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Secretaria de Fazenda publica Instrução Normativa sobre Malha Fiscal 

Foi publicada pela Secretaria de Fazenda no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (18/12) a Instrução Normativa nº 16 

altera a Instrução Normativa nº 13 de 22 de agosto de 2016, que dispõe sobre os parâmetros e as diretrizes a serem seguidos na 

operacionalização do Malha Fiscal do Distrito Federal, acrescentando ao Caso 18, que trata de Créditos fiscais escriturados no Livro 

de Entrada x valor ICMS destacado na NF-e de entradas. Para tais casos a Instrução aponta como solução “retificar o Livro de 

Entradas (LFE), escriturando somente os créditos (as notas fiscais) de entrada no período com respaldo em NF-e válidas”. 

Confira aqui a Instrução publicada na íntegra. 

 

Junta Comercial comunica antecipação no horário de atendimento nesta quinta-feira (20/12) 

A Junta Comercial do Distrito Federal informou que vai antecipar o funcionamento nesta quinta-feira (20/12) para o público externo, 

das 08h00 às 12h00. A mudança se deve ao fato de os servidores estarem em atividades internas para balanço de 2018 e 

orientações acerca da transferência da JCDF para o GDF. 

 

ASCOP/DF se reúne e discute capacitações 

Na segunda-feira (10/12) o CRCDF sediou o último encontro do ano da Associação dos Conselhos de Profissões Regulamentadas do 

Distrito Federal (ASCOP/ DF). O presidente das entidades, Adriano Marrocos, conduziu a reunião que teve ainda a participação dos 

representantes do Conselho Regional de Odontologia (CRO/DF) – o presidente Marco Antônio dos Santos; do Conselho Regional dos 

Representantes Comerciais (CORE-DF) – o presidente Wiliam Vicente Bernardes; do Conselho Regional de Biologia (CRBio-04) – o 

delegado Felipe Musardo Firmino; do Conselho Regional de Educação Física (CREF7) – a vice-presidente Nicole Christine Silva; e do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV/DF) – o vice-presidente Saulo Borges Lustosa. No encontro foram discutidas 

questões relacionadas à capacitações, como a transmissão realizada no dia 12 de dezembro pela TV Web do CRCDF sobre a Decisão 

Normativa TCU nº 170/2018 e o curso que será realizado para abordar a IN 05 e o Relatório Integrado. 

 

Em reunião Marrocos alinha palestra aos contadores do Terceiro Setor 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu na segunda-feira (10/12) o representante da P&R Training & Consulting – José 

Geraldo Pelegrini, para uma reunião que teve como objetivo alinhar a participação do dirigente do CRCDF em um encontro nacional 

que vai abordar temas relacionados à atuação contábil nas entidades do Terceiro Setor como as religiosas e filantrópicas. A 

expectativa é que o evento seja realizado em maio de 2019. Aguarde mais informações. 

 

 
 

Grupo de apoio – Moto Clube Contadores do Asfalto realiza reunião no CRCDF 

Criado para mobilizar profissionais e incentivar a participação em eventos da Classe o grupo Moto Clube Contadores do Asfalto 

reuniu-se na segunda-feira (10/12), sob a condução do coordenador Helio do Vale Ribeiro, para alinhar os detalhes iniciais do 

deslocamento dos participantes de moto ao 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade em 2020. A reunião teve ainda a participação 

do integrante do grupo Ricardo Gomide Castanheira e do convidado Horizon Donizett Faria de Almeida. 

 

 

 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2018/12_Dezembro/DODF%20239%2018-12-2018/DODF%20239%2018-12-2018%20INTEGRA.pdf


 
 

 

 
 

CRCDF presente em reunião do Comitê Gestor da Rede para a Simplificação (CGSIM-DF) 

O coordenador da Comissão CRCDF Jovens Empresários – Leonardo Mihsen, representou o Conselho na reunião do Comitê Gestor da 

Rede para a Simplificação do Processo de Abertura e Legalização de Empresas no DF (CGSIM-DF), realizada na terça-feira (11/12). 

Foi o 6º encontro do grupo desde que ele foi criado há um ano. Na reunião foram discutidos assuntos da Redesim no DF, como o 

balanço das ações de Simplificação em 2018 e os números do RLE@Digital. O destaque do encontro, de acordo com o representante 

do CRCDF, foi o anúncio a migração das Licenças emitidas pelo sistema antigo para o atual, que já estão disponíveis para alguns 

casos. 

