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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 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 se reúne com representante da equipe de transição do Governo do DF 

Em reunião realizada na quarta-feira (28/11), o presidente Adriano Marrocos, transmitiu ao coordenador da área 

econômica do plano de governo e da equipe de transição do GDF - André Clemente, as principais demandas da classe 

contábil junto ao Poder Executivo local. Entre os pleitos apresentados, Marrocos pediu mais espaço para participação 

dos contadores que deverão integrar grupos de trabalho sobre o setor produtivo, além do apoio na tramitação de 

projetos de interesse da classe que tramitam na Câmara Legislativa do Distrito Federal, como o que concede redução 

de base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS incidente na prestação de serviços. O 

representante do governo, que tomará posse em 2019 como Secretário de Estado de Fazenda, se prontificou a repassar 

e analisar as demandas recebidas ao Governador eleito. Presentes os vice-presidentes de Administração, Daniel Chaves 

Fernandes; de Registro Profissional, Fernanda Veras Oduaia; e de Fiscalização, Ética e Disciplina, Ricardo Da Silva 

Farias Passos; além do conselheiro João Barbosa França. Saiba mais sobre a reunião clicando aqui. 

 
 

https://www.crcdf.org.br/
https://goo.gl/forms/j5vJ4IFFKzvyNqvv1
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/12/05/presidente-do-crcdf-se-reune-com-representante-da-equipe-de-transicao-do-governo-do-df/


 

 
 

Conselho prestigia Congresso UnB de Contabilidade e Governança 

O CRCDF foi representado pelo presidente Adriano Marrocos na abertura do 4º Congresso UnB de Contabilidade e 

Governança – CCGUnB, realizada na quarta-feira (28/11). Presentes, ainda, o professor Jomar Miranda Rodrigues, que 

é conselheiro do CRCDF e o professor José Antônio de França, presidente da Academia de Ciências Contábeis do 

Distrito Federal (ACiConDF). Nesta edição o evento trouxe como tema os “Desafios e Perspectivas do Combate à Fraude 

e à Corrupção”. O Congresso, realizado de 28 a 30 de novembro, teve como objetivo possibilitar a análise crítica junto à 

comunidade acadêmica - pesquisadores, professores, estudantes - e sociedade, promovendo o debate em seus 

aspectos teóricos, metodológicos e empíricos como forma de estimular a produção científica na área. 

 

CRCDF entrega 26 carteiras de identidade profissional 

Na solenidade conduzida pelo presidente do CRCDF - Adriano Marrocos, na quinta-feira (29/11) foram entregues 26 

carteiras de identidade profissional. O documento confirma o registro em um Conselho Regional e é exigência para 

exercício da profissão contábil no país. A cerimônia teve a participação das vice-presidentes de Registro Profissional – 

Fernanda Veras Oduaia e de Desenvolvimento Profissional – Darlene Paulino Delfino Lunelli, e do paraninfo desta 

turma, contador Deypson Carvalho, que é coordenador do Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil (NAF) do Centro 

Universitário UDF e detentor da medalha do Mérito Contábil Professor Luís Enéas Costa. 

 

 
 

Projeto que trata da anistia das multas das GFIP’s pauta reunião no Senado 

Também na quinta-feira (29/11) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, a técnica em contabilidade Gabriela Martins 

de Almeida e o convidado Francisco Malaquias Pinto, foram recebidos pelo assessor do Senador Paulo Paim (PT-RS) – 

Leandro Brito Lemos. No encontro foi discutido o 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. 

 

 

 



 
 

 
Comissão CRCDF Moto Clube Contadores do Asfalto inicia primeiras ações 

Ainda na quinta-feira (29/11) o presidente Adriano Marrocos recebeu o contador Hélio do Vale Ribeiro, coordenador da 

Comissão CRCDF Moto Clube Contadores do Asfalto. O grupo vai trabalhar com o objetivo de mobilizar profissionais, 
divulgar e organizar deslocamentos para participação em eventos fora do Distrito Federal, como o 21º Congresso 

Brasileiro de Contabilidade, que será realizado em 2020 no Balneário Camboriú/SC. No encontro foram alinhados os 
primeiros passos para as ações da Comissão. Interessados em participar podem entrar em contato com o CRCDF por 

meio do endereço: ouvidoria@crcdf.org.br. 

 
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. 

  

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. 

     

 

mailto:ouvidoria@crcdf.org.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwNsJDFBxVrR9mkkJiYWrWL4yJEjpLc27RJfUkbY2EAtJCgQ/viewform
http://enmc.cfc.org.br/
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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 

Jornalista Responsável 

Márcia Prado 

MTB 0065170/DF 

Fotos 

Maria das Dores Fonseca 
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