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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                              
CRCDF vai realizar 3º Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal 

Vem aí a 3ª edição do Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal, realizado pelo Conselho Regional de 

Contabilidade (CRCDF) e pela Associação dos Peritos Judicias, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito 

Federal (APEJUS/DF) no dia 07 de dezembro. Nesta edição serão abordados temas como a necessidade e utilidade 

dos trabalhos periciais, os crimes financeiros, fraudes e corrupções e a apuração de haveres, entre outros. Reserve 

espaço em sua agenda e aguarde. Em breve serão divulgadas mais informações. 

 

Marrocos recebe representante da LIDERSIS 

Na terça-feira (06/11) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu o conselheiro Ricardo Gomide, 

acompanhado pelo representante da LIDERSIS - José Vicente dos Santos. No encontro foi apresentada a empresa, 

que fornece soluções de tecnologia da informação e trabalha com certificação digital. A empresa procurou o 

Conselho com o intuito de discutir a possibilidade de parceria na realização de capacitações. A LIDERSIS fica no Ed 

Pátio Capital, em Águas Claras. Entre em contato com a empresa nos telefones (61) 98170-5859 ou (61) 3551-

1006 ou o pelo site: http://www.lidersis.com.br/portal/. 

 
Comissão de Jovens Empresários realiza reunião 

Ainda na terça-feira (06/11) a Comissão de Jovens Empresários do CRCDF, coordenada pelo contador Leonardo de 

Oliveira Mihsen, se reuniu na sede do Conselho e deu continuidade às discussões sobre a tabela de serviços, em 

elaboração pela comissão para auxiliar na padronização de nomenclaturas ou descrições. Participaram do encontro 

os integrantes Thiago Almeida Fernandes, Karla Cinthiam Meira, Risomar Lima de Oliveira e Marco Antônio Oliveira 

Barbosa. 

 

CRCDF presente em Fórum do SPED realizado pela Receita 

O coordenador da Comissão de Jovens Empresários do CRCDF, Leonardo de Oliveira Mihsen e o conselheiro Cássio 

dos Santos, representaram o Conselho no Fórum do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), realizado na 

quarta-feira (07/11) pela Receita Federal do Brasil, na sede do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). No 

encontro foi discutida a relação entre o eSocial, EDF-Reinf, DCTFWeb e seus reflexos no cálculo de contribuições 

previdenciárias. 

 

CRCDF presente em reunião do Conselho de Transparência do DF 

O Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal (CTCS) realizou na quarta-feira (07/11) a 5ª 

reunião extraordinária. O CRCDF participou do encontro, representado pelo conselheiro - João Barbosa França. Na 

reunião foram discutidas questões como revisões no regimento interno e foram esclarecidas dúvidas sobre a 

palestra ministrada pelo conselheiro João França, que abordou os conhecimentos necessários para a fiscalização 

social dos gastos públicos, com o tema “Orçamento Transparente para Todos”. 

 

 

 

http://www.lidersis.com.br/portal/


 
Em reunião no TJDFT representantes do CRCDF falam sobre Substituição Tributária 

Na quarta-feira (07/11) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, o coordenador da Comissão de Integração 

CRCDF e SEF/DF – Jakson Cleiton Aires e o coordenador da Comissão de Jovens Empresários – Leonardo David de 

Oliveira Mihsen reuniram-se no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) com os 

desembargadores João Batista Teixeira, Jesuíno Aparecido Rissato e Demétrius Gomes Cavalcanti e o assessor Luiz 

Henrique Carvalho Pereira. O encontro foi solicitado pelo TJDFT para ouvir a avaliação do ponto de vista do 

contador, sobre aspectos relacionados à Substituição Tributária e arrecadação do ICMS. 

 
 

Conselho apoia realização de palestra sobre Compliance no Terceiro Setor 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, realizou a abertura, na quinta-feira (08/11), da palestra ‘Compliance no 

Terceiro Setor – Controle e Integridade nas Organizações da Sociedade Civil’ baseada no livro com o mesmo nome, 

escrito pelo promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo - Airton Grazzioli, e pelo procurador de justiça do 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - José Eduardo Sabo Paes. Os autores explicaram na palestra os 

conceitos relacionados ao tema e falaram sobre a aplicação no dia a dia das instituições de interesse social. O 

evento contou ainda com a participação do presidente da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal 

(ACiCon-DF) - professor Dr. José Antonio de França como mediador. 

 
 



 

Receita Federal vai esclarecer dúvidas na sala de atendimento do eSocial 

A Sala Especial de Atendimento do eSocial, vai atender contadores e empresários com dúvidas relacionadas ao 

sistema nesta quarta-feira, dia 14 de novembro. Os encontros seguintes serão realizados nos dias 28/11 e 12/12, 

sempre das 10h às 12h, no auditório do Edifício Órgãos Regionais, localizado no Setor de Autarquias Sul, Quadra 03, 

Bloco O. O espaço também contará com a participação de representantes do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Caixa Econômica Federal. Mais informações e inscrições 

pelo telefone: (61) 3412-4408 ou pelo site. 

 

Vem aí o XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista 

Idealizado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade de 

Pernambuco (CRCPE), vem aí o XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que será realizado em Porto de 

Galinhas nos dias 11 a 13 de setembro de 2019. A proposta é discutir temas da área contábil e de interesse geral, 

com enfoque principal no universo feminino. Separe espaço na sua agenda. Acesse mais informações aqui. 

 

SIMPLIFICA PJ: Participe você também! 

O CRCDF está entre as entidades que atuam no Programa Simplifica PJ, lançado pelo Governo e com sede no setor 

industrial de Taguatinga. O Simplifica PJ tem como objetivo agilizar e facilitar a abertura, regularização e 

fechamento de empresas. A participação do Conselho se dá por meio do atendimento aos empresários prestado por 

contadores que se voluntariam para a iniciativa. Interessados em participar devem entrar em contato com o CRCDF 

por meio dos endereços ouvidoria@crcdf.org.br e presidencia@crcdf.org.br . 

 

Banco de instrutores do CRCDF: Saiba como fazer o cadastro 

O CRCDF está cadastrando instrutores para ministrar palestras e cursos no âmbito do Programa de Educação 

Continuada. Os instrutores habilitados farão parte de um banco de dados para futura contratação. Acesse o site e 

saiba mais aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/j5vJ4IFFKzvyNqvv1
http://enmc.cfc.org.br/
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
mailto:presidencia@crcdf.org.br
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/04/12/banco-de-instrutores-crcdf/


 

 

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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