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Dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos
do Tribunal Regional do Trabalho da 6a

Região.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 6a REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece
princípios e diretrizes para a gestão de riscos;

CONSIDERANDO o Referencial Básico de Governança do Tribunal de
Contas da União (TCU) aplicável a órgãos e entidades da Administração Pública;

CONSIDERANDO o objetivo estratégico do Tribunal de "Fortalecer os
processos de governança administrativa e judiciária", bem como a adoção do indicador
de governança, divulgado pelo TCU (I-Gov);

CONSIDERANDO que cabe ao Comité Gestor de Riscos propor à
Presidência do Tribunal a Política de Gestão de Riscos, conforme disposto no item I do
art. 2° do Ato TRT GP n° 464, de 19 de outubro de 2015,

CONSIDERANDO que o risco é inerente aos processos de trabalho e
projetos executados no Tribunal, envolvendo ameaças ao alcance dos objetivos
institucionais, que devem ser gerenciadas, de modo a mante-las em níveis aceitáveis,

CONSIDERANDO que a implantação da gestão de riscos aumenta a
capacidade da instituição lidar com as incertezas, estimula a transparência organizacional
e contribui para o uso eficiente, eficaz e efetivo de recursos, bem como o fortalecimento
da imagem e reputação do Tribunal,

CONSIDERANDO o princípio da melhoria contínua da gestão de riscos no
âmbito deste Tribunal,

RESOLVE

Art. 1° Dispor sobre a Política de Gestão de Riscos do Tribunal Regional do
Trabalho da 6a Região que compreende os princípios, os objetivos, as diretrizes, as
responsabilidades e o processo de gestão de riscos, tendo como premissa o alinhamento
ao Plano Estratégico do Tribunal.

§ 1° A Política ora estabelecida deverá ser observada por todas as unidades
deste Regional, como parte do modelo de governança, sendo aplicável aos processos de
trabalho que impactam diretamente na consecução dos objetivos estratégicos
institucionais.
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