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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Presidente do CRCDF conversa sobre Reforma Tributária no Congresso 
Na segunda-feira (01/04) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, foi recebido pelo deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) para 
tratar Reforma Tributária, que será discutida na Frente Parlamentar Mista presidida pelo deputado. Marrocos explicou o objetivo do 
encontro. “Nós já havíamos conversado sobre uma participação do CRCDF e hoje eu tive a satisfação de ser portador da mensagem 
do CFC de que a classe contábil vai participar dessa discussão. Temos propostas, sugestões, e vamos participar. Os contadores serão 
ouvidos”. Saiba mais, assista ao vídeo com as entrevistas na TV Web do CRCDF. 

 
 
Governador assina decreto que reduz ICMS e Projeto de Lei que extingue o DIFAL para optantes do Simples 
Também na segunda-feira (01/04) o presidente Adriano Marrocos esteve presente na assinatura, pelo governador Ibaneis Rocha, do 
decreto que institui no Distrito Federal a alíquota de 3% de arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) para o comércio atacadista do DF. A solenidade foi realizada no Palácio do Buriti. A medida estabelece regras semelhantes ao 
benefício já concedido pelo Governo de Goiás a empresas do mesmo porte em atividade naquele estado, incentivando a manutenção 
de empresas que antes migravam para o estado vizinho em busca de carga tributária menor. O governador Ibaneis também assinou 

o projeto de lei que extingue o Diferencial de Alíquota (Difal) em operações realizadas por optantes do Simples Nacional. A proposta 
agora precisa ser aprovada pela Câmara Legislativa do DF. 
 
Marrocos apresenta demandas ao secretário executivo do Conselho de Políticas Públicas 
O presidente Adriano Marrocos e o conselheiro do CRCDF, Ricardo Gomide, foram recebidos na terça-feira (02/04) pelo secretário 
executivo do Conselho Permanente de Políticas públicas e Gestão Governamental – José Humberto Pires de Araújo e pelo secretário 
de Estado da Secretaria de Atendimento à Comunidade – Severino Cajazeiras. A reunião foi marcada pelo CRCDF para apresentar 
demandas de interesse da classe contábil como a aprovação do Projeto de Lei Complementar que trata da inclusão de, no mínimo, 
um contador nos conselhos fiscais e nos comitês de auditoria das entidades da Administração Indireta do GDF, empresas públicas, 
autarquias, agências, sociedades de economia mista e fundações públicas e da proposta que trata da atuação e composição do 
Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal. O objetivo é que a demanda seja transmitida a Secretaria Adjunta 
de Governança e Compliance da Casa Civil. O assessor especial Tadashi Ramoa Mae também participou da reunião. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i95i8SSsHrY


 

 
 
CRCDF realiza solenidades e entrega 36 carteiras de identidade profissional 
Na terça-feira (02/04) o CRCDF realizou duas solenidades de entrega de carteiras de identidade profissional. A primeira foi conduzida 
pelo presidente Adriano Marrocos e teve como paraninfo o controlador geral do DF, contador Lúcio Carlos de Pinho Filho. Antes da 
entrega das 20 carteiras, ele falou aos formandos sobre a carreira em ciências contábeis e as perspectivas para a profissão. A 
cerimônia teve a participação da vice-presidente de Registro Profissional do CRCDF – Fernanda Veras Oduaia, que conduziu a 
segunda solenidade no dia e entregou mais 16 carteiras. A paraninfa da segunda turma foi a coordenadora da Comissão CRCDF 
Mulher - contadora Jaqueline Pereira Rocha Torres, que falou sobre a importância da capacitação na solenidade que também contou 
com a presença da vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Darlene Delfino Lunelli. Saiba mais no site. 

 

 
 
Secretário especial da Receita Federal recebe contadores em São Paulo 
O secretário especial da Receita Federal - Marcos Cintra recebeu um grupo de profissionais contábeis de várias regiões do país. No 
encontro, que foi realizado em São Paulo, os contadores apresentaram ao representante da Receita demandas como o projeto que 
trata da anistia das multas da GFIP e que vem sendo discutido amplamente pelo CRCDF pata saber mais acesse o site. Após receber 
os contadores - Wrobson Nunes de Carvalho, Sônia Regina Tavares da Silva, Kelly de Fátima Bracini e Fábio Eustáquio Fernandes 
Braga, os técnicos em Contabilidade – Sérgio Ricardo Fernandes Leite, Gustavo Pedroni Carminatti e Leandro Roberto Frallonardo, 
além de Marco Antônio Ortega, Rafael Ibiapino, Nilson Zemelho Caldo, Gabriela Martins de Almeida, Adélia dos Santos Nascimento, 
Aurea de Freitas Francisco e Francisco Pinho Malaquias. Após ouvir as demandas o secretário especial se comprometeu a apresentar 
a questão na Receita Federal. 

