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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 assuntos que serão discutidos com renomados palestrantes como o Dr. 

Martinho Maurício Gomes de Ornelas - autor de diversos livros de Perícia, o colunista da rádio CBN e do 

Estadão - Dr. José Dutra Vieira Sobrinho, o perito da Polícia Federal nas operações Lava Jato - Dr. 

Eduardo Costa Neto, além do juiz de Direito - Dr. Edilson Enedino das Chagas. Acesse o site e saiba 

mais. 

 

ASCOP/DF recebe representantes do Legislativo e apresenta demandas 

Em reunião realizada na sede do CRCDF na segunda-feira (12/11), conduzida pelo presidente Adriano 

Marrocos, representantes dos Conselhos que compõem a Associação dos Conselhos de Profissões 

Regulamentadas do Distrito Federal - ASCOP/DF receberam o deputado federal eleito Luiz Miranda 

(DEM)- acompanhado pelos assessores Leonardo Oliveira e Sonia Perri – e os representantes dos 

deputados federais eleitos Celina Leão (PP) – Ricardo Grossi, Erika Kokay (PT) – Sandra Cabral e Júlio 

Cesar (PRB) – Paulo Silva e Júlio César Lopes. No encontro foram transmitidas demandas relacionadas 

às entidades, como a dispensa de servidores para exercício de atividades em Conselhos e a fiscalização 

das instituições que oferecem cursos de ensino superior na modalidade EAD. Saiba mais, leia no site. 

 
 

CRCDF prestigia evento da KPMG 

Representado pelo presidente Adriano Marrocos, o CRCDF esteve presente na abertura do evento 1° 

KPMG Regional Meeting, realizado pelo escritório de Brasília da KPMG, com o tema Digital 

Transformation. A iniciativa é a primeira de uma série de palestras que abordam temas como 

inteligência artificial e os impactos da Nova Lei de proteção de dados, entre outros. 

 

Em reunião no Senado, Marrocos fala sobre Projeto envolvendo as multas das GFIP’s 

Na terça-feira (13/11) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, acompanhado pelos contadores 

Gabriela, Francisco e Diego, foi recebido pelo assessor do Senador Paulo Paim (PT-RS) – Leandro Brito. 

A visita foi marcada com o objetivo de tratar do Projeto que trata da anistia das multas das GFIP’s. A 

proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e segue agora para apreciação do Senado Federal. 

Segundo o presidente Adriano Marrocos a proposta foi recebida e está em análise pela equipe do 

senador. “É importante que a classe contábil se mantenha mobilizada e otimista. Esperamos trazer boas 

notícias em breve”, destacou. 

https://www.crcdf.org.br/
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/11/13/ascopdf-recebe-representantes-do-legislativo-e-apresenta-demandas/


 

 

 
 

CRCDF parabeniza Observatório Social de Brasília que comemora cinco anos neste mês 

Com o intuito de promover a transparência e o controle social dos gastos públicos em todo o DF o 

Observatório Social de Brasília foi criado, com o apoio do CRCDF, em 2013. Neste mês a associação sem 

fins lucrativos comemora cinco anos e celebra conquistas. Uma delas é a ampliação da parceria iniciada 

pelo CRCDF e o Observatório de Brasília para o âmbito nacional, com o estabelecimento de cooperação 

entre o Conselho Federal de Contabilidade e o Observatório Social do Brasil, em 2016. A importância da 

parceria é lembrada pelo atual presidente do OSBrasília, Onésimo Staffuzza. “O CRCDF sempre apoiou a 

iniciativa e foi fundamental para ampliar o vínculo do observatório com os representantes da classe 

contábil”, afirmou. De acordo com o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, é fundamental apoiar 

iniciativas como o observatório, como forma de incentivar a participação dos cidadãos e envolver a 

sociedade no controle da administração pública. Pelo acordo o Conselho se compromete a apoiar 

institucionalmente o Observatório e incentivar a participação de profissionais na iniciativa, além de 

divulgar os eventos promovidos pela organização. Saiba mais sobre o OSBrasília clicando aqui. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://osbrasilia.org/sobre-o-os-brasilia/
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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