dos Servidores de cargos comissionados e funções de confiança. Nesse público, 78%
informaram que não participaram de treinamentos, conforme Gráfico 12.

 
Gráfico 12: Percentual de participação em treinamentos sobre gestão de riscos dos Servidores
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Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

Esse ponto foi encaminhado à SGE por meio da Matriz de Achados, SAUDI nº 24 (0530263). Em resposta, o gestor informou o
seguinte:

 
No início de cada novo ciclo de mapeamento de riscos, a SGE entra em contato com o Secretário da unidade e faz uma explanação
sobre como será o processo e combina junto a ele uma reunião de abertura de ciclo, no qual é solicitado que o secretário convoque
todos os atores que serão envolvidos no processo de mapeamento de riscos.
Nessa reunião de abertura é ministrada uma oficina a todos os atores participantes, instruindo-os sobre os normativos de gestão de
riscos, apontando os benefícios da aplicação da gestão de riscos e demonstrando passo a passo de forma detalhada como será o
processo do ciclo de mapeamento de riscos. Dessa forma, a SGE capacita de forma local os atores envolvidos em cada ciclo de
mapeamento de riscos.
Ademais, visando dar maior visibilidade a essa ferramenta e capacitar de forma ampla a organização, a SGE incluiu a temática de
gestão de riscos na programação do Seminário de Orçamento e Gestão do CNMP, evento a ser realizado conjuntamente pela SGE e
SPO nos dias 27/09, 29/09, 01/10 e 04/10, o qual visa capacitar toda a organização sobre assuntos relevantes de orçamento e gestão.
A oficina específica de gestão de riscos será realizada no dia 04/10 e será ministrada pelo servidor César Maruno, o qual, atualmente,
é o responsável por conduzir os trabalhos de implementação da gestão de riscos no órgão. (...)
Apesar de todo o exposto, essa SGE tem ciência da necessidade de disseminar ainda mais a semente da gestão de riscos na
organização, mas crê-se que esse será o primeiro passo de várias outras capacitações e pílulas de aprendizagem a serem aplicadas na
organização (sic).
 

Sobre as oficinas, convém destacá-las como pontos positivos. Embora apenas quatro Unidades ou subunidades tenham passado por
elas, o índice de satisfação dos participantes é relativamente alto.

Em relação aos Secretários e Gestores, apenas quatro já foram contemplados, sendo que três estavam satisfeitos com a abordagem, o
que representa 75% de aceitação, conforme Gráfico 13.
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Gráfico 13: Percentual de Secretários e Gestores satisfeitos com as oficinas de gestão de riscos da SGE

Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

Já quantos aos cargos comissionados, Gráfico 14, dezesseis pessoas já foram capacitadas e o grau de satisfação foi de 87%.
 
Gráfico 14: Suficiência da orientação relacionada à identificação, avaliação e tratamento de riscos para Servidores
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Fonte: Elaborado pela Auditoria Interna
 

Como sugestão de melhoria, os respondentes que se declararam insatisfeitos e propuseram a necessidade de apresentar, aos
Servidores em geral, o papel que eles exercem na gestão de riscos do CNMP e a realização de oficina ou curso mais detalhado.

Recomendação a: à SGE, oferecer capacitação continuada em Gestão de Riscos para os Servidores do CNMP, conforme item 3.1.4
do Plano de Gestão de Riscos, seja por instrutoria interna, seja por meio de contratação.

Recomendação b: à SGE, dar ciência aos Secretários das informações encontradas nos Questionários para disseminação das
informações a todos os Servidores.

 
3.6 Informação: apetite a riscos do CNMP definido pelo SERSI e não ratificado pelos atuais Comitês de Governança.

O apetite a riscos do CNMP foi definido como “baixo” pelo então Subcomitê Estratégico de Gestão de Riscos e Segurança
Institucional (SERSI), instituído por meio da Portaria CNMP-PRESI nº 50/2018. O apetite consta de forma expressa no Plano de Gestão de Riscos do
CNMP (Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018), no item 4.3, cujo escopo de aplicação consiste nos processos de trabalho do terceiro nível da Cadeia de
Valor do CNMP.

Não obstante, a Portaria CNMP-PRESI nº 50/2018 foi revogada pela Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020, que instituiu novos
Comitês de Governança e definiu que a responsabilidade pela governança do processo de gestão de riscos do CNMP será do Comitê de Governança
Corporativa (CGC), no que se refere aos riscos estratégicos, e do Comitê de Governança de Planejamento e Orçamento (CGPO), quanto aos riscos
operacionais.

Nesse sentido, o art. 12, inciso IX, instituiu ser competência do CGC aprovar e revisar o Plano de Gestão de Riscos Estratégicos,
monitorar os riscos estratégicos e definir o apetite a riscos. No entanto, até o presente momento, não houve manifestação daquele Comitê relativa a
essa competência.