 

 
 
CRCDF presente em reunião extraordinária do CTCS 
O conselheiro João Barbosa França, que representa o CRCDF no Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal - 
CTCS (junto com o vice-presidente de Controle Interno – José Luiz Barreto) participou de reunião extraordinária na quarta-feira 
(03/04), no Palácio do Buriti. No encontro foram discutidas pautas como ofícios para a Controladoria Geral (CGDF) e para o Tribunal 
de Contas (TCDF), além de questões envolvendo o Centro Administrativo do DF. 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/04/09/crcdf-realiza-solenidades-de-entrega-de-carteira/
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/03/15/apos-pedir-retirada-de-votacao-governo-alinha-com-contadores-projeto-que-trata-da-anistia-das-multas-da-gfip/


 

 
CRCDF transmite debate sobre a LUOS 
Na quinta-feira (04/04) o CRCDF transmitiu via Youtube o debate sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS, 
as licenças para funcionamento (novas e renovação) e a atual situação das consultas de viabilidade. O debate foi mediado pelo 
presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, e teve a participação do secretário da Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação - Mateus Leandro de Oliveira, do subsecretário de Relação com o Setor Produtivo da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico – Márcio Faria Júnior, do chefe de gabinete da Secretaria das Cidades – Coronel Walter Luiz de Andrade Miller e da 
gerente da Gerência de Cadastro Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do DF – Sandra 
Maria Carneiro Macedo, além da coordenadora do Simplifica PJ – Luciana Lacerda. Leia a notícia no site. 

 
 
Marrocos fala sobre o eSocial para a TV NBR 
Foi ao ar na quinta-feira (04/04) a entrevista concedida pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, sobre o eSocial, ao telejornal 
Repórter NBR. Ele representou o Conselho falando sobre as novidades envolvendo o sistema criado para que empregadores 
comuniquem ao Governo as informações sobre os trabalhadores. Assista a entrevista que foi disponibilizada pela NBR no Youtube. 
 

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. 
 
Gestão de Riscos e Compliance abordados em curso do CRCDF 
O CRCDF vai realizar nos dias 11 e 12 de abril o curso de Introdução à Gestão de Riscos e Compliance, ministrado pelo professor 
Lúcio Carlos de Pinho Filho. Serão abordadas questões como os fundamentos, as estruturas, contexto, escopo, critérios e 
identificação de riscos. Saiba mais e garanta a sua inscrição clicando aqui. 
 
Aberta consulta pública nº 3/2019 
Está aberta a consulta pública sobre a minuta de Instrução Normativa acerca do registro automático dos atos de constituição do 
Empresário Individual, da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) e da Sociedade Limitada (LTDA), de que trata a 
Medida Provisória nº 876, de 13 de março de 2019. Qualquer pessoa pode participar submetendo ao Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração (DREI) do Ministério da Economia, seus comentários e sugestões. A Consulta Pública está 
disponível no site. 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/04/09/crcdf-transmite-debate-sobre-a-luos/
https://www.youtube.com/watch?v=fB8w5NMTQ5k
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/
https://www.crcdf.org.br/portal/curso/introducao-a-gestao-de-riscos-e-compliance/
http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/drei/consulta-publica-drei/2-uncategorised/3849-consulta-03-2019-drei


 
 
NAF UnB promove atendimentos presenciais sobre declaração do Imposto de Renda 
O Projeto de Extensão Balcão Universitário, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília, em 
parceira com a Receita Federal, via projeto Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), promoverá atendimentos presenciais e à 
distância para retirar dúvidas da comunidade em geral quanto ao processo de elaboração desta declaração. Neste ano os 
atendimentos serão realizados nos dias 09, 16 e 23 de abril das 14h às 18h, na sala do Laboratório de Ciências Contábeis do Prédio 
da FACE. A equipe ainda atenderá a comunidade no Shopping Conjunto Nacional dias 13 e 27 de abril, das 9h às 18h. Dúvidas 
podem ser encaminhadas para o e-mail: balcaofiscal@gmail.com. 

 
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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