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NOTÍCIAS DA SEMANA                                                                                                                                                                                     

 
CRCDF vai transmitir palestra sobre Compliance nesta quinta-feira 

Nesta quinta-feira (05/09) o CRCDF vai transmitir a partir das 14h30 o debate sobre “Compliance – O que o 

fornecedor deve fazer para atender ao Governo e evitar desperdícios”. O debate será transmitido pelo canal da TV 

CRCDF, no Youtube. Fique atento, o link será disponibilizado minutos antes no site e na página do Conselho no 

Facebook.  

 

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 se reúne e discute realização de evento para lembrar o Outubro Rosa 

Coordenada pela contadora Jaqueline Pereira Rocha Torres a Comissão CRCDF Mulher realizou reunião, na sede do 

CRCDF, na segunda-feira (26/08) para discutir os preparativos para o evento em alusão ao Outubro Rosa, o mês que 

marca a importância da prevenção e combate ao câncer de mama. Além da coordenadora, participaram do encontro 

as integrantes Diana Ribeiro Confessor, e Roseni da Costa Veloso. Mais informações sobre o evento serão 

divulgadas em breve.  

 

CRCDF realiza reunião plenária de junho 

Os Conselheiros do CRCDF participaram na terça-feira (27/08) das reuniões do Conselho Diretor e Plenária. No 

encontro, que é mensal, são discutidos e revisados os processos que envolvem a fiscalização e o registro, assim 

como a prestação de contas e cursos e eventos, além de resoluções.  

 

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


 
 

Diretor do Fórum da Justiça Federal do DF recebe representantes do CRCDF 

O diretor do Fórum da Justiça Federal do Distrito Federal - Juiz Federal Itagiba Catta Preta Neto, recebeu na quarta-

feira (28/08) os representantes da Comissão de Perícia do CRCDF – o coordenador Fernando Guarany e o 

integrante– Thiago Guevara. No encontro os representantes do CRCDF detalharam ao Dr. Itagiba questões 

envolvendo as atribuições e competências do Perito Contador, bem como os eventos e cursos na área de perícia 

contábil, promovidos pelo CRCDF, para atender a necessidade de constante atualização dos profissionais que 

cumprem o múnus de Perito. O Juiz Federal fez colocações extremamente importantes sobre as nomeações de 

peritos e quanto à estrutura de laudos periciais contábeis. Ainda no encontro foi sugerida a possibilidade da 

realização de um workshop sobre esses assuntos, com a participação de Juízes Federais, Diretores de Cartório, 

Assessores e Peritos Contadores, com o objetivo de manter a excelência dos Laudos Periciais apresentados pelos 

Peritos Contadores na Justiça Federal do DF. 

“Foi muito gratificante essa reunião com o Dr. Itajiba, que foi extremamente receptivo à nossa comissão. Fica aqui o 

nosso agradecimento”, destacou o coordenador da comissão Fernando Guarany. 

 

 
Jucis-DF realiza treinamento sobre serviços digitais com apoio do CRCDF 

Na quarta-feira (28/08) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos e o vice-presidente de Administração – Daniel 

Fernandes, participaram da abertura do treinamento de usuários externos sobre serviços digitais da Junta Comercial, 

Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF), realizado no Auditório da Faculdade Processus em Águas Claras. 

O treinamento foi ministrado pelos consultores do Sebrae no DF – Jucimei Costa e Paulo Henrique Carvalho, e pelo 

analista da Jucis-DF – Márcio Fernandes. 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 do presidente da Jucis-DF - Walid de 

Melo Pires e do secretário Geral da Junta Comercial - Maximilian Patriota. Clique para assistir o registro feito pela TV 

Web do CRCDF clicando aqui. 

  

 

Em reunião no CRCDF, Comissão de Jovens Empresários discute referencial  

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

sede do Conselho na quarta-feira (20/08). No encontro, que teve também a participação dos integrantes Marco 

Antonio Oliveira Barbosa, Risomar Lima de Oliveira, Thiago de Almeida Costa e Thiago Almeida Fernandes, o 

referencial de serviços contábeis, em elaboração pela comissão, foi o assunto principal. O grupo está engajado na 

produção do material e novas informações serão divulgadas em breve. 