Questionada, a Secretaria de Gestão Estratégica informou que o apetite a riscos continua baixo e que o Comitê somente será instado
sobre o assunto quando o CNMP adquirir maturidade com a gestão dos riscos operacionais, provavelmente com a finalização do ciclo piloto de gestão
de riscos, aplicado de acordo com a nova metodologia simplificada.
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Outrossim, o Relatório de Auditoria nº 2/2020, recomendou que a gestão de riscos seja aplicada nos projetos estratégicos. A
recomendação está pendente de implementação e, caso seja executada, faz-se necessário que o CGC se manifeste sobre o apetite a riscos, uma vez que
se trata de riscos estratégicos e não operacionais.

Orientação: à SGE, propor ao Comitê de Governança Corporativa a definição do apetite para os riscos estratégicos ou ratificar o
atualmente vigente, quando implementada a gestão de riscos nos projetos estratégicos no CNMP.

 
3.7 Informação: papel incipiente da Auditoria Interna no Processo de Gestão de Riscos.

Análise: de acordo com o Modelo de Avaliação do TCU, a Auditoria Interna é a terceira linha de defesa no tocante aos controles
internos e gestão de riscos. Nesse contexto, na dimensão “ambiente”, o item 1.3.2, c, do Apêndice I, aborda sobre o seguinte aspecto:

 
c) Na terceira linha de defesa, o pessoal que integra a auditoria interna, especialmente o dirigente dessa função:
I. tem conhecimento dos papéis fundamentais que a função de auditoria interna deve assumir em relação ao gerenciamento de riscos,
dos que não deve assumir e dos que pode assumir com salvaguardas à independência, previstos na Declaração de Posicionamento do
IIA: “O papel da Auditoria Interna no gerenciamento eficaz de riscos corporativo”, e de fato exerce seus papéis em conformidade
com essas orientações;
II. tem compreensão clara da estratégia da organização e de como ela é executada, incluindo objetivos, metas, riscos associados e
como esses riscos são gerenciados, e alinha as atividades da auditoria interna com as prioridades da organização;
III. detém as competências necessárias para utilizar uma abordagem sistemática e disciplinada baseada no risco, para avaliar e
melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança.
 

Já na dimensão “processos”, o Modelo recomenda que a Auditoria Interna exerça o papel de auxiliar a organização no gerenciamento
de riscos a partir de uma abordagem sistemática e disciplinada do tema para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamentos de riscos.

Após discussões entre os integrantes da Auditoria Interna, foi identificado que a Unidade ainda não possui um Plano Anual de
Auditoria Baseado em Riscos (ABR). Atualmente, a metodologia utilizada para a elaboração do PAINT contempla o componente risco, por meio do
Índice de Significância do Objeto – ISSO. Ademais, esta é a primeira auditoria relacionada ao processo de gestão de riscos do CNMP.

Quanto ao questionário destinado aos Servidores da Auditoria Interna, a principal fragilidade encontrada está relacionada à falta de
clareza sobre as atividades que a AUDIN deve desenvolver e aquelas que a Unidade pode desenvolver, mas com ressalvas, no tocante ao processo de
gestão de riscos, conforme recomenda o Instituto dos Auditores Internos (IIA). O percentual de acerto relativo a essa diferenciação foi de 53%.

Entretanto, o tema já foi discutido na elaboração do Plano Diretor 2022/2023 da Unidade e, para sanar as lacunas encontradas, no
PAINT dos próximos dois anos, serão previstas capacitações sobre o assunto, por meio do processo “Desenvolvimento contínuo dos auditores”.

 
4. Dimensão "processos" – Identificação e análise de riscos, avaliação e resposta a riscos, monitoramento e comunicação.
 

Na dimensão processos, a Equipe de Auditoria examinou os processos de gestão de riscos adotados pelo CNMP, procurando avaliar
em que medida a Organização dispõe de modelo de processo formal, com critérios definidos: para a identificação, a análise e a avaliação de riscos;
para a seleção e a implementação de respostas aos riscos avaliados; para o monitoramento de riscos e controles; e para a comunicação sobre riscos
com partes interessadas, internas e externas.

Para isso, foi utilizado o questionário de levantamento da dimensão “processos” e foram aplicados checklists para verificar a
conformidade e aderência do processo de gestão de riscos do CNMP aos normativos internos, em especial à Política, ao Plano de Gestão de Riscos e à
Política de Governança do CNMP.

Nesse ponto, a Equipe de Auditoria propôs recomendações e orientações relativas à dimensão “processos” com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento e consolidação da gestão de riscos nos próximos anos.

 
4.1 Constatação: insuficiência na documentação de análise de contexto e de identificação e análise dos riscos.
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Análise: com o objetivo de avaliar em que medida as atividades de identificação e análise de riscos no CNMP são aplicadas de
forma consistente, de modo a priorizar os riscos significativos para as atividades subsequentes de avaliação e resposta a riscos, o modelo do TCU
recomenda que a identificação de riscos deve ser precedida de uma etapa de estabelecimento do contexto envolvendo o entendimento, pelos
participantes da unidade, sobre seus objetivos e o ambiente no qual estão inseridos.

