
 

Newsletter |nº 325| 2ª Semana de abril de 2019 

NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                              

 

XI Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal: Inscrições Abertas! 

Estão abertas as inscrições para o XI Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal, que será 

realizado no dia 14 de maio no auditório do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Com o tema 

“Autoresponsabilidade e Empoderamento Feminino” o evento terá palestras com temas como ética, 

compliance e controles internos, empoderamento feminino e o poder da autoresponsabilidade. Acesse o 

site e garanta sua inscrição. 

 

Vice-presidente palestra a extensionistas rurais na Emater 

O vice-presidente de Administração do CRCDF, Daniel Fernandes, representou o Conselho ao ministrar 

na terça-feira (09/04) a palestra sobre “Tributação e Contabilidade de Empresas, Associações e 

Cooperativas Rurais” na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-

DF). 

 

Projeto que anistia multas da GFIP segue em discussão pelo CRCDF 

Na sexta-feira (12/04) a vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Darlene Paulino Delfino 

Lunelli, representou o Conselho na reunião que tratou do Projeto que prevê a anulação de débitos 

tributários e da inscrição em dívida ativa de empresas que entregaram com atraso a Guia de 

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), que 

teve ainda a participação dos contadores Janne Figueiredo Ramos de Andrade e Diego Pereira Rocha; do 

técnico em contabilidade Gustavo Pedroni Carminatti; do senador Izalci Lucas (PSDB-DF); da equipe da 

Receita Federal do Brasil: a assessora da subsecretaria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da 

Subsecretaria-geral da RFB – Elisregina Pereira; dos auditores de Arrecadação e Cobrança – Rafael 

Carvalho e Gustavo Andrade; do assessor de acompanhamento legislativo da Secretaria Especial da RFB 

– Danilo Fonseca, além de Lívia Maria Pontes Vieira, Nelson da Silva Pires, Gabriela Martins de Almeida, 

Francisco Pinto Malaquias e Alyne Santos Medeiros Benevides. Saiba como foi o encontro no site.  

 

http://www1.cfc.org.br/evento?QDB
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/04/18/projeto-que-anistia-multas-da-gfip-segue-em-discussao-pelo-crcdf/


 

CRCDF apresenta demanda à JCDF 

O Conselheiro Cassio dos Santos representou o Conselho em reunião na Junta Comercial do Distrito 

Federal para tratar de demandas da classe contábil. Ele foi recebido na quinta-feira (11/04) pelo 

presidente da JCDF – Antônio Eustáquio Côrrea da Costa no encontro que também teve a participação da 

gerente da CAEMI – Sandra Macedo, do secretário da JCDF – Saulo Izidorio Vieira, do coordenador de TI 

- Kleirion Barreiro Gomes e do analista Márcio Fernandes. O principal assunto foi a demanda repassada 

por profissionais da contabilidade que não estariam conseguindo emitir o Documento de Arrecadação – 

DAR, devido a divergências em dados cadastrais. Tal erro ocorre quando a emissão é solicitada por 

CNPJ, mas é liberada por meio do CPF. Foi informado que o banco de dados está sob gestão da 

Secretaria de Fazenda e que o problema já foi identificado e corrigido. Com o intuito de acelerar a 

identificação do pagamento do DAR, a Junta Comercial destacou duas opções. Uma delas é o pagamento 

pelo BRB, que leva 30 minutos para a baixa, e, a outra opção é o pagamento pelo Banco do Brasil, que 

demora um dia. O tempo para a compensação nos demais bancos varia conforme as regras de cada 

instituição.  

 

Comissão de governança e compliance vai promover 1º Seminário 

A Comissão do CRCDF de Estudo da Governança e Compliance no Setor Público se reuniu na quinta-feira 

(11/04) para acertar detalhes do I Seminário que a Comissão vai realizar no dia 17 de maio, no 

auditório do Conselho Federal de Contabilidade. Participaram do encontro o coordenador da comissão – 

Professor José Marilson Dantas, da Universidade de Brasília, o coordenador adjunto e vice-presidente de 

Controle Interno do CRCDF – José Luiz Marques Barreto, a integrante da comissão – Rosane Maria Pio da 

Silva, além da convidada Bruna Carla Carvalho Cavalcante. Em breve serão divulgadas mais informações 

sobre o seminário.  

 



 

 

Câmara Legislativa aprova o projeto que extingue o DIFAL sobre o ICMS 

O Projeto de Lei nº 307/2019, que extingue das empresas optantes do Simples Nacional a cobrança do 

diferencial de alíquota (Difal) sobre o ICMS – imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e foi 

entregue pelo governador Ibaneis Rocha, foi aprovado pela Câmara Legislativa em dois turnos. A 

proposta aguarda sanção do governador Ibaneis Rocha para virar lei. 

 

Lei que extingue o DIFAL será lançada em café da manhã 

O CRCDF e o Sescon-DF apoiam a realização, pelo Sindivarejista/DF e pela Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL-DF) do Café da Manhã com o Governador Ibaneis Rocha, que será realizado no dia 30 de 

abril, às 10h, no Sesc Ceilândia. Na ocasião haverá o lançamento da Lei que regulamenta a extinção do 

DIFAL para empresas do Simples. 

 

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 no site. 

 

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. 

 

Chamamento Púbico de Parceria com o CRCDF 

O CRCDF lançou edital de Chamamento Público Nº 01/2019 para realização de parcerias com o Conselho 

Regional de Contabilidade do Distrito Federal voltadas à Educação Profissional Continuada. Acesse o site 

e saiba mais. 

 

 

 

 

http://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/
https://www.crcdf.org.br/portal/chamamento-publico/


 

 

 

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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