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Medida que transfere Junta Comercial para o GDF é assinada pelo presidente Michel Temer 

Na terça-feira (04/12) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, acompanhou o governador eleito, Ibaneis Rocha (MDB), na reunião 

que resultou na assinatura, pelo presidente da República, Michel Temer (MDB), da Media Provisória que torna o governo do Distrito 

Federal responsável pela Junta Comercial do DF e pelo registro público das empresas locais. O presidente Adriano Marrocos, que 

sempre defendeu a mudança, espera que a alteração resulte na simplificação dos processos como abertura de novos negócios, na 

melhoria da estrutura do órgão e na melhora efetiva do atendimento que é prestado aos profissionais de contabilidade na Junta 

Comercial. Assista aqui. 

 

 
 

Presidentes de Conselhos Regionais apresentam balanço no CFC O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da 

reunião realizada no Conselho Federal de Contabilidade na terça-feira (04/12), em que os dirigentes de todos os estados 

apresentaram um resumo das atividades realizadas no ano com destaque para as inovações executadas nos CRCs. O Distrito Federal 

foi um dos destaques com a elaboração do aplicativo que vai facilitar e aproximar a classe contábil. 

 

Empresário contábeis de Taguatinga se reúnem com representantes da SEF/DF  

Na quarta-feira (05/12) os empresários contábeis da região de Taguatinga, mobilizados pelos representantes do Conselho na região 

Thiago Almeida e Elys Ângela - realizaram reunião na sede do Simplifica PJ. O encontro teve a participação da vice-presidente de 

Registro Profissional – Fernanda Veras Oduaia e dos representantes da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – Eduardo Franco, 

Dalton Lira e Charles Silva. Eles falaram com os empresários sobre o Decreto 39.421/2018, que altera o cálculo do DIFAL nas 

operações com redução da base de cálculo para empresas optantes pelo Simples Nacional. A Coordenação de Cobrança Tributária da 

Secretaria de Fazenda do Distrito Federal disponibilizou ao CRCDF o material apresentado na reunião, sobre o Diferencial de alíquota 

(DIFAL) e as implicações dos benefícios decorrentes de convênios ICMS que definem carga tributária uniforme nas operações 

internas e interestaduais. Acesse o documento e saiba mais aqui. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-2EfXlrTjzc
https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2018/12/Ap_DIFAL.pdf


 

Transmissão pela internet aborda os Programas de Integridade das Empresas Estatais  

Os Programas de Integridade das Empresas Estatais (Lei 13.303/2016) foram tema da transmissão ao vivo que o CRCDF realizou na 

quinta-feira (06/12), tema esse definido pela Comissão para Estudo da Governança e Compliance no Setor Público. O debate foi 

conduzido pelo presidente Adriano Marrocos e contou com a participação do Controlador-Geral do Distrito Federal - Lúcio Pinho; do 

chefe da Unidade de Coordenação das Empresas Estatais da (SEPLAG-DF) - Dalmo Jorge Lima Palmeira; e da auditora federal de 

Finanças e Controle (CGU) - Cecilia Alves Carrico. Durante quase duas horas os palestrantes explicaram detalhes sobre a legislação 

que envolve os programas de integridade e tiraram dúvidas encaminhadas pelos participantes que acompanhavam o debate pela 

internet. Leia mais no site.  

 

 
 

Presidente do CRCDF e da ASCOP/DF prestigia posse do CRO/DF 

Também na quinta-feira (06/12) o presidente Adriano Marrocos representou o CRCDF e a Associação dos Conselhos de Profissões 

Regulamentadas do Distrito Federal (ASCOP/DF) na sessão solene que empossou os membros eleitos para o plenário do Conselho 

Regional de Odontologia para o biênio 2018-2020. 

 

CRCDF realizou a 3ª edição do Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal  

Com o tema “Perícia Contábil: Oportunidades e Desafios Atuais” o III Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal reuniu cerca de 

160 profissionais no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal na última sexta-feira (07/12). Realizado pelo Conselho 

Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRCDF) com o apoio da Associação dos Peritos Judicias, Árbitros, Conciliadores e 

Mediadores do Distrito Federal – APEJUS/DF, o evento contou com palestras de renomados professores e autores de livros no 

segmento de perícia. A abertura foi conduzida pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos. Também compuseram a mesa de 

abertura os vice-presidentes do CRCDF, de Desenvolvimento Profissional – Darlene Paulino Delfino Lunelli; e de Administração, o 

coordenador da Comissão de Perícia do Conselho – Daniel Chaves Fernandes; além do diretor do Instituto dos Auditores 

Independentes do Brasil (IBRACON) – Hélio do Vale Ribeiro; da vice-presidente de Fiscalização do Conselho Federal de Contabilidade 

– Sandra Maria Batista; e do presidente da APEJUS/DF – Marcelo Daia Barreto. Saiba mais no site. 

  

 
 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2018/12/12/transmissao-pela-internet-aborda-os-programas-de-integridade-das-empresas-estatais/
https://www.crcdf.org.br/portal/2018/12/12/profissionais-participam-da-3a-edicao-do-forum-de-pericia-contabil-do-distrito-federal/


 
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. O 
próximo encontro será realizado nesta quarta-feira, dia 12/12, 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. 
 
JCDF divulga principais exigências nos processos de Empresário Individual, EIRELI e Sociedade Limitada  
Por meio de documento encaminhado ao CRCDF a Junta Comercial (JCDF) divulgou a Instrução Normativa DREI nº 48, de 2018, que 
trata da padronização nacional na formulação de exigências pelas Juntas Comerciais. O objetivo da medida é simplificar, 
desburocratizar, e garantir segurança e agilidade. Clique aqui para ler a IN na íntegra. 
 
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 MANA                                                                                                                                                                   

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 

Jornalista Responsável 
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