De acordo com o tópico 2.1.2 do Apêndice I do Referencial Teórico, a documentação da etapa de estabelecimento de contexto deve
incluir pelo menos os seguintes elementos essenciais, para viabilizar um processo de avaliação de riscos consistente:

 
a) a descrição concisa dos objetivos-chaves e dos fatores críticos para que se tenha êxito (ou fatores críticos para o sucesso) e uma
análise dos fatores do ambiente interno e externo (por exemplo, análise SWOT);
b) a análise de partes interessadas e seus interesses (por exemplo, análise de stakeholder, análise RECI, matriz de responsabilidades);
c) os critérios com base nos quais os riscos serão analisados, avaliados e priorizados (como serão definidos a probabilidade e o
impacto; como será determinado se o nível de risco é tolerável ou aceitável; quais os critérios de priorização para análise, avaliação e
tratamento dos riscos identificados).

 
Em análise às planilhas de gerenciamento de riscos e aos relatórios de mapeamento de riscos das Unidades COMCC, CPL, ASCEV,

SGP e CCDP, a Equipe verificou que a etapa de identificação de riscos apresenta uma documentação da análise do contexto incompleta. Os itens “a” e
“b” no parágrafo anterior não foram localizados.

Embora exista a discussão sobre objetivos, fatores críticos, análise de ambiente e das partes interessadas nas reuniões de
mapeamento, não há a documentação desses itens.

O modelo do TCU preconiza, ainda, que as atividades de avaliação e resposta a riscos sejam aplicadas de forma consistente para
assegurar que sejam adotadas decisões conscientes, razoáveis e efetivas para o tratamento dos riscos, bem como para reforçar a responsabilidade das
pessoas designadas para implementar e reportar as ações de tratamento.

Para isso, é necessário que a documentação da identificação e análise de riscos contenha elementos suficientes para apoiar o
adequado gerenciamento dos riscos, como o escopo do processo objeto da identificação e análise de riscos e os participantes das atividades
relacionadas, conforme item 2.1.4 “b” e “c” do Apêndice I do Referencial Teórico.

A Equipe de Auditoria constatou que, na planilha de mapeamento de riscos da COMCC, existiam as colunas "objetivo do processo"
e "justificativa para o gerenciamento", que foram retiradas pela SGE com o objetivo de simplificar o processo de mapeamento das Unidades.

Também não foram identificados nos processos de mapeamento de riscos da COMCC, CPL, ASCEV, SGP e CCDP os participantes
das atividades de identificação e análise de riscos.

É conhecido o esforço da SGE no sentido de simplificar os procedimentos de mapeamento dos riscos e assim viabilizar a
implementação do gerenciamento de riscos no CNMP. Contudo, é necessário documentar de forma mais detalhada o estabelecido do contexto das
Unidades, a justificativa da escolha dos processos de trabalho, cujos riscos serão mapeados e a lista de presença de pessoas que participaram do
levantamento de riscos. Essas informações serão fonte de consulta e substrato para a tomada de decisão, tendo por base as escolhas anteriores.

Outro fato relevante é a participação dos Secretários durante as reuniões de mapeamento de riscos. De acordo com relato dos
servidores durante a reunião realizada em 24/8/2021 entre a SGE e a AUDIN, a participação do Gestor da Unidade só é obrigatório na primeira
reunião, o que pode levar a entendimento equivocado acerca da importância da gestão de riscos:

 
Ao serem questionados acerca da necessidade de envolvimento de outras pessoas no processo de mapeamento de riscos das
Unidades, os servidores da SGE informaram que diante de experiência adquirida em mapeamentos anteriores, atualmente o gestor
da Unidade (Secretário) é chamado a participar de todas as reuniões de mapeamento de riscos, de forma a tornar o processo
mais eficiente. Atualmente, os Secretários participam na medida do possível, de acordo com as suas agendas, entretanto, na
reunião de abertura, essa participação é obrigatória. Neste momento, os presentes comentaram acerca da importância do
envolvimento da alta administração no tocante à gestão de riscos, para que a cultura da Casa seja cada vez mais voltada a esse
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tema, no intuito de que sejam diminuídas as barreiras encontradas em determinadas Unidades quanto ao trabalho de assessoria
prestado pela SGE. (grifo nosso)
 

Desse modo, o comportamento dos Secretários é fundamental para disseminar a cultura da gestão de riscos nas Unidades.
Comentário do Gestor: por meio da Matriz de Achados comentada, encaminhada pelo Despacho SGE de 17/9/2021 (0533374), em

resposta à SAUDI nº 24 (0530263), o Gestor informou que a escolha dos processos de trabalho é baseada em critérios prévios, mas não era, até o
momento, motivada no Relatório de Riscos: 

