
 
Newsletter |nº 326| 3ª 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 

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

compliance e controles internos, empoderamento feminino e o poder da autorresponsabilidade. Assista 

ao vídeo gravado pela comissão organizadora do evento. Acesse o site e garanta sua inscrição. 
 
Comissão se reúne e discute realização do Fórum da Mulher Contabilista 

Em reunião na segunda-feira (15/04) a Comissão CRCDF Mulher, coordenada pela contadora Jaqueline 

Pereira Rocha Torres, discutiu detalhes envolvendo a divulgação do XI Fórum da Mulher Contabilista do 

Distrito Federal, que será promovido pela comissão no próximo mês. Além da coordenadora, 

participaram do encontro às vice-presidentes de Desenvolvimento Profissional - Darlene Paulino Delfino 

Lunelli e de Registro Profissional - Fernanda Veras Oduaia - além das integrantes Bruna Symara Alves da 

Costa, Diana Ribeiro Confessor, Elaine dos Santos, Roseni da Costa Veloso e Sulamita Abreu Batista. 

 

  

CRCDF transmite debate inédito sobre o Bloco B do SPED Fiscal 

A Receita Federal vai exigir a partir de julho as informações das Notas Fiscais de Serviço na EFD 

ICMS/IPI. Esse foi o assunto discutido na transmissão (webinar) realizada pelo CRCDF na quarta-feira 

(17/04) com a participação do professor Ângelo Márcio Leandro da Costa, que explicou as novidades e 

regras envolvendo a exigência e esclareceu dúvidas enviadas pelos participantes que acompanhavam o 

debate pelo Youtube. O presidente do CRCDF – Adriano Marrocos mediou a apresentação. Saiba mais 

acessando o site. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TOULVA0ixZA
http://www1.cfc.org.br/evento?QDB
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/04/24/crcdf-transmite-debate-inedito-sobre-o-bloco-b-do-sped-fiscal/


 
Marrocos participa de encontro com empresários e contadores 

Também na segunda-feira (15/04) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou de um encontro 

promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista-DF), com a presença 

de contadores locais e de representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), de sindicatos, 

incluindo o presidente do SESCON-DF, contador Marco Aurélio Torres Gomes de Sá, e outras lideranças 

do setor produtivo. O assunto discutido na ocasião foi a sanção da Lei de extinção do DIFAL - que 

pretende extinguir a cobrança de diferencial de alíquota (Difal) do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) para o setor do comércio local – e está prevista para acontecer no dia 30 

de abril às 10h no Teatro Newton Rossi - Sesc Ceilândia. O evento será aberto à participação de todos.  

 
  

Comissão Mista aprova transferência da Junta Comercial para o GDF 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da reunião da Comissão Mista no Congresso. A 

reunião foi presidida pelo Deputado Federal (PRB-DF) – Júlio Cesar Ribeiro, que teve como o relator da 

medida provisória o Senador (PSDB) – Izalci Lucas. Foi aprovada a Medida Provisória nº 861/2018 - que 

transfere a Junta Comercial do Distrito Federal (JCDF), anteriormente vinculada ao Ministério da 

Economia, ao Governo do Distrito Federal. A passagem da gestão da Junta Comercial será feita até 31 

de dezembro de 2019 ou em data anterior, desde que o Executivo determine, já que os servidores 

públicos federais pertencentes ao quadro da JCDF poderão ser cedidos ao GDF sem custos até 31 de 

dezembro deste ano. Após essa data, o governo local assumirá a folha de pagamento. O texto da Medida 

Provisória ainda precisa ser votado no Plenário da Câmara dos Deputados. Também esteve presente na 

reunião o Presidente da JCDF – Antônio Eustáquio Côrrea da Costa.  

 

 
 

 



 
Comissão inicia preparativos para XII Convenção de Contabilidade do DF 

O grupo de trabalho que discute projetos para a realização da 12ª edição da Convenção de Contabilidade 

do Distrito Federal se reuniu na sede do CRCDF na terça-feira (16/04). A comissão é coordenada pelo 

presidente da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal (ACiCon-DF) - Dr. José Antônio de 

França, e a reunião teve ainda a presença do presidente do CRCDF – Adriano Marrocos, do coordenador 

da Comissão de Jovens Empresários do Conselho – Leonardo de Oliveira Mihsen, da professora da 

Universidade de Brasília (UnB) – Diana Vaz de Lima e do Auditor Independente, diretor executivo da 

Ernest Young, Alexandre Dias. 

 

 
 

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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