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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 da 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 concede entrevista para a TV Câmara sobre unificação de tributos 

Na segunda-feira (29/07) o presidente Adriano Marrocos concedeu entrevista para a TV Câmara, para uma 

reportagem sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/19, que simplifica o sistema tributário nacional 

unificando tributos. O presidente do CRCDF fez uma análise sobre o que muda para as empresas caso a proposta 

seja aprovada. Assista a entrevista no site. 

 

Comissão CRCDF Mulher se reúne e discute próximas iniciativas 

Em reunião na quarta-feira (31/07) a Comissão CRCDF Mulher, coordenada pela contadora Jaqueline Pereira Rocha 

Torres, discutiu os projetos para este segundo semestre, como o evento “Bem-me-quer” em celebração ao 

Outubro Rosa, mês que marca a importância do combate e prevenção ao câncer de mama, e também os projetos 

para 2020, como o próximo Fórum da Mulher Contabilista do Distrito Federal. Além da coordenadora, participaram 

do encontro a vice-presidente de Registro Profissional - Fernanda Veras Oduaia - e as integrantes Diana Ribeiro 

Confessor e Elaine dos Santos. 

 

CRCDF participa de reunião da Junta Comercial 

Também na quarta-feira (31/07) o coordenador da Comissão CRCDF Jovens Empresários - Leonardo de Oliveira 

Mihsen representou o CRCDF na reunião extraordinária na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito 

Federal – JUCIS/DF. Mihsen é suplente do conselheiro Cassio dos Santos e eles tomaram posse como vogais na 

Junta Comercial no último dia 19. Neste primeiro encontro foi discutida a resolução que disciplina a adoção 

exclusiva do Registro Digital para prestação dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e atividades 

afins. Por meio de documento protocolado no CRCDF, a Junta Comercial detalhou o cronograma com as datas em 

que será adotado exclusivamente o registro digital dos atos submetidos a arquivamento. 

https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1
https://www.youtube.com/watch?v=ckCVLkav8pw


 

CRCDF vai realizar cursos de Lucro Real, de EFD ICMS-IPI e de Substituição Tributária 

Estão abertas as inscrições para os cursos de Lucro Real, 13 e 14 de agosto no período noturno, de EFD ICMS-IPI, 

que acontecerá no dia 16 de agosto durante todo o dia, e de Substituição Tributária, que será realizado nos dias 

19 e 20 de agosto, também em período integral. Mais informações podem ser obtidas no site do Conselho. 

 

Segurança de dados será tema de webinar na próxima quinta-feira  

O CRCDF vai transmitir ao vivo a palestra sobre Segurança de Dados, que será ministrada pelo Marcelo Laranjeira 

na próxima quinta-feira (08/08), a partir das 15h30. O link para acesso à transmissão será disponibilizado minutos 

antes no site e nas redes sociais do Conselho. Fique atento, acompanhe o debate e envie suas perguntas para que 

sejam respondidas pelo especialista. 

 

CRCDF sugere alteração em texto de decreto e recebe resposta da Secretaria de Fazenda 

O CRCDF recebeu na última sexta-feira (02/08) a resposta da Secretaria de Fazenda sobre documento enviado 

pelo Conselho no dia 1º de abril deste ano. O ofício encaminhado à Secretaria pelo CRCDF incluía considerações 

acerca da minuta de decreto que institui a Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS – IPI. No documento o Conselho 

sugeriu algumas alterações no texto do decreto, como a substituição automática, a partir do prazo de 

obrigatoriedade, da escrituração de livros fiscais, além de outras sugestões que visavam melhoria nos processos e 

clareza no decreto a ser publicado. O decreto em questão, de nº 39.789, foi publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal de 26 de abril de 2019, com texto que, segundo a Secretaria, foi semelhante ao sugerido pelo CRCDF. 

Confira a íntegra dos documentos acessando aqui. 

 

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.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/08/of.pdf
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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