 
Nas reuniões de abertura de ciclo de gestão de riscos, essa SGE apresenta uma visão geral de todo o processo de mapeamento de
riscos, sendo a primeira etapa justamente a escolha dos processos que terão seus riscos gerenciados. Para tanto, os gestores são
instruídos a utilizar os seguintes parâmetros na escolha dos processos de trabalho: materialidade, orçamento, quantidade de pessoas e
unidades envolvidas, continuidade de serviços essenciais, bases de dados pessoais utilizadas, adequação à LGPD, apontamentos de
auditoria, entre outros. Assim, deve ser ressaltado que a escolha dos processos de trabalho é realizada de forma justificada
pelos gestores, mas ainda não havia sido suscitada a necessidade de sua motivação no Relatório de Riscos. Feito esse adendo,
registra-se que será implementada nos próximos Relatórios de Riscos a justificativa formal da escolha dos processos de trabalho
e a indicação dos gestores de riscos e dos demais atores envolvidos nas reuniões de identificação, análise e avaliação de riscos. (grifo
nosso)
 

Recomendação: à SGE, registrar no Relatório de Mapeamento de Riscos a justificativa para a escolha do processo a ter seus riscos
mapeados, o escopo do processo e as partes interessadas, bem como a lista de presença de pessoas que participaram das atividades de identificação e
análise.

 
4.2 Informação: ausência de cronograma com definição de prazos, recursos e atividades necessárias para as medidas de tratamento dos riscos.

Análise: de acordo com o modelo do TCU, item 2.2.5 do Apêndice I, a documentação da avaliação e seleção de respostas a riscos
deve incluir elementos suficientes para permitir o gerenciamento adequado da implementação das respostas. Para avaliar tal documentação, foram
verificados:

 
a) o plano de tratamento de riscos, preferencialmente integrado ao registro de riscos da organização, identificando claramente os
riscos que requerem tratamento e suas respectivas classificações (de probabilidade, impacto, níveis de risco etc.);
b) a ordem de prioridade para cada tratamento;
c) as respostas a riscos selecionadas e as razões para a seleção das opções de tratamento, incluindo a justificativa de custo-benefício;
d) as ações de tratamento, os recursos requeridos, o cronograma e os benefícios esperados;
e) as medidas de desempenho e os requisitos para o reporte de informações relacionadas ao tratamento dos riscos, e as formas de
monitoramento da sua implementação;
f) os responsáveis pela aprovação e pela implementação do plano de tratamento de riscos, com autoridade suficiente para gerenciá-lo.
(grifo nosso)
 

Nos Relatórios de Mapeamento de Riscos da CPL, ASCEV, SGP e CCDP, a Equipe de Auditoria verificou que, para as medidas de
tratamento elencadas, foram definidos o prazo final de implementação e a Unidade responsável. Entretanto, não estão documentados os recursos
requeridos e o detalhamento do cronograma.

Comentário do Gestor: por meio da Matriz de Achados comentada, encaminhada pelo Despacho SGE de 17/9/2021 (0533374), em
resposta à SAUDI 24 nº (0530263), o Gestor informou que esse detalhamento poderia ser excessivo para o processo de implementação das Medidas de
Tratamento de Riscos e acrescentou:
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Até o presente momento, todas as medidas de tratamento dispostas nos relatórios de riscos foram atividades a serem desempenhadas
pela Unidade Gestora de Riscos para atingir a mitigação dos riscos. Em nenhum dos mapeamentos realizados até hoje uma medida
de tratamento indicada culminou em um projeto que exija um detalhamento em atividades, recursos e prazos específicos. (...) Assim,
não se crê que seja necessário solicitar detalhamento de recursos e quebra em subatividades com cronograma específico das medidas
de tratamento.
 

Em que pese a contribuição do Gestor no sentido de não ter havido a necessidade do detalhamento das medidas de tratamento por
meio de cronograma, até o momento, a boa prática recomenda sua utilização. Assim, para medidas de tratamento mais complexas, é importante
documentar ao menos os recursos requeridos e o cronograma para implementação dessas ações.

Orientação: à SGE, registrar no Relatório de Mapeamento de Riscos os recursos requeridos e o cronograma para implementação das
ações mais complexas relacionadas às medidas de tratamento.

 
4.3 Informação: existência de riscos de nível médio e alto com medida de tratamento "aceitar".

Análise: de acordo com o Plano de Gestão de Riscos, Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018, alterado pela Portaria CNMP-PRESI nº
214/2019, considerando que o apetite a riscos do CNMP é baixo, para riscos de nível médio, alto e extremo é necessário implementar medidas de
tratamento.

