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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. 

 

Sala de atendimento da Receita Federal esclarece dúvidas sobre o eSocial 

A Sala Especial de Atendimento do eSocial, está atendendo contadores e empresários com dúvidas relacionadas ao 

sistema. Os próximos encontros 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. 

 

Presidente do CRCDF participa do Encontro de Contadores promovido pelo Sescoop/DF 

Na terça-feira (20/11) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da abertura do Encontro de Contadores do 

DF, que abordou em duas palestras temas como as particularidades da contabilidade da sociedade cooperativa. O 

Conselho apoiou a realização do evento e deve instituir em breve um grupo de trabalho envolvendo os profissionais de 

contabilidade deste ramo para debater questões relacionadas à atuação no cooperativismo. Interessados em compor o 

grupo de trabalho podem entrar em contato por meio do endereço: ouvidoria@crcdf.org.br. 

 

 

 

https://www.crcdf.org.br/
https://goo.gl/forms/j5vJ4IFFKzvyNqvv1
mailto:ouvidoria@crcdf.org.br


 
 

Em reunião com APEJUS/DF, Marrocos discute capacitações aos profissionais. 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu na quarta-feira (21/11), o vice-presidente da Associação dos Peritos 

Judicias, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal (APEJUS/DF) – Fernando Guarany. No encontro os 

representantes das instituições conversaram sobre projetos realizados em parceria, como o 3º Fórum de Perícia 

Contábil do Distrito Federal (clique aqui para saber mais), e propostas envolvendo outras ações focadas na capacitação 

do profissional contábil 

 

 
 

CRCDF realiza reunião plenária de novembro 

Os Conselheiros do CRCDF participaram na quarta-feira (21/11) das reuniões do Conselho Diretor e Plenária. No 

encontro 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. 

 

Presidente do CRCDF prestigia inauguração do Campus do IBMEC 

O Ibmec/DF inaugurou na quarta-feira (21/11) o novo campus, localizado no Edifício Capital Financial Center. O 

lançamento teve a participação do presidente do CRCDF, Adriano Marrocos. A instituição tem cursos que oferece cursos 

de extensão, graduação e pós-graduação. A noite contou ainda com o lançamento do livro “Presidencialismo de 

Coalizão – Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro” com palestra do autor, Professor Sérgio Abranches. 

http://www1.cfc.org.br/evento/?NZC


 
 

Conselho realiza solenidade de juramento e entrega carteiras a novos registrados 

O CRCDF realizou duas cerimônias de entrega de carteira de identidade profissional na sexta (23/11). O presidente do 

CRCDF, Adriano Marrocos, conduziu as cerimônias em que foram entregues 48 documentos, acompanhado pela vice-

presidente de Registro Profissional, Fernanda Veras Oduaia, paraninfa das turmas. A carteira é entregue quando o 

Profissional da Contabilidade faz o seu Registro no CRC, após aprovação no Exame de Suficiência, tornando-o apto para 

o exercício da profissão. Saiba mais clicando aqui. 

 

 

 

Pesquisa de TCC analisa escolha de contadores pela área tributária 
A estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília (UnB) - Janaína Gomes da Silva elaborou 

pesquisa que vai auxiliar na preparação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) orientado pelo Prof. Dr. Eduardo 
Tadeu Vieira. O questionário tem como objetivo identificar o fator de influência para os contadores que escolheram a 

área tributária para atuar, e como os mesmos se mantêm atualizados neste segmento. A pesquisa busca ainda saber o 

que foi mais relevante neste processo - se foi o conhecimento teórico adquirido durante o curso de graduação ou o 
conhecimento prático adquirido na rotina diária da vida profissional. Auxilie a estudante respondendo o questionário 

disponível aqui. 
 

CFC realiza pesquisa sobre a atuação dos profissionais da contabilidade 

Para ouvir a sociedade, entender e mapear as expectativas e experiências dos cidadãos com relação à profissão 
contábil, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) promove a pesquisa que busca avaliar a profissão perante a 

sociedade. Do dia 19/11 ao dia 18/12 todos os cidadãos poderão avaliar o modo como a atuação do profissional da 
contabilidade contribui para o desenvolvimento sustentável do País. Em um questionário pequeno, com apenas cinco 

perguntas, os interessados poderão fazer a avaliação e deixar sugestões. Para conhecer a pesquisa e participar, 
acesse aqui o link. 
 

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. 

  

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2018/11/28/crcdf-realiza-solenidade-de-juramento-e-entrega-carteiras-a-novos-registrados/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrNg-1uGgTLBgUZROyzU94KjQJOEDCPHT3LR_qwKkl1J70eg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwNsJDFBxVrR9mkkJiYWrWL4yJEjpLc27RJfUkbY2EAtJCgQ/viewform
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 

Boletim do CRCDF 

Presidente 

Adriano de Andrade Marrocos 
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Márcia Prado 

MTB 0065170/DF 
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