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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. 

 
Comissão de Jovens Empresários se reúne no CRCDF 

A Comissão de Jovens Empresários do CRCDF, coordenada pelo contador Leonardo de Oliveira Mihsen, se reuniu na 

sede do Conselho na terça-feira (20/08). Na ocasião os integrantes retomaram as discussões sobre o referencial de 

serviços contábeis, que vem sendo construído pelo grupo. A proposta é listar e classificar as atividades de acordo 

com a necessidade do cliente, e padronizar nomenclaturas por meio da descrição de serviços prestados. Além do 

coordenador, participaram do encontro os integrantes Thiago Almeida Fernandes, Thiago de Almeida Costa e 

Risomar Lima de Oliveira. 

 
CRCDF presente em colação de grau da Faculdade JK MIchelangelo 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da cerimônia de Colação de Grau dos formandos do curso de 

Ciências Contábeis da Faculdade JK Michelangelo na terça-feira (20/08). Na ocasião o presidente discursou aos 

formandos, falou sobre as atribuições do CRCDF, sobre o mercado de trabalho na área contábil, e destacou também 

a importância da educação profissional continuada. 

 

 

 

 

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


 
Conselheiro do CRCDF recebe representante da Alterdata 

Ainda na terça-feira (20/08) o conselheiro do CRCDF, Gaspar Pereira da Silva recebeu na sede do Conselho o 

gerente da filial em Brasília da Alterdata Software, David Cardoso. No encontro foi discutida a possibilidade de 

apresentação de propostas de serviços prestados pela empresa, que desenvolve softwares de contabilidade e 

gestão, aos profissionais. Aguarde novidades serão divulgadas em breve.  

 
CRCDF presente em treinamento sobre serviços digitais da Jucis-DF 

Também na terça-feira (20/08) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, participou da abertura do treinamento de 

usuários externos sobre serviços digitais da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF), 

realizado no Auditório do Sebrae/DF. O superintendente do Sebrae-DF, Valdir Oliveira, acolheu aos presentes e 

agradeceu a parceria com a JUCIS/DF ao prestigiar o Sebrae/DF como primeiro local para realização do evento. Ele 

também destacou a atenção que o GDF deve dar à “Classe dos Contabilistas, que é quem gere os processos e faz a 

máquina funcionar, contribuindo para a geração de renda e de empregos na cidade”, o que foi ratificado por Marrocos 

que, de pronto, parabenizou o Governo do Distrito Federal pelo apoio às iniciativas dos atuais gestores da JUCIS/DF, 

que vêm apresentando melhoria significativa nos serviços e, principalmente, com a redução nos prazos. Na ocasião 

foram apresentados os serviços digitais que serão oferecidos pela Autarquia. Também foram tratados temas como o 

Registro Digital, o arquivamento de livros Mercantis Digitais, e o registro Automático de EI, EIRELI e Ltda. O evento 

contou com a presença de autoridades como o presidente da Jucis-DF - Walid de Melo Pires, o presidente do 

Sescon-DF - Marco Aurélio Torres Gomes de Sá e o secretário Geral da Junta Comercial - Maximilian Patriota. O 

treinamento foi ministrado pelo diretor de Registro da Jucis-RS, César Cardoso. Assista ao registro feito pela TV Web 

do CRCDF clicando aqui. 

 

Cursos de Substituição Tributária e DCTF Web têm 58 participantes 

Nesta semana o CRCDF realizou dois cursos. O primeiro, sobre Substituição Tributária, foi realizado nos dias 19 e 

20, e teve a participação de 27 profissionais. Já o segundo, sobre DCTF Web, foi realizado no dia 22 de agosto e 

teve a presença de 31 participantes. Ambos foram ministrados pelo professor Ângelo Márcio Leandro da Costa. 

Acompanhe sempre o site e fique atento ao calendário de cursos.  

https://www.youtube.com/watch?v=p8yvpk2Lumo&feature=youtu.be
https://www.crcdf.org.br/portal/cursos/


 
Comissão de Compliance se reúne no CRCDF e discute elaboração de cartilha 

A Comissão de Governança e Compliance no Setor Público do CRCDF, coordenada pelo professor José Marilson 

Martins Dantas - da Universidade de Brasília, realizou reunião na sede do Conselho na quarta-feira (21/08). No 

encontro, que teve também a participação dos integrantes Bruna Carla Carvalho Cavalcante e Lucio Carlos de Pinho 

Fiho, foram discutidos os próximos projetos a serem desenvolvidos pelo grupo, como a possibilidade de elaborar uma 

cartilha com orientações e informações relevantes sobre Governança.  

 

Conselho apoia realização de palestra sobre o RLE@ DIGITAL 

O presidente Adriano Marrocos participou da palestra sobre Viabilidade para Emissão de Licença de Funcionamento, 

realizada na quarta-feira (21/08) no auditório do LA SALLE de Águas Claras. Na ocasião o representante do CRCDF 

na região de Águas Claras – Alexandre Alves do Nascimento palestrou demonstrando exemplos práticos envolvendo 

o RLE e as licenças de viabilidade. O evento foi promovido pela Administração Regional de Águas Claras, 

representada pelo Administrador Regional, Ney Robsthon, e teve o apoio do CRCDF, da Subsecretaria de Relação 

com o Setor Produtivo do Distrito Federal, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - representada pelo 

subsecretário Márcio Faria Júnior - e do Sebrae/DF. Marrocos antecipou que será realizada em setembro uma 

transmissão ao vivo, com o subsecretário de Relação com o Setor Produtivo da SDE - Márcio Faria Júnior e sua 

equipe, para esclarecer dúvidas sobre os atendimentos no RLE e as liberações das consultas de viabilidade em áreas 

que os profissionais estão encontrando dificuldades, inclusive legais. 

 



 
CRCDF vai realizar cursos sobre SPED e Elaboração das Demonstrações Contábeis 

Estão abertas as inscrições para os cursos de SPED (Intensivo – eSocial, Contábil e Contribuições), que será 

ministrado nos dias 02 a 06 de setembro pelo professor Ângelo Márcio Leandro da Costa, e de Elaboração de 

Demonstrações Contábeis – que será promovido nos dias 09 a 13 de setembro e ministrado pelo professor 

Ronaldo dos Santos Silva. Os cursos serão realizados na sede do CRCDF, das 13h30 às 17h30. Acesse o site e 

garanta sua inscrição. 

 
Participe da Reunião Técnica Perícia: PJe-Calc 

O CRCDF vai realizar na próxima sexta-feira (30/08) a Reunião Técnica Perícia: PJe-Calc, a partir das 9h. A 

participação no evento tem taxa social (1 kg de alimento não perecível) e as inscrições podem ser feitas no site. As 

vagas são limitadas. 

 
IX Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público está com 

inscrições abertas 

A Associação Brasileira de Contadores Públicos (ABCP), o Instituto Social Iris (IRIS), a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), o Conselho Regional de Contabilidade do RN (CRCRN) e a Rede de Contabilidade, 

Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público (REDE CQ) vão promover nos dias 21 a 23 de outubro 

o IX Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, em Natal – RN. 

objetivo difundir a cultura de gestão de custos no Setor Público, além dos temas gerais da administração pública, tais 

como: Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), convergência aos padrões internacionais, implantação de 

Sistema de Custos para governos promovendo a capacitação de servidores públicos. 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. 

 
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://www1.crcdf.org.br/spwDF/cursostt/Entrada.aspx
http://congressocq.net/
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 
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Adriano de Andrade Marrocos 

 
Jornalista Responsável 

Márcia Prado 
MTB 0065170/DF 
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