O item 4.4 do Plano informa as ações de tratamento de riscos possíveis:
 
As ações de tratamento de riscos são: evitar o risco, não iniciando ou descontinuando a atividade que dá origem ao risco; mitigar o
risco, implantando controles que diminuam a probabilidade de ocorrência do risco ou suas consequências; aceitar o risco,
assumindo o risco, por escolha consciente e justificada, pois ou o nível do risco é considerado baixo ou a capacidade da
organização para tratar o risco é limitada ou o custo é desproporcional ao benefício; e transferir o risco, compartilhando ou
transferindo o risco com outra parte interessada. (grifo nosso)
 

Assim, riscos a partir do nível médio podem ser aceitos se a capacidade da organização for limitada para implementar as medidas de
tratamento ou se o custo dessas medidas forem desproporcionais ao tratamento.

Entretanto, nas planilhas de gerenciamento de riscos utilizadas como subsídio ao processo de mapeamento e gerenciamento de
riscos, assim como nos Relatórios de Mapeamento de Riscos das Unidades CPL, ASCEV, SGP e CCDP, foram aceitos riscos classificados como
médio e alto sem que houvesse justificativa suficiente ou análise da incapacidade da Organização de tratar o risco, ou ainda a análise do custo x
benefício.

A título de exemplo, a Equipe de Auditoria identificou, no Relatório de Mapeamento de Riscos da CCDP (0532636), o risco
classificado com nível médio “Não emissão da passagem” com medida de tratamento “aceitar” e justificativa para a escolha da Unidade: “Depende de
informações da STN e SPO, de modo que o Sistema exige a criação de empenhos para criação da PCDP.”

A necessidade de informações de outra Unidade do CNMP não é o caso de limitação da capacidade da Organização para tratar o
risco. A articulação com as demais Unidades já poderia ser o tratamento do risco.

Da mesma forma, o risco médio “Erro ou atraso no pagamento de diárias” com a justificativa: “Tal fato pode ocorrer em razão de
anulação de empenho ou remanejamento de orçamento de diárias e passagens, objeto que foge do controle da unidade.”

Outro exemplo se encontra no Relatório de Mapeamento de Riscos da SGP (516268) que apresentou um risco alto no processo de
trabalho “Gerir folha de pagamento” com medida de tratamento “aceitar”. Nesse caso, a justificativa foi “Decisões administrativas supervenientes que
acarretam aumento de despesa com auxílio-moradia fogem de qualquer forma de controle da Unidade”.

Segundo o Plano de Gestão de Riscos, a capacidade de tratamento do risco tem que envolver toda a Organização. Tanto é assim que
existe a possibilidade de compartilhar ou transferir o risco para outra Unidade, de modo que só o fato de algo fugir ao controle da área objeto do
mapeamento de riscos não significa que a Organização não tenha a capacidade de tratar o risco adequadamente.
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Comentário do Gestor: por meio da Matriz de Achados comentada, encaminhada pelo Despacho SGE de 17/9/2021 (533374), em
resposta à SAUDI nº 24 (530263), o gestor informou que as justificativas eram tratadas com o gestor do risco, mas não eram formalizadas no Relatório
de Riscos final da Unidade e acrescentou:

 
Nos ciclos anteriores, os riscos de nível acima do apetite à rsicos (sic), que foram aceitas pelos gestores de riscos foram devidamente
justificadas, mas não foi realizada a sua motivação nos autos. Isso já foi ajustado no último ciclo finalizado (CCDP), no qual os
riscos acima do apetite a riscos que foram aceitos tiveram suas justificativas devidamente registradas no relatório final de riscos,
conforme pode ser observado no documento SEI (0532636).
 

Na reunião final de auditoria, ocorrida em 5/10/2021, a Secretaria de Gestão Estratégica apontou para a etapa de encaminhamento do
Relatório de Mapeamento de Riscos à Unidade hierarquicamente superior, com a ênfase para ciência quanto às medidas de tratamento propostas e aos
prazos de atendimento, como ocorre no Despacho SGE de 2/8/2021, que encaminha o Relatório de Mapeamento de Riscos da Secretaria de Gestão de
Pessoas para ciência da Secretaria-Geral (0515784).

Dessa maneira, ficou entendido que a ciência da Unidade superior, sem ressalvas ou comentários à medida de tratamento, ratifica o
entendimento de aceitar o risco médio, alto ou extremo conforme disposto no Relatório de Mapeamento de Riscos.

Frisamos o papel e a responsabilidade da Secretaria-Geral e Presidência, como unidades hierarquicamente superiores às demais
unidades do CNMP, de analisar criteriosamente as medidas de tratamento propostas pelos gestores e, se for o caso, solicitar maiores esclarecimentos
acerca de situações como a demonstrada neste tópico.

 
4.4 Constatação: aderência parcial do processo de gestão de riscos aos normativos internos do CNMP.

Análise: com o objetivo de avaliar a aderência do processo de gestão de riscos no CNMP aos normativos internos, foram aplicados
checklists de conformidade da Política e o Plano de Gestão de Riscos – Portaria CNMP-PRESI nº 45/2017 e nº 167/2018, bem como da Política de
Governança – Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020.  

