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Marrocos concede entrevista sobre pejotização 

Foi ao ar na quarta-feira (05/09) a entrevista concedida pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, à TV 

Justiça sobre a pejotização, como é chamada a prestação de serviço entre duas pessoas jurídicas que vem 

ganhando espaço no mercado de trabalho. Assista a reportagem no site. 

 

Mercado, Tecnologia e Procedimentos são discutidos no Fórum de Perícia 

Quatro subtemas, seis palestrantes, mais de cem participantes e um debate muito produtivo caracterizam o 

IV Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal, realizado pelo CRCDF com o apoio da Associação dos Peritos 

Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal (APEJUS/DF), na sexta-feira (07/06) no 

auditório do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP). Esta edição teve como tema central Perícia 

Contábil: Mercado, Tecnologia e Procedimentos. A abertura foi conduzida pelo presidente do CRCDF, Adriano 

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

França, o vice-presidente da APEJUS  Fernando César Guarany, e o coordenador de graduação em direito do 

IDP - Marcelo Proença, também compuseram a mesa de abertura. Saiba mais no site. 

Assista aos vídeos produzidos no evento pela TV Web do CRCDF clicando nas opções abaixo. 

IV FÓRUM DE PERICIA CONTÁBIL DO DF - PARTE 1  

IV FÓRUM DE PERICIA CONTÁBIL DO DF - PARTE 2  

Para visualizar as fotos do IV FÓRUM DE PERICIA CONTÁBIL DO DF clique aqui.  

 

 

Portaria publicada pelo GDF regulamenta incentivos fiscais 

GDF publica portaria que regulamenta os procedimentos relacionados aos incentivos e benefícios fiscais no 

âmbito dos programas instituídos pelo Decreto nº 39.803, de 2 de maio de 2019 (EMPREGA DF e PROIMP - 

DF). Clique para saber mais no site. 

https://www.youtube.com/watch?v=aqNPwjhppqE
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/06/13/mercado-tecnologia-e-procedimentos-sao-discutidos-no-iv-forum-de-pericia/
https://www.youtube.com/watch?v=ucabwmx49rc
https://www.youtube.com/watch?v=4mPnkbdlLnA
https://photos.app.goo.gl/oGhrg2qFoCstFf7Z8
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3&txtAno=2019&txtTipo=432&txtParte=.


 

Teresina - PI sedia 14º Enecon 

De 13 a 15 de junho o Conselho Regional de Contabilidade do Piauí (CRC-PI) vai sediar o  14º Encontro 

Nordestino de Contabilidade (Enecon). O evento é realizado pela Fundação Brasileira de Contabilidade (FBC), 

com apoio dos Conselhos Regionais dos Estados do Nordeste (CRCs). Com a programação repleta de 

palestras, oficinas, mesa redonda com temas relevantes e com inovações para a classe contábil, o Enecon 

deste ano tem como tema central A transformação da Contabilidade no mundo atual. Saiba mais no site. 

 

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 o site para mais informações. 

 

Participe do estudo sobre uso do termo contabilidade criativo 

Pesquisadores do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade de Brasília (UnB) estão realizando 

um estudo sobre o uso da expressão “ contabilidade criativa. Os dados obtidos por meio desse questionário 

serão sigilosos e confidenciais, servindo apenas como objeto de pesquisa, e os respondentes, em hipótese 

alguma serão identificados na pesquisa. Participe e colabore com a pesquisa. Para responder ao 

questionário, clique no link. Qualquer dúvida em relação à pesquisa, entrar em contato com os 

pesquisadores (diana_lima@unb.br e roselaine_oc@hotmail.com) com o assunto: questionário contabilidade 

criativa. 

 

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 e-mails: 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://enecon.crcpi.com.br/
http://enmc.cfc.org.br/
mailto:diana_lima@unb.br?subject=Question%C3%A1rio%20contabilidade%20criativa
mailto:roselaine_oc@hotmail.com?subject=Question%C3%A1rio%20contabilidade%20criativa
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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