 
Marrocos recebe representante do Conselho em São Sebastião  

Na quinta-feira (29/08) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, recebeu na sede do Conselho a representante do 

CRCDF em São Sebastião - Francisca Marcia de Sousa Oliveira, acompanhada pelos profissionais Jussara Calixto 

de Souza e Nauro de Jesus Rocha Sousa. No encontro foi apresentada ao presidente do Conselho a proposta de 

criação de um grupo para discutir a alteração da Lei 11.101/2005 - sobre recuperação judicial, extrajudicial e falência. 

Ao receber a proposta o presidente Marrocos se mostrou favorável à ideia e ficou de analisar a possibilidade de 

formalização do grupo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ciPG2uui9Nc&feature=youtu.be


 
 

Presidente do CRCDF realiza reunião com coordenador da Comissão de Compliance 

Também na quinta-feira (29/08) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, reuniu-se com o Coordenador da 

Comissão de Governança e Compliance no Setor Público do CRCDF, o professor da UnB, José Marilson Martins 

Dantas, na sede do Conselho. Na ocasião o professor conversou com o presidente sobre a elaboração da cartilha 

com orientações e informações relevantes sobre Governança, que vem sendo discutida pela comissão. O CRCDF 

recebeu um agradecimento do CRCMT, pela participação do professor José Marilson como palestrante no II 

Seminário de Contabilidade e Governança do Setor Público, realizado no dia 08 de agosto em Cuiabá/MT. 

 

 
Em reunião com coordenador da Comissão de Perícia, Marrocos discute capacitações 

Ainda na quinta-feira (29/08) Marrocos recebeu o coordenador da Comissão de Perícia do CRCDF – Fernando 

Guarany, na sede do Conselho, para tratar dos próximos passos da comissão, como a previsão de novas 

capacitações e ideias para o próximo Fórum de Perícia. Na ocasião o presidente Adriano Marrocos conversou com o 

coordenador sobre a possibilidade de criação de um grupo para discutir a alteração da Lei 11.101/2005 - sobre 

recuperação judicial, extrajudicial e falência. 

 

 



 
Comissão da XII Convenção de Contabilidade do DF realiza reunião 

A Comissão que organiza a Convenção de Contabilidade do Distrito Federal, coordenada pelo Dr. José Antônio de 

França, já começou a estruturar a próxima edição do evento, que acontecerá no final de outubro. Em reunião na 

quinta-feira (29/08), o coordenador e os integrantes da comissão Humberto Adão de Castro e Alexandre Dias, 

discutiram a programação. Este ano a comissão terá como tema as inovações promovidas pela era digital. Aguarde 

mais informações. 

 

CRCDF presente em colação de grau da UnB 

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

Ciências Contábeis da Universidade de Brasília (UnB) na quinta-feira (29/08). Em seu discurso aos formandos o 

presidente falou sobre as atribuições do CRCDF, o mercado de trabalho na área contábil, e sobre a importância da 

educação profissional continuada.  

 
Reunião técnica de Perícia discute PJe-Calc 

O CRCDF realizou na sexta-feira (30/08) um encontro para discutir questões como funcionalidades e desafios do 

PJe-Calc, impactos no mercado pericial e oportunidades de trabalho. Cerca de 30 pessoas participaram da palestra 

que foi ministrada pelo vice-presidente de Administração do CRCDF, Daniel Fernandes, e pelo perito contábil, 

Marcelo Duarte e teve a participação do coordenador da Comissão de Perícia do CRCDF, Fernando Guarany e do 

integrante da comissão – Thiago Guevarra. A TV Web do CRCDF registrou o evento, assista no site.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=XhlGGGUTsbc&feature=youtu.be


 
 

CRCDF vai realizar curso sobre Elaboração das Demonstrações Contábeis e EFD Reinf 

Estão abertas as inscrições para os cursos de Elaboração de Demonstrações Contábeis – que será promovido nos 

dias 09 a 13 de setembro e ministrado pelo professor Ronaldo dos Santos Silva, e de EFD Reinf, que será 

realizado no dia 16 de setembro e ministrado pelo professor Ângelo Márcio Leandro da Costa. Acesse o site e 

garanta sua inscrição. 

 

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/
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 

Presidente 
Adriano de Andrade Marrocos 

 
Jornalista Responsável 

Márcia Prado 
MTB 0065170/DF 
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