
Linha do tempo 
Gestão de Riscos
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Carros-fortes no Brasil começam a
transportar valores e bens. “Pesquisa”
elementar de riscos: ruas, cruzamentos,
semáforos.

Publicação do Decreto nº 9.203 é um
marco da Governança Pública
brasileira. Consolidou a obrigação da
Gestão de Riscos na Administração
Pública.

Luta do ser humano pela vida. Perigos e
riscos por toda parte em um mundo
selvagem.

Ciclo das grandes navegações. Riscos
em alto mar, expansão de novas rotas
de comércio, novas terras e sociedades.

Revolução Industrial. Riscos aos
trabalhadores no uso de máquinas e
ferramentas, êxodo rural, invenção da
máquina a vapor.

Ataque às Torres Gêmeas do World
Trade Center, em Nova Iorque, nos
Estados Unidos. Gestão de crise. O
mundo nunca mais foi o mesmo, e a
Gestão de Riscos muda de patamar.

Publicado o modelo “3 Linhas de Defesa”,
da Associação Internacional dos
Profissionais de Auditoria Interna,
utilizado até hoje para Gestão de Riscos. 

O Ministério do Planejamento lança o
“Guia de Orientação para o
Gerenciamento de Riscos”. Nasce a
Gestão de Riscos no Brasil.

Publicação conjunta do Ministério do
Planejamento e da Controladoria-Geral
da União, a Instrução Normativa (IN) nº 1
detalha as necessidades, para os órgãos
públicos, em Controles Internos da
Gestão, Gestão de Riscos e Governança.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9203.htm
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/21519355/do1-2016-05-11-instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-10-de-maio-de-2016-21519197


Resolução nº CFMV 1.416 sobre a
Política de Gestão de Riscos (PGR).

Portaria CFMV nº 82 aprova os 
 cinco passos da Metodologia de
Gestão de Riscos (5MGR).

Portaria CFMV nº 103 cria de
Grupo de Trabalho para debates e
discussões sobre o “Plano de
Gestão de Riscos do Sistema
CFMV/CRMVs”.

Publicações CFMV:
 

  

Publicação da Norma Brasileira ABNT
NBR ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos
– Diretrizes. Base para a temática em
vários órgãos públicos brasileiros.

Publicação do Acórdão nº 1.925/2019 –
Plenário, do Tribunal de Contas da União
(TCU) sobre fiscalização dos Conselhos
de Profissões Regulamentadas. Alertas
quanto à necessidade de implantação de
Gestão de Riscos.
                              

Portaria CFMV nº 74 cria a
Controladoria do CFMV.

Portaria CFMV nº 102, e o
estabelecimento de atribuições e
competências em Gestão de Riscos e
Auditoria Interna.

Publicações CFMV:
 

Consulta Pública interna dos CRMVs,
para críticas e sugestões quanto à
versão final do Plano de Gestão de
Riscos.

Publicação, no site do CFMV e nas redes
sociais, a versão oficial do Plano de
Gestão de Riscos do Sistema
CFMV/CRMVs.
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Saiba mais no www.cfmv.gov.br/gestaoderiscos

http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/resolucao/1416.pdf
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.82.pdf
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2021.103.pdf
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/gestao-riscos
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/redireciona/acordao-completo/%22ACORDAO-COMPLETO-2347282%22
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2019.74.pdf
http://ts.cfmv.gov.br/manual/arquivos/portaria/2019.102.pdf
https://www.cfmv.gov.br/gestaoderiscos/