Foram verificados alguns aspectos de não aderência ao Plano de Gestão de Riscos, em especial: o Gestor de riscos não elabora a
matriz RACI após definir os processos de trabalho que terão os riscos gerenciados, em desacordo com o item 4; não são identificadas as fontes de
risco, em desacordo com o item 4.2.

Comentário do Gestor: por meio da Matriz de Achados comentada, encaminhada pelo Despacho SGE de 17/9/2021 (0533374), em
resposta à SAUDI nº 24 (0530263), o Gestor informou que os dispositivos citados não se adequam ao novo modelo de gestão de riscos do CNMP, de
modo que serão revistos na revisão do Plano de Gestão de Riscos e substituídos por outros instrumentos e regramentos de aplicação mais céleres,
objetivos e conectados com a cultura do CNMP.

Em decorrência da necessidade de revisão citada anteriormente, também foi constatada a desatualização em relação à nova estrutura
de governança estabelecida Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020. O principal apontamento decorrente é a atuação, ainda “tímida”, dos Comitês no
tocante a riscos.

O Comitê de Governança Corporativa ainda não desempenha seus papéis no tocante a riscos, pois ainda não foram tratados riscos
estratégicos no CNMP. Já os Comitês temáticos (à exceção do CGPO) ainda não abordaram assuntos relacionados a riscos.

Além disso, os prazos para a implementação das ações de acordo com o nível de riscos e a forma como elas são monitoradas estão
descritas no item 4.4 do Plano de Gestão de Riscos do CNMP. Quando se tratar de risco extremo, o plano de ação para o tratamento deverá ser
implementado em até três meses e o monitoramento seria feito pelo SERSI. Se o risco for alto, o plano de ação deve ser implementado em até seis
meses e o monitoramento será feito na Reunião de Acompanhamento Tático (RAT). Já para o risco médio, o Gestor da Unidade deve adotar medidas
de tratamento no decorrer de um ano e o monitoramento será feito nas RAO.

Mas no processo atual de mapeamento e gerenciamento dos riscos, de acordo com os relatórios de mapeamento de riscos produzidos,
o Escritório de Riscos do CNMP (SGE) realizará o acompanhamento das medidas de tratamento e, a cada reunião ordinária do CGPO, o Escritório de
Riscos apresentará relatório de status da fase de execução das medidas de tratamento, cujo prazo foi atingido desde a última reunião ordinária do
Comitê, de forma que este possa monitorar a implementação das medidas de tratamento dos riscos da Organização.
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Recomendação: à SGE, promover a adequação do processo de gestão de riscos aos normativos internos pertinentes: Portaria
CNMP-PRESI nº 45/2017, Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018 e Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020, seja com ações aderentes aos normativos ou
com a atualização destes ao que é realizado na prática.  

 
4.5 Constatação: não aderência da gestão de riscos ao 3º nível da Cadeia de Valor.

Análise: o item 4 do Plano de Gestão de Riscos informa que a gestão de riscos no CNMP ocorrerá sobre os processos de trabalho
constantes do 3º nível da Cadeia de Valor, cabendo aos gestores de risco escolher os processos que terão os riscos gerenciados e tratados com
prioridade em cada Unidade do CNMP.

Na Ata 1/2021 (0524384) da reunião realizada entre Servidores da SGE e da AUDIN em 24/8/2021, consta que os representantes da
SGE entendem haver vinculação da gestão de riscos aos objetivos estratégicos, por meio de aplicação da metodologia de gestão de riscos às ações
do Plano de Gestão, vinculados a objetivos táticos, e posteriormente a objetivos estratégicos.

Contudo, não há vinculação propriamente dita aos processos do terceiro nível da Cadeia de Valor, uma vez que os processos a serem
mapeados são estabelecidos por área e, em princípio, não são contemplados em sua totalidade, mas somente nas fases compreendidas na
responsabilidade da referida Unidade.

Ainda de acordo com a referida Ata, os representantes da SGE argumentaram sobre a dificuldade de realizar o mapeamento de todo
o processo, julgando inadequado, para a metodologia atual, o acionamento de Unidades em momentos diferentes para complementar o mapeamento de
riscos de determinado processo.

