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  NOTÍCIAS DA SEMANA 

 

CRCDF participa de cerimônia em comemoração aos 3 anos de atividades do NAF/UDF 

O Centro Universitário UDF realizou na segunda-feira (19/06) evento em comemoração aos três anos atividades 

do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), que é vinculado ao curso de Ciências Contábeis e realiza 

anualmente os Plantões Fiscais para auxílio no preenchimento e entrega das declarações do IR. O presidente 

Adriano Marrocos representou o CRCDF na ocasião, convidado pelo coordenador do NAF, professor Deypson 

Carvalho. Na cerimônia foram entregues certificados aos alunos que trabalharam nos plantões fiscais de 2017. 

Assista aos vídeos clicando aqui. 

 

CRCDF realiza reunião plenária de Junho 

Os Conselheiros do CRCDF participaram na quarta-feira (21/06) das reuniões do Conselho Diretor, Tribunal 

Regional de Ética e Plenária. No encontro mensal são discutidos e revisados os processos que envolvem a 

fiscalização e o registro, assim como a prestação de contas e cursos e eventos, além de resoluções. Também 

nessas reuniões são definidas as políticas para a gestão dos recursos do CRCDF. 

 

Marrocos pede apoio ao PL que anistia multas referentes à GFIP 

Na quarta-feira (21/06) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, acompanhado pela representante do 

Conselho na região do Guará, Ana Paula Pinheiro Magalhães, e pelos contadores Jean Sebastião Vilas Boas e 

Marilei Ferreira Motta, reuniram-se com o deputado federal Aluísio Mendes (PODEMOS/MA), para pedir o 

apoio do parlamentar na tramitação do Projeto de Lei nº 7512/14, que anula débitos oriundos de multas por 

descumprimento de entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social (GFIP). A proposta de autoria do Deputado Federal Laércio Oliveira (SD/SE) 

aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. 

 

CRCDF alinha com Sebrae participação no Mutirão da Simplificação em Brazlândia 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, e o representante do Conselho em Brazlândia, o contador Bruno 

Pena Teixeira, reuniram-se na quinta-feira (22/06) com os representantes do Sebrae no DF, a gerente da 

Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT), a gerente da Unidade de Políticas Públicas 

e Desenvolvimento Territorial do Sebrae-DF, Elaine Siqueira e a analista da unidade, Andrea Oliveira Magalhães. 

Também participaram o representante da Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável (SEDES), o 

subsecretário de relação com o setor produtivo, Márcio Faria Junior, e o presidente da Associação dos 

Contadores de Brazlândia, José Carlos de Barros. O principal assunto foi a participação no Mutirão da 

Simplificação que o Sebrae vai realizar nos dias 03 a 07/06, em frente à rodoviária de Brazlândia. Na ocasião 

também foi alinhada uma reunião que vai discutir os problemas enfrentados pelos profissionais no processo de 

licenciamento de empresas. Leia mais aqui. 

 

Marrocos recebe representante da Faculdade JK 

O diretor de ensino e aprendizagem da Faculdade JK, Alano Nogueira Matias, o coordenador dos cursos da área 

de negócios da Faculdade, Elton Henriger, e o coordenador do curso de Ciências Contábeis, Washington Souza 

de Melo, foram recebidos na quinta-feira (22/06), pelo presidente Adriano Marrocos na sede do CRCDF. A 

Faculdade, que é parceira do CRCDF, está inaugurando nova unidade na 907 sul, onde serão oferecidos 17 

novos cursos, entre eles, Ciências Contábeis. No encontro foram discutidos o convênio firmado entre as 

instituições e a realização de cursos em parceria. 

 

 

 

http://www.crcdf.org.br/portal/videos/
http://www.crcdf.org.br/portal/2017/06/29/crcdf-alinha-com-sebrae-participacao-no-mutirao-da-simplificacao/


 
Acicon, CRCDF e MasterClin vão lançar cartão de vantagens 

A expectativa é lançar em julho o cartão que vai permitir aos profissionais registrados no Conselho, acesso a 

uma série de benefícios e vantagens. A iniciativa é do CRCDF em parceria com a empresa Masterclin Vantagens. 

Os últimos detalhes foram acertados na reunião realizada na quinta-feira (22/06) entre o presidente do CRCDF, 

Adriano Marrocos, e o representante da MasterClin, Marcelo Rodrigues. O cartão dá acesso a uma série de 

descontos na aquisição de produtos ou serviços. São vários os estabelecimentos credenciados, entre eles 

instituições de ensino que oferecem cursos de graduação, pós-graduações, idiomas e demais especializações. 

