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Gestão de risco
Tendo como referência o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), o CRCRJ incluiu em seu 
plano de contratações para 2019 a contratação 
de empresa de consultoria, com a finalidade de 
orientar e subsidiar a implantação do Sistema de 
Gestão da Qualidade – ISO, que contribuirá para 
a implementação da gestão de riscos nos princi-
pais processos e atividades desenvolvidos pelo 
Conselho. Nesse sentido, o Plano de Gestão de 
Riscos irá detalhar a metodologia, os conceitos, 
os papéis e as responsabilidades dos envolvidos, 
assim como estabelecerá processo de classifi-
cação, avaliação, adoção de respostas e moni-
toramento aos eventos de riscos identificados.

O CRCRJ possui uma estrutura de Controle In-
terno composta pela Vice-Presidência (VPCI), a 
Câmara de Controle Interno e o Departamento 
de Controle Interno (DEPCI), em paralelo às ave-
riguações da Auditoria Interna do CFC.
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Entre as atribuições do 
Departamento de Controle 

Interno, destacam-se:

• Propor políticas, normas gerais e padrões 

para a organização e o funcionamento do 

Controle Interno.

• Elaborar normas e procedimentos relativos 

às atividades de controle interno.

• Desenvolver métodos e procedimentos que 

permitam o controle real sobre os recursos, 

gastos e gastos e receitas.

• Inspecionar o cumprimento e a observância 

das leis, decretos, normas, disposições e 

rotinas e procedimentos estabelecidos.

• Verificar o cumprimento das obrigações 

fiscais e trabalhistas.

• Avaliar os controles internos, propondo 

reformulações quando necessário.

• Colaborar para a tomada de decisão da 

administração.

• Orientar, instruir e zelar o cumprimento da 

legislação e demais normas vigentes.

• Catalogar e manter atualizadas legislação, 

atos oficias, documentos e publicações.

Entre as atribuições da 
Câmara de Controle 

Interno, destacam-se:

• Examinar as Demonstrações da receia 

arrecadada

• Opinar sobre recebimento de legados, 

doações e subvenções recebidas e/ou 

concedidas

• Examinar os comprovantes de despesas 

efetuadas

• Emitir parecer sobre as prestações de con-

tas, os balancetes mensais, os balanços 

do exercício e os pedidos de modificações 

orçamentárias a serem submetidos ao 

Plenário

• Emitir parecer sobre a proposta orçamentá-

ria apresentada pelo Presidente

• Examinar o inventário anual dos bens 

patrimoniais

• Fiscalizar os investimentos financeiros

• Emitir parecer sobre os procedimentos de 

receita e despesa

• Acompanhar as Demonstrações Contá-

beis e gestões Orçamentária, Financeira e 

Patrimonial

• Opinar conclusivamente sobre assuntos 

contábeis, orçamentários, licitatórios e 

administrativos que lhe forem submetidos

• Comunicar ao Presidente atos administrati-

vos que requeiram ações imediatas.
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O CRCRJ possui funcionários capacitados em sua Contabilidade, 
promovendo informações relevantes e fidedignas, haja vista a ma-
nutenção de procedimentos mensais de instauração de processo 
de Balancete, que engloba toda documentação que abaliza os sal-
dos contábeis e o acompanhamento da gestão orçamentária, mi-
tigando riscos, mau uso e dano ao patrimônio do Regional. 

Os processos instaurados pelo Departamento Financeiro e Contábil 
do CRCRJ são analisados, primeiramente, pelo Departamento de Con-
trole Interno, que realiza testes de conformidade e não conformidade, 
além de acompanhar os saldos e a gestão orçamentária e patrimonial.

Após as análises do Departamento de Controle Interno, o processo 
é avaliado pela Câmara, que emite parecer conclusivo à aprova-
ção do mesmo em Plenária e remessa ao CFC para homologação.

Gestão e Controle de demandas 
judiciais
O Departamento Jurídico do CRCRJ patrocina as demandas judiciais 
de interesse do Regional e coordena a terceirização das demandas 
trabalhistas a escritório de advocacia externa. O acompanhamento 
das movimentações, dos prazos e das publicações dos processos de 
interesse do CRCRJ se dá mediante rotina automatizada. Além disso, 
é realizado o monitoramento periódico das ações judiciais que de-
monstram possibilidade de geração de impacto econômico ao CRCRJ.

Cabe ressaltar que a avaliação realizada pelo Departamento Jurídico tem 
o intuito de demonstrar a tendência do julgamento e não um indicativo 
preciso da posição que será adotada pelo Judiciário em cada caso.

Juntamente com o Departamento Financeiro, através da Gerência de 
Cobrança, o Departamento Jurídico ainda promove o ajuizamento das 
execuções fiscais para cobrança judicial dos créditos do CRCRJ, 
f icando responsável pelo patrocínio das ações distribuídas. 

Tramitação dos 
Processos Judiciais 

Trabalhistas em 2018

STF: 1 TST: 0 2º grau: 5 1º grau: 8

Provável

STJ: 3

Possível

Extintos: 5

Parcialmente Certa

Perdas estimadas em R$

562.200,00  

1.357.483,17 

2.347.259,88 
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2.871
Execuções Fiscais ajuizadas

72 
Ações cíveis em tramitação
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