Nesse contexto, as Unidades e Subunidades que já passaram pelo processo de mapeamento de riscos definiram, na Planilha de
Gerenciamento de Riscos e no Relatório de Mapeamento de Riscos, as seguintes nomenclaturas para seus processos de trabalho:

COMCC e CPL – Processo de contratação;
ASCEV – Gerenciar demandas de cerimonial e eventos;
SGP – Gerir folha de pagamento, gerir capacitações, realizar lançamento de licenças médicas, gerir base de dados pessoais da SGP.
No Portal Visão 360º do CNMP, ao consultar os processos de 3º nível da Cadeia de Valor, as nomenclaturas observadas foram:
COMCC – adquirir bens ou serviços;
ASCEV – não há processos cadastrados;
SGP – contratar ações de capacitação.
Ao verificar o Plano de Gestão 2021, a Equipe de Auditoria também constatou que os processos de trabalho escolhidos pelos

Gestores de risco não eram aderentes àquele instrumento legal.
Comentário do Gestor: por meio da Matriz de Achados comentada, encaminhada pelo Despacho SGE de 17/9/2021 (0533374), em

resposta à SAUDI nº 24 (0530263), o gestor informou que “nos próximos ciclos de mapeamento de riscos se garantirá que os nomes dos processos de
trabalho, cujos riscos serão mapeados, estejam com a nomenclatura compatível com os processos de trabalho presentes no Portfólio de Processos e no
Plano de Gestão.”

O ideal seria trabalhar os processos da cadeia de valor para que, no futuro, fosse possível realizar a gestão de riscos nos processos de
forma transversal, e não por Unidades de forma isolada.

Na reunião final de auditoria, ocorrida em 5/10/2021, a Secretaria de Gestão Estratégica demonstrou a dificuldade de se priorizar, no
momento, a atualização da Cadeia de Valor do CNMP, de modo que assuntos importantes surgidos atualmente também devem ganhar destaque no
processo de gestão de riscos.

Assim, ficou definido, em complementação ao item 4.1, que trata da documentação de análise do contexto, que a justificativa da
escolha dos processos a terem os riscos mapeados deve ser melhor instruída e formalizada no Relatório de Mapeamento de Riscos, em especial nos
casos em que os processos não constem da Cadeia de Valor ou do Plano de Gestão Anual.

Recomendação: à SGE, nos próximos ciclos de mapeamento de riscos, orientar os Gestores quanto à escolha dos processos para o
gerenciamento de riscos, para que sejam os constantes da Cadeia de Valor ou do Plano de Gestão Anual, ou, na impossibilidade, promover a adequada
justificativa da escolha do processo no Relatório de Mapeamento de Riscos.

 
4.6 Informação: possibilidade de melhoria na comunicação das ações de tratamento a serem adotadas.
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Análise: ao analisar o Relatório de Mapeamento de Riscos da SGP (0516268), a Equipe de Auditoria verificou que o item 6 do
Quadro Consolidado de Medidas de Tratamento prevê ações que envolvem a Secretaria de Tecnologia da Informação e a Secretaria Processual.
Contudo, embora as áreas intervenientes tenham sido formalmente consultadas e se manifestado no Processo 19.00.6230.0002684/2021-66, por meio
do Despacho ASTEC/SPR (0514093) e do Memorando STI 78/2021 (0515060), o Relatório de Mapeamento de Riscos não foi encaminhado às
respectivas Unidades.

Conforme reunião entre Servidores da AUDIN e da SGE, realizada em 24/8/2021, o encaminhamento das ações de tratamento às
áreas intervenientes por meio do Relatório de Mapeamento de Riscos é um ponto de melhoria na comunicação do processo de gerenciamento de riscos
e enfatiza a ciência formal daquelas Unidades sobre as ações que deverão adotar como resposta aos riscos identificados por outra Unidade.

 
 

VI – CONCLUSÃO
 

Ante o exposto, é possível afirmar que a evolução do tema gestão de riscos no CNMP foi considerável nos últimos cinco anos,
passando pela construção da Política e do Plano de Gestão de Riscos e a realização do plano piloto de implementação da gestão de riscos nos
processos de aquisição e de prorrogação contratual na COMCC.

Após esse primeiro passo, em 2019 foi realizada a primeira revisão dos normativos citados e, em 2020, foi implementado o novo
sistema de governança da Casa com a proposta de tornar mais eficiente as iniciativas de direcionamento, monitoramento e supervisão tanto da
estratégia quando da gestão de riscos no CNMP.

Nesse contexto, esta ação de auditoria teve como objetivo principal avaliar o nível de maturidade da gestão de riscos do CNMP nas
dimensões “ambientes” e “processos”, como base no Modelo de Avaliação da Maturidade em Gestão de Riscos do TCU. Como resultado, o Órgão se
encontra em nível intermediário em ambas as dimensões, com 47% e 44%, respectivamente.

Contudo, a implementação da gestão de riscos ainda se encontra em estágio inicial, pois só alcançou 29,41% das Unidades da área-
meio, e a área finalística ainda não realizou qualquer atividade nesse sentido.

Por isso, as principais constatações desta auditoria são a inexistência de gestão de riscos estratégicos e a ausência de definição do
nível de maturidade almejado em gestão de riscos e de seu Plano de Implementação.

