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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                     
 
CRCDF tem nova Ouvidoria 

Já está disponível no site do CRCDF a nova Ouvidoria, que passa agora a integrar os Conselhos Regionais 

de Contabilidade (CRCs). A medida atende às exigências da Lei n.º 13.460/2017 e Resolução CFC n.º 

1.544/2018 e tem também como objetivo proporcionar o atendimento ao cidadão de maneira rápida e segura, 

elevando a qualidade de atendimento e melhorando os processos e serviços da entidade. Acesse a ouvidoria e 

registre suas dúvidas ou sugestões. 

 
Marrocos se reúne com presidente do Sebrae-DF 

Na segunda-feira (15/07) o presidente Adriano Marrocos participou de reunião com o presidente do Sebrae-

DF, Valdir Oliveira. Na ocasião foi discutido o andamento de projetos em parceria como as missões empresariais 

promovidas pelo CRCDF e pelo Sebrae. Também foram alinhadas questões relacionadas à capacitação profissional, 

como a realização de cursos e palestras. 

 

CRCDF realiza solenidade e entrega carteiras de identidade profissional 

A importância da aproximação com o CRC, da capacitação continuada e da ética no exercício da profissão contábil 

foram destaques nos discursos dos paraninfos convidados para as solenidades de juramento e entrega de carteiras 

de identidade profissional realizadas pelo CRCDF na quinta-feira (18/07). Nas cerimônias, que foram conduzidas 

pelo presidente Adriano Marrocos, 54 documentos foram entregues. A entrega da carteira sucede o registro 

profissional e o documento de identificação é pré-requisito para o exercício da profissão. Leia mais no site. 

 

https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade/
https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/07/23/crcdf-realiza-solenidade-e-entrega-carteiras-de-identidade-profissional/


 

Conselho apoia capacitação sobre eSocial 

Promovida pelo Centro Educacional BSSP com o apoio do CRCDF, a palestra eSocial Day reuniu profissionais e 

estudantes no auditório da Faculdade UNIP na quinta-feira (18/07). O tema foi abordado pelos professores José 

Maia e Zenaide Carvalho na palestra que teve a participação do presidente do CRCDF, Adriano Marrocos. O 

dirigente também participou da entrega dos alimentos arrecadados no evento, que teve inscrição social. A doação 

foi entregue à Associação Benéfica Cristã Promotora do Desenvolvimento Integral (ABCPRODEIN) – representada 

pela Irmã Maria Cruz Ezquerro e pela Juliana Gemaque Cunha. Para saber como contribuir com a ONG que atua na 

Cidade Estrutural e presta assistência a famílias de baixa renda, entre em contato pelos telefones (61) 3465-5884 

/ 3465-5534 e 98212-3636. 

 

Tomam posse na Junta Comercial vogal e suplente indicados pelo CRCDF 

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal – JUCIS/DF, agora integrada ao Governo do Distrito 

Federal (GDF) deu posse na sexta-feira (19/07) a uma nova turma de vogais. A cerimônia teve a participação do 

presidente da JUCIS - Walid de Melo Pires Sariedine, e dos vice-presidentes João Vicente Feijão e Maximilian 

Patriota Carneiro. O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, também prestigiou a solenidade que deu posse ao 

conselheiro Cassio dos Santos - como vogal titular da Jucis-DF - e ao coordenador da Comissão CRCDF Jovens 

Empresários – Leonardo de Oliveira Mihsen, como suplente. Saiba mais lendo o texto completo no site ou assista 

ao vídeo gravado pela TV Web do CRCDF na solenidade. Na cerimônia foi anunciada a criação da Sala do Contador, 

saiba mais acessando o site.  

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/07/23/tomam-posse-na-junta-comercial-vogal-e-suplente-indicados-pelo-crcdf/
https://www.youtube.com/watch?v=jmIMlRsjXSk
https://youtu.be/4FPa_cOOXQ0


 

 

CRCDF realiza curso sobre EFD ICMS-IPI 

Na terça-feira (16/07) o CRCDF realizou o curso sobre EFD ICMS-IPI, ministrado pelo professor Ângelo Márcio 

Leandro da Costa. Foram abordados pontos como o Decreto 6.022/2007, a fiscalização digital, a nota e o 

cupom fiscal eletrônico, conceitos, legislação, entre outros.  Nesta semana o Conselho abriu inscrições para os 

cursos sobre Lucro Real, que será realizado nos dias 13 e 14 de agosto, no período da noite, e de Auditoria dos 

Controles Internos, que será realizado nos dias 05 a 09 de agosto no período vespertino. Acesse o site para mais 

informações e inscrições. Acompanhe o CRCDF nas redes sociais e não perca mais a oportunidade de se capacitar. 

Mantenha seu endereço de email atualizado para receber os avisos do Conselho e acompanhe sempre por a 

divulgação dos cursos em nossos boletins. 

 

TRT-10 lança edital para formação de cadastro de peritos e órgãos técnicos ou científicos 

O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), com sede no Distrito Federal e em Tocantins, publicou 

edital para formação de cadastro eletrônico de credenciamento de peritos, tradutores, intérpretes e órgãos 

técnicos e órgãos técnicos ou científicos. Os aprovados ficarão responsáveis pela prestação de serviços de perícia 

ou exame técnico e serviços de tradução e interpretação, incluindo Libras, nos processos judiciais trabalhistas da 

jurisdição do Tribunal. Entre as atribuições estão produzir laudos e exames técnicos em ações judiciais, com 

informações que auxiliem o magistrado na tomada de decisão no processo em análise. As inscrições devem ser 

realizadas pelo site do Tribunal. Acesse o edital para saber mais. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/cursos/
https://www.trt10.jus.br/
https://www.trt10.jus.br/ascom/?pagina=showNoticia.php&ponteiro=52753
http://www.trt10.jus.br/servicos/credenciamento/Peritos/edital-credenciamento-04-2019.pdf
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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Adriano de Andrade Marrocos 
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