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Seminário vai debater Escrituração Fiscal Digital ICMS-IP 

O Sebrae e o CRCDF vão realizar no dia 27/11, a partir das 14h, o Seminário de Escrituração Fiscal Digital ICMS-

IP, que vai discutir as atualizações de legislação e das recentes mudanças que impactam as relações comerciais da 

micro e pequena empresa. O instrutor será o professor Ângelo Márcio Leandro da Costa e as inscrições são 

gratuitas. Saiba mais clicando aqui. 

 
Acompanhe a transmissão sobre RLE@DIGITAL 

O CRCDF vai debater no dia 28/11, em transmissão realizada em tempo real pelo Youtube, o RLE@DIGITAL. A 

palestra de apresentação será ministrada pelo subsecretário de Relação com o Setor Produtivo da SDE, Márcio 

Faria Júnior, a partir das 14h30. O link para acesso à transmissão será disponibilizado minutos antes no site do 

CRCDF.  

 
Participe da palestra sobre as funcionalidades no e-CAC 

O analista tributário da RFB – Pedro Valladão Ferraz vai ministrar no dia 29/11 a palestra sobre As Funcionalidades 

no e-CAC. O evento será realizado pelo CRCDF e pela Receita Federal no auditório da Sede do UDF, na 704/904 

sul, a partir das 14h. A inscrição é social, de um 1 kg de alimento não perecível a ser entregue no local da 

palestra.  Garanta sua vaga no site. Demandas e questionamentos podem ser enviados antecipadamente por e-

mail no endereço presidencia@crcdf.org.br.  

 
CRCDF é representado em Simpósio Internacional de Contabilidade 

Na segunda-feira (18/11) o presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, representou o Conselho no Simpósio 

Internacional de Estudos & Mercado em Contabilidade, realizado pelo Centro Universitário do Distrito Federal 

(UDF). O evento contou com a presença de vários conferencistas como o Doutor Joaquim Año Montalvá – da 

Universidade de Valência – Espanha.  

 
Conselho presente em Encontro de Arbitragem e Mediação 

O representante do CRCDF em Taguatinga – Thiago Almeida Fernandes e o membro da Comissão de Perícia do 

CRCDF – Thiago Guevara representaram o Conselho, na terça-feira (19/11), no I Encontro COMINA de Arbitragem 

e Mediação Trabalhista, promovido pelo Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA) 

na sede da ACDF. O evento foi destinado aos profissionais das esferas pública e privada que, direta ou 

indiretamente, participam ou influenciam questões ligadas à solução de conflitos na esfera trabalhista. 

 

 

 

https://www.lojasebraedf.com.br/todosprodutos
https://www1.crcdf.org.br/spwDF/cursostt/Entrada.aspx
mailto:presidencia@crcdf.org.br


 
CRCDF realiza reunião plenária de novembro 

Os Conselheiros do CRCDF participaram na quarta-feira (20/11) das reuniões do Conselho Diretor e Plenária do 

mês de novembro. 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. Também 

nessas reuniões são definidas as políticas para a gestão dos recursos do CRCDF. 

 
Representantes do CRCDF em Taguatinga se reúnem com contadores 

Na quinta-feira (21/11) os representantes do Conselho em Taguatinga – Thiago Almeida e o adjunto Robson 

Anderson de Paula, se reuniram com a analista da assessoria de gestão estratégica e políticas Públicas do Sebrae 

no DF e com profissionais contábeis da região administrativa para apresentação da edição do Mutirão da 

Simplificação realizada de 26 à 29/11 em frente ao Taguacenter. Em pauta as oportunidades de negócio e a 

mobilização de contadores para atuação no atendimento voluntário aos micro e pequenos empresários da região.  

 

Marrocos recebe representantes da Monetare 

O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, acompanhado do vice-presidente de Administração do CRCDF – Daniel 

Fernandes, reuniu-se na quinta-feira (21/11) com os representantes da Monetare Soluções Financeiras – o CEO 

Fábio Vaz, o CCO Carlos Henrique Oliveira, o CGO Raphael Ribrodi e a gerente comercial Rita de Cássia. Na 

ocasião foram apresentadas as soluções oferecidas pela empresa e discutida a possibilidade de realização de 

palestras com especialistas neste tipo de produto financeiro. Saiba mais sobre a Monetare acessando o site ou 

entre em contato pelo telefone 61 98596-5636.  