Outrossim, os resultados dos questionários auxiliares aplicados pela AUDIN aos Secretários e ocupantes de Cargos Comissionados,
bem como aos Servidores da própria Auditoria Interna, com o objetivo de captar a percepção dos colaboradores do CNMP em relação ao tema gestão
de riscos permitiram mensurar o nível de maturidade da gestão de riscos na Instituição. Essas informações serão utilizadas pela SGE para aprimorar o
processo.

Desse modo, a despeito das dificuldades inerentes à implementação de qualquer plano, a Secretaria de Gestão Estratégica vem
envidando esforços no sentido de avançar na aplicação da metodologia existente, ao mesmo tempo que já sinaliza nova rodada de revisão dos
normativos para que o CNMP desenvolva e institucionalize as habilidades necessárias ao gerenciamento de riscos eficaz.

Nesses termos, a Equipe de Auditoria sugere encaminhamento à Secretaria-Geral e à Secretaria de Gestão Estratégica, para ciência e
adoção de providências.

 
 

Brasília, 7 de outubro de 2021.
 
 
 

BÁRBARA GOMES ARAUJO FERNANDES
               Analista de Controle Interno

JOSIAS MENDES DA SILVA
    Analista de Gestão Pública
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RENATA ALENCAR CAMPOLINA BERNAT
Coordenadora de Auditoria

 
 
 

Homologo o Relatório de Auditoria nº 4/2021, que trata da Gestão de Riscos do Conselho Nacional do Ministério Público, e
encaminho à Secretaria-Geral e à Secretaria de Gestão Estratégica, para ciência e adoção de providências.

 
 
 

VITOR WILLIAM DE SOUSA MARÇAL
Auditor-Chefe Substituto

 

APÊNDICE I – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 4/2021
 

Quadro Consolidado das Recomendações da Auditoria Interna

Item Recomendação Unidade
Responsável

3.1 Propor ao Comitê de Governança Corporativa a implementação da gestão de riscos estratégicos no
Planejamento Estratégico desde a sua concepção. SG

3.2
Propor para deliberação do Comitê de Governança Corporativa definição do nível de maturidade almejado
para a Gestão de Riscos do Conselho e a instituição de um Plano de Implementação para o alcance do grau
de maturidade pretendido.

SG

3.3
Propor a revisão da Política e do Plano de Gestão de Riscos do CNMP, de modo a torná-los aderentes ao
modelo de governança instituído pela Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020 e, se entender necessário, às
novas versões do COSO II e da ISO 31000.

SG

3.4

Propor a inclusão de dispositivo no normativo detalhando as responsabilidades e atribuições específicas de
cada nível organizacional, incluindo os Servidores do CNMP, conforme o modelo das três linhas de defesa
proposto pelo TCU, ou inserir na revisão da Política e do Plano de Gestão de Riscos dispositivo que
contemple essas peculiaridades.

SG

3.5a Oferecer capacitação continuada em Gestão de Riscos para os Servidores do CNMP, conforme item 3.1.4 do
Plano de Gestão de Riscos, seja por instrutoria interna, seja por meio de contratação. SGE

3.5b Dar ciência aos Secretários das informações encontradas nos Questionários para disseminação das
informações a todos os Servidores. SGE

4.1
Registrar no Relatório de Mapeamento de Riscos a justificativa para a escolha do processo a ter seus riscos
mapeados, o escopo do processo e as partes interessadas, bem como a lista de presença de pessoas que
participaram das atividades de identificação e análise.

SGE

4.4
Promover a adequação do processo de gestão de riscos aos normativos internos pertinentes: Portaria CNMP-
PRESI nº 45/2017, Portaria CNMP-PRESI nº 167/2018 e Portaria CNMP-PRESI nº 197/2020, seja com
ações aderentes aos normativos ou com a atualização destes ao que é realizado na prática.

SGE
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4.5 Nos próximos ciclos de mapeamento de riscos, orientar os Gestores quanto à escolha dos processos para o
gerenciamento de riscos, para que sejam os constantes da Cadeia de Valor ou do Plano de Gestão Anual, ou,
na impossibilidade, promover a adequada justificativa da escolha do processo no Relatório de Mapeamento
de Riscos.

SGE

 

APÊNDICE II – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 4/2021
 

Quadro Consolidado das Orientações da Auditoria Interna

Item Orientação Unidade
Responsável

3.6 Propor ao Comitê de Governança Corporativa a definição do apetite para os riscos estratégicos ou ratificar o
atualmente vigente, quando implementada a gestão de riscos nos projetos estratégicos no CNMP. SGE

4.2 Registrar no Relatório de Mapeamento de Riscos os recursos requeridos e o cronograma para
implementação das ações mais complexas relacionadas às medidas de tratamento. SGE

 

 

Documento assinado eletronicamente por Josias Mendes Da Silva, Analista de Gestão Pública, em 07/10/2021, às 15:22, conforme § 3º do art. 4º
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Documento assinado eletronicamente por Barbara Gomes Araujo Fernandes, Analista de Controle Interno, em 07/10/2021, às 15:23, conforme
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