Também são oferecidos descontos em estabelecimentos comerciais, como academias de ginástica, cursos, 

livrarias, cinemas, laboratórios de análises clínicas, aluguel de carro, passagens aéreas, redes de hotéis, 

empresas de turismo, supermercados, dentistas, clínicas médicas privadas, postos de combustíveis e vários 

outros. 

 

CRCDF Informa: Solicitação à Secretaria de Fazenda 

O CRCDF protocolou no dia 22/06 um documento em que pede à Secretaria de Fazenda do DF, a edição de 

Portaria transferindo para 01/01/2018 a obrigação de emitir a NFCe em substituição ao ECF e Nota de Venda ao 

Consumidor para as empresas optantes do Simples Nacional com faturamento anual até R$ 120.000,00. A regra 

está prevista na Portaria SEF Nº 234, de 23/10/2014 e define que a obrigação passa a valer a partir do dia 1º de 

julho de 2017. Veja na íntegra o documento que foi enviado à Secretaria de Fazenda clicando aqui. 

     

Inscrições abertas para curso sobre Escrituração Contábil Fiscal 

O professor Ângelo Márcio Leandro da Costa vai ministrar nos dias 05 e 06/07, na sede do CRCDF, o curso 

“Escrituração Contábil Fiscal (ECF) na Prática”. Garanta a sua inscrição e saiba mais clicando aqui. 

 

Junta Comercial conclui migração e disponibiliza novo portal 

O CRCDF recebeu ofício da Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF) informando a conclusão da migração do 

banco de dados e dos sistemas informatizados para o Parque Tecnológico do Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC). Com isso o novo portal já está disponível para acessos e consultas on-line. O novo 

endereço é o: http://jcdf.mdic.gov.br. 

 

Lei da Repatriação é tema de palestra no CRCDF 

O CRCDF e a Consulcamp Auditoria e Assessoria realizam na próxima quinta-feira, dia 29/06, a palestra sobre a 

Lei da Repatriação, que será ministrada pelos professores Rodrigo Romanato e Marco César Favarin. Será às 9h, 

na sede do Conselho. Participe. Saiba mais clicando aqui. 

 

FUCAPE oferece mestrado em Ciências Contábeis 

Parceira do CRCDF a FUCAPE está com inscrições abertas até o dia 30/06 para o processo seletivo de mestrado 

em Ciências Contábeis no DF. A Instituição de Ensino Superior tem foco na área de negócios e já iniciou a 

seleção, que inclui uma avaliação escrita (30 questões) e uma entrevista. As aulas serão ministradas nas sextas-

feiras e aos sábados, em fins de semana alternados. Para mais informações entre em contato com a FUCAPE 

nos telefones (16) 98121-7921 e (21) 97279-8776 ou e-mail: amanda@fucape.br. 

 

Processus oferece MBA de Banking 

A Faculdade Processus, que também é parceira do CRCDF, está com inscrições abertas para o MBA em Banking, 

curso de especialização concebido para atender a demanda do conhecimento do público bancário. Profissionais 

com registro ativo no CRCDF contam com desconto exclusivo de 15% sobre o valor do MBA. Saiba mais no site: 

http://pos.processus.com.br/ 

 

 
 

http://www.crcdf.org.br/portal/2017/06/23/crcdf-informa-solicitacao-a-sefdf-sobre-as-empresas-optantes-do-simples-nacional-nfce-em-substituicao-ao-ecf-e-nota-de-venda-ao-consumidor/
http://www.crcdf.org.br/portal/curso/escrituracao-contabil-fiscal-ecf-na-pratica/
http://jcdf.mdic.gov.br/
http://www.crcdf.org.br/2017/imagem/cursos/CONVITE_REPAR.PNG
mailto:amanda@fucape.br
http://pos.processus.com.br/


 
  PARCEIROS DA SEMANA 

O CRCDF tem ainda parcerias firmadas que proporcionam descontos em cursos aos profissionais registrados 

no Conselho. Para saber mais clique aqui. 

 

Utilize o Banco de Talentos do CRCDF 

Oferta de vagas, cadastro de currículo e pesquisa por vagas disponíveis. 

Acesse agora mesmo e fique de olho no mercado! 
 

 
 

Confira as notícias mais importantes para a classe pelas redes sociais do CRCDF 

Acompanhe o portal do CRC e siga-nos nas redes sociais para conferir as últimas notícias e as 

informações mais importantes para você e seus clientes. 
 
  
 
 
Telefones de contato do CRCDF 
Lembramos mais uma vez os números disponíveis para atendimento via telefone: 
3321-1757|3321-1873|3321-1748|3321-8144|3321-7105|3325-3038 
  

 
Entre em contato com o CRCDF: 

Geral – crcdf@crcdf.org.br 
Ouvidoria – ouvidoria@crcdf.org.br 
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