 

Presidente do CRCDF se reúne com representantes da Everest Contrutora 

Ainda na quinta-feira (21/11) o presidente Adriano Marrocos recebeu os representantes da Everest Corretora – 

Domingos Luiz de Andrade Júnior, Marcelo Luiz de Andrade e Antonio da Silva Quitude. Na reunião foram 

discutidas questões como a possibilidade de parceria com o CRCDF e os visitantes vão analisar uma forma de 

divulgar informações para os contadores sobre responsabilidade social. 

 

http://www.monetare.com.br/


 
Palestra discute Alterações das Normas Contábeis 

O CRCDF promoveu na quinta-feira (22/11) a palestra sobre “Atualização sobre as Alterações das Normas 

Contábeis 2018/2019” com o professor Marcelo José de Aquino. A participação somou 04 pontos para os 

participantes em algumas modalidades do Programa de Educação Profissional Continuada.  

 
Últimos dias para LTDA e EIRELI entregarem registros de constituição fisicamente 

Sociedades Limitadas (LTDA) e Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada (EIRELI) têm até sexta-feira 

(29/11) para entregar, de modo físico, registros de alteração. A partir de segunda-feira (2/12), esses documentos 

só serão aceitos pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (Jucis-DF) em via digital. A 

mudança atende à resolução do Plenário aprovada em 31 de julho de 2019, que disciplina sobre a adoção 

exclusiva do registro digital para prestação dos serviços de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades 

Afins na Jucis-DF. Além desse, outros prazos foram determinados para que as pessoas tivessem tempo para se 

adequar à mudança. No caso de constituição de Empresário Individual, Sociedade Anônima (S.A) e Cooperativas, a 

partir do dia 16 de dezembro de 2019 só serão aceitos os documentos digitalmente.Importante lembrar também 

que o sistema só permite a tramitação e a disponibilização dos processos e/ou serviços após a compensação do 

Documento de Arrecadação (DAR). Por isso, fiquem atentos aos prazos bancários para compensação da guia: 

BRB: de 30 minutos até 1 dia útil para compensação; e DEMAIS BANCOS: até três dias úteis. 

 

Curso: Recuperação judicial – Assistente técnico ao credor e ao devedor 

A Fundação Brasileira de Contabilidade vai realizar nos dias 06 e 07/12, na sede do CRCDF, o curso sobre 

Recuperação judicial – Assistente técnico ao credor e ao devedor. O curso será ministrado pelo expositor: Julio 

César Teixeira de Siqueira e busca suprir as carências e atualizações deste segmento, pautado em Resoluções do 

Conselho Federal de Contabilidade e legislações específicas que regem a instrumentalização processual. Saiba mais 

acessando o site. 

 

UnB vai realizar Congresso Internacional de Contabilidade e Governança 

A UnB vai realizar nos dias 04 a 06/12 o Congresso Internacional de Contabilidade e Governança da UnB- 

CCGUnB, que tem como objetivo possibilitar a análise crítica junto à comunidade acadêmica - pesquisadores e 

estudantes - e sociedade, promovendo o debate sobre os rumos e as características das pesquisas em 

contabilidade no Brasil e no mundo, em seus aspectos teóricos, metodológicos e empíricos como forma de 

estimular a produção científica na área. O 5º CCGUnB & 2 CCGUnB-IC tem como tema "Qualidade da informação 

contábil no contexto nacional e internacional". Saiba mais aqui. 

 

Uma reflexão sobre os impactos da tecnologia na Contabilidade 

“Conforme o relatório do Fórum Econômico Mundial, The Future of Jobs Report 2018, publicado em setembro de 

2018, quatro avanços tecnológicos devem dominar os próximos quatro anos, influenciando positivamente o 

ambiente de negócios. São eles: internet móvel de alta velocidade; inteligência artificial; big data analytics; e a 

tecnologia em nuvem” é o que diz o artigo escrito pelo presidente do Conselho Federal de Contabilidade - Zulmir 

Ivânio Breda sobre os impactos da tecnologia na contabilidade. Acesse clicando aqui. 

 

Acesse a nossa 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. 

 

https://www.fbc.org.br/cursos/recuperacao-judicial-assistente-tecnico-ao-credor-e-ao-devedor/
https://conferencias.unb.br/index.php/ccgunb/ccgunb5
https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018
https://cfc.org.br/destaque/uma-reflexao-sobre-os-impactos-da-tecnologia-na-contabilidade/
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade/
https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1


 
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 endereços 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. 

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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