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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. 

 
CRCDF marca presença no 1º Fórum Nacional de Assuntos Tributários 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou na segunda-feira (05/08) do 1º Fórum Nacional 

de Assuntos Tributários (FONAT), promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), pela 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das 

Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisa (Fenacon). O evento teve como objetivo 

promover a discussão sobre o planejamento e a identificação de soluções antecipadas, em face das 

novas obrigações acessórias e das exigências a serem requeridas pela Receita Federal, que resultam 

em reflexos positivos para a sociedade. Presentes o presidente e a diretora social do Sescon/DF, 

contadores Marco Aurélio Torres Gomes de Sá e Lilian Marques Rufino. 

 

Conselho presente em Fórum SPED EFD Reinf 

O professor Ângelo Márcio Leandro da Costa e o representante do Conselho em Taguatinga e membro 

da Comissão de Jovens Empresários, Thiago Almeida Fernandes, representaram o CRCDF no Fórum 

SPED EFD Reinf, realizado na terça-feira (06/08) pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Na 

ocasião o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Samuel Kruger, apresentou a nova estrutura da 

EFD Reinf. A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD Reinf é um dos 

módulos do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) utilizado por pessoas jurídicas e físicas, em 

complemento ao eSocial. 

 

https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1


 

CRCDF participa de inauguração da FENAJU e apresenta demandas ao Governo 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da cerimônia de inauguração da nova sede da 

Federação Nacional de Juntas Comerciais – FENAJU, realizada na quarta-feira (07/08). Na ocasião 

Marrocos aproveitou para apresentar pleitos aos representantes do GDF. Em conversa com o Secretário 

Geral da Junta Comercial, Maximilian Patriota, o presidente do CRCDF questionou sobre a possibilidade 

de revisão dos valores da tabela de serviços, e ouviu do secretário que o assunto será discutido nos 

próximos 90 dias, pois o orçamento da JUCIS-DF ainda está sendo preparado.  Ainda no evento o 

presidente do Conselho conversou sobre o tema com o vice-governador, Paco Britto, reforçando o 

pedido de revisão nos valores e explicando que esta é uma reivindicação da classe contábil e dos 

empresários do Distrito Federal. Saiba mais no site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/08/12/crcdf-participa-de-inauguracao-da-fenaju-e-apresenta-demandas-ao-governo/


 

 

Marrocos recebe presidente do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral 

Na quinta-feira (08/08) o presidente do CRCDF recebeu na sede do Conselho o diretor do Movimento 

de Combate à Corrupção Eleitoral – Melillo Dinis do Nascimento. No encontro o diretor apresentou ao 

CRCDF os objetivos e a atuação do Movimento, que é uma rede formada por entidades da sociedade 

civil, movimentos, organizações sociais e religiosas, e que tem como objetivo combater a corrupção 

eleitoral, além de realizar um trabalho educativo sobre a importância do voto buscando um cenário 

político e eleitoral mais transparente. O CRCDF foi convidado a participar das reuniões e discussões do 

movimento, considerando que os contadores tem papel importante nesse processo pela 

responsabilidade na prestação de contas eleitorais, com a finalidade de participar da condução dos 

trabalhos no Distrito Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presidente do CRCDF recebe representante da Smart Escritórios Inteligentes 

Também na quinta-feira (08/08) Adriano Marrocos recebeu os representantes da Smart Escritórios 

Inteligentes, Saulo da Rós e Manoel Virgínio, na sede do CRCDF. A visita teve como objetivo a 

apresentação do Contador Smart – um programa de relacionamento exclusivo para profissionais 

contábeis que permite a revenda de certificados digitais, endereço fiscal e coworking, com direito à 

recompensa por indicação e vantagens exclusivas. Para saber mais acesse o site ou entre em contato 

pelo telefone/whatsapp 61 98117-0468. 

 

Segurança de dados é tema de transmissão ao vivo na TV CRCDF 

A Segurança de Dados na internet foi o tema da palestra realizada pelo CRCDF na quinta-feira (08/08). 

Ministrada pelo especialista Marcelo Laranjeira, diretor da BSB Gestão, a apresentação foi transmitida 

em tempo real pelo Youtube e teve a participação de profissionais que enviaram questionamentos para 

o palestrante. O debate foi conduzido pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos e abordou questões 

como os aplicativos de segurança, de armazenamento em nuvem, antivírus disponíveis no mercado e a 

LGPD. Clique para saber mais e acessar o conteúdo no site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "Profissionais acompanharam dos escritórios a transmissão pela TV Web". 

 

http://www.smartei.com.br/
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/08/12/seguranca-de-dados-e-tema-de-transmissao-ao-vivo-na-tv-crcdf/


 

 

Marrocos prestigia lançamento de Frente Parlamentar na CLDF 

Na sexta-feira (09/08) o presidente do CRCDF participou da Sessão Solene de lançamento da Frente 

Parlamentar do Cooperativismo e em homenagem ao 97º Dia Internacional do Cooperativismo, na 

Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.  

 

Comissão de Perícia discute formato de Fórum da área 

A Comissão de Perícia do CRCDF, coordenada pelo contador Fernando César Guarany, reuniu-se na 

sede do Conselho na sexta-feira (09/08) e avaliou os resultados do 4ª Fórum de Perícia Contábil do 

Distrito Federal e também para discutir melhorias no formato adotado para o evento. Na ocasião os 

membros da comissão também conversaram sobre a possibilidade de realizar reuniões para discutir 

temas técnicos relacionados à Perícia. O encontro teve a presença dos integrantes da comissão 

Anderson Alves de Oliveira, Daniel Chaves Fernandes, Marcelo Mousinho Quaresma, Marcos Mousinho 

Quaresma e Thiago Guevara Alves Viana, além do coordenador Fernando Guarany. 

 

Comissão CRCDF Condomínios realiza reunião 

Coordenada pelo contador Alexandre Alves do Nascimento a Comissão CRCDF Condomínios realizou 

reunião na sede do Conselho na sexta-feira (09/08). Com a participação dos membros Alacides Borges 

Ferreira e Savio Alves de Souza, além do coordenador, a reunião teve como pauta principal a minuta 

desenvolvida pelo Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRCGO) com sugestão de NBC ITG, 

tratando da escrituração contábil em condomínios. 

 



 

 

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. 

 

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/
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 
 

Boletim do CRCDF 
 

Presidente 
Adriano de Andrade Marrocos 

 
Jornalista Responsável 

Márcia Prado 
MTB 0065170/DF 
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Maria das Dores Fonseca
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