 

CRCDF publica primeira nota de Desagravo Público 

Em sessão especial realizada na quarta-feira (12/12) a plenária do CRCDF analisou o processo nº 2017/00149 sobre apresentação de 

Nota de Desagravo em favor do profissional Guilherme Apolinário Aragão – CRC/DF 24181/0, que esteve na Agência 4200 do Banco 

do Brasil munido de um alvará judicial em seu nome, o qual solicitou que o crédito bancário fosse enviado para a conta da empresa a 

qual é sócio e não conseguiu realizar a movimentação. O plenário do CRCDF julgou o pedido de desagravo, visto que tal fato 

configura quebra do princípio da isonomia e do atingimento público e injusto no exercício da profissão pelos representantes da 

instituição financeira, pois não há fundamento que justifique o tratamento diferenciado entre profissionais da advocacia e da 

contabilidade no que diz respeito ao processo de resgate de honorários. Sendo assim, o CRCDF publicou a nota de desagravo em 

favor do profissional, como define a Resolução CFC nº 972/03. Clique aqui para ler a publicação. 

 

Conselho Regional presente em Fórum sobre SPED EFD 

O CRCDF foi representado pelo coordenador da Comissão CRCDF Jovens Empresários – Leonardo Mihsen, no evento promovido pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) para discutir a Escrituração Fiscal Digital (EFD). O Fórum Sped/EFD/ICMS/IPI, foi realizado 

na quarta-feira (12/12), no auditório do CFC e tratou de questões como as alterações de leiaute da EFD ICMS IPI para 2019, as 

melhorias de integração com as Secretarias de Fazenda e a simplificação de obrigações acessórias estaduais. O instrutor de cursos 

no CRCDF, professor Ângelo Márcio Leandro da Costa, também participou do evento. 

 

Transmissão ao vivo aborda Decisão Normativa do TCU 

O CRCDF transmitiu na quarta-feira (12/12) o debate promovido em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a 

Decisão Normativa que trata da prestação de contas dos conselhos de profissões regulamentadas. O presidente do CRCDF, Adriano 

Marrocos, conduziu o debate. Na ocasião o auditor federal - Geovani Ferreira de Oliveira respondeu em tempo real as perguntas 

enviadas via chat por quem acompanhava a transmissão no Youtube. O vídeo com a gravação do debate na íntegra já está 

disponível no canal do CRCDF acessando aqui. 

 

 

 

  

 

 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2018/12_Dezembro/DODF%20239%2018-12-2018/DODF%20239%2018-12-2018%20INTEGRA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CXP4tPDlZ10


 
 
 
 

 

 
 
 
CRCDF realiza última reunião plenária de 2018 
O conselho diretor e os Conselheiros do CRCDF participaram na quarta-feira (12/12) das reuniões do Conselho Diretor, Tribunal 
Regional de Ética e Plenária do mês de dezembro. O encontro é mensal e nele 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. 
 
Profissionais tiram dúvidas sobre EFD-Reinf em transmissão realizada pelo Conselho 
O professor Ângelo Márcio Leandro da Costa explicou os detalhes envolvendo a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 

Informações Fiscais (EFD-Reinf) na transmissão realizada pelo CRCDF na quinta-feira (13/12). O debate foi conduzido pela vice-
presidente de Desenvolvimento Profissional – Darlene Paulino Delfino Lunelli. O vídeo já está disponível na íntegra para consulta, 
acesse no canal do CRCDF. 
 

 

 
 
 
 
Comissão da Mulher realiza último encontro do ano 

A Comissão da Mulher do CRCDF realizou reunião na sexta-feira (14/12) para definir prioridades e alinhar as capacitações e eventos 
que serão promovidos ao longo de 2019, além de apresentar um balanço das ações realizadas neste ano. Participaram a 
coordenadora da Comissão - contadora Jaqueline Pereira Rocha Torres, a vice-presidente de Registro Profissional – Fernanda Veras 
Oduaia, as integrantes Diana Ribeiro Confessor e Sulamita Abreu, além da convidada Roseni da Costa Veloso. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JKid0BuJW_U


 
 
 
 
 
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 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 

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/SEMPE/DREI/INs_EM_VIGOR/IN-DREI-48-2018-alterada-pela-51.pdf
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