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Vem aí o V Fórum de Perícia Contábil do Distrito Federal 

‘Perícia Contábil: Técnicas e Procedimentos’ é o tema que será abordado na 5ª edição do Fórum de Perícia 

Contábil do Distrito Federal. O evento será realizado no dia 13 de dezembro, no auditório do IDP, das 8h às 17h e 

terá a participação de palestrantes especialistas em temáticas como processo de recuperação judicial; técnicas, 

procedimentos e casos práticos, e perícias em apuração de haveres. Participe. Garanta a sua inscrição no site. 

 

Papel do contador frente à inovação tecnológica é lembrado em solenidade na CLDF 

A Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF realizou, na tarde de segunda-feira (25/11), a Sessão Solene em 

celebração ao Dia do Contador, comemorado em 22 de setembro. De iniciativa do deputado Robério Negreiros a 

solenidade contou com a presença de dezenas de profissionais e com palestra ministrada pelo professor Edgar 

Madruga. Nos discursos destaque para a importância do profissional de contabilidade no atual cenário político e 

econômico do país e os desafios enfrentados por esse profissional com os avanços tecnológicos cada vez mais 

amplos e relevantes. Leia mais no site. 

 

Participe do curso sobre o novo e-Social 

Estão abertas as inscrições para o curso sobre o novo e-Social, que será ministrado pelo professor Ângelo Márcio 

Leandro da Costa, na sede do CRCDF, no dia 10 de dezembro. Com carga horária de 08 horas o curso será das 9h 

às 18h e conta pontos para o Programa de Educação Profissional Continuada. Participe. Mais informações clicando 

aqui. 

 

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 

aqui. 

 

APEJUSDF vai realizar curso sobre Liquidação de Sentença 

A Associação dos Peritos Judiciais do Distrito Federal (APEJUSDF) divulgou a programação de cursos que inclui o 

de Liquidação de Sentença – que será realizado nos dias 03 a 05 de dezembro, e de 10 a 12 de dezembro, e o 

curso de PJE CALC – que será promovido de 20 a 29 de janeiro de 2020.  Saiba mais acessando o site. 

 

http://sistemas.cfc.org.br/SGEWebSgi/View/user/login.aspx?UC3
https://www.crcdf.org.br/portal/2019/11/29/papel-do-contador-frente-a-inovacao-tecnologica-e-lembrado-em-solenidade-na-cldf/
https://www.crcdf.org.br/portal/curso/o-novo-e-social/
https://www.fbc.org.br/cursos/recuperacao-judicial-assistente-tecnico-ao-credor-e-ao-devedor/
http://www.apejusdf.org.br/curso-liquidacao-de-sentenca-tjdft/


 
Mutirão da Simplificação em Taguatinga tem o apoio do CRCDF 

Taguatinga recebeu na última semana (26 a 29/11) o Mutirão da Simplificação, promovido pelo Sebrae DF com o 

apoio de diversos parceiros, entre eles o CRCDF, que tem apoiado a iniciativa por meio da mobilização de 

profissionais de contabilidade que se voluntariam para atender empresário e empreendedores no mutirão. A 

abertura do evento foi realizada na terça-feira (26/11) e teve a participação do presidente do CRCDF, Adriano 

Marrocos. “O CRCDF está contribuindo com o mutirão desde o início (2016). É importante que o contador do 

Distrito Federal assuma o papel de agente transformador, tanto como ator social no apoio às ações que visem o 

desenvolvimento econômico da nossa cidade, quanto com o atendimento à população que precisa de uma 

orientação adequada”, destacou o presidente do CRCDF, que aproveitou para agradecer o apoio de todos os 

contadores que já participaram do atendimento no Mutirão e aos representante e representante adjunto do CRCDF 

em Taguatinga – Thiago Almeida e Robson Anderson. O vice-presidente de Administração do CRCDF – Daniel 

Fernandes e o presidente do SESCON-DF, Marco Aurélio Torres Gomes de Sá, também estiveram presentes. 

 

CRCDF sedia reunião da ACiCon-DF 

Também na terça-feira (26/11) o CRCDF sediou a reunião da Academia Brasileira de Ciências Contábeis do Distrito 

Federal (ACiCon-DF). 

 

   

 



 
 

CRCDF presente em reunião plenária do Fórum das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do DF 

O conselheiro Cassio dos Santos e o coordenador da Comissão de Jovens Empresários, Leonardo Oliveira Mihsen, 

participaram na terça-feira (26/11) da 2ª reunião plenária dos Comitês Temáticos do Fórum Permanente das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do DF. Cassio e Leonardo integram o Fórum como titular e suplente, 

respectivamente, e atuam nas Câmaras Temáticas de Investimento e Financiamento e de Desoneração e 

Desburocratização. O objetivo do evento foi recolher e debater propostas de medidas para simplificação, 

modernização e progresso dos pequenos negócios do no DF. 

 

CRCDF e Receita Federal se reúnem para falar sobre o processo de fiscalização da RFB 

Representantes do CRCDF participaram de reunião na terça-feira (26/11) com o superintendente da 1ª região 

fiscal da Receita Federal do Brasil – Dr. Antonio Henrique L. Baltazar. O encontro, solicitado pelo presidente do 

CRCDF, Adriano Marrocos, também teve a participação do vice-presidente de Administração – Daniel Fernandes e 

dos conselheiros – Geraldo Lucimar, Roberto Estevão Ribeiro de Castro e Marcos Rogério de Lima Pinto, além do 

superintendente adjunto da 1ª região da RFB – Onássis Simões da Luz e a delegada da Receita Federal do Brasil 

em Brasília – DF – Bárbara Cristina Costa de Oliveira. No encontro foram tratadas questões como retificações 

indevidas do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – PGDAS – Simples Nacional. 

A reunião teve como finalidade buscar benefícios para classe e esclarecimentos sobre o processo de fiscalização 

adotado pela RFB. 

 

Comunicado Notas Explicativas 

O Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal (CRCDF) no uso de suas prerrogativas como entidade 

fiscalizadora do exercício da profissão contábil vêm a público informar que a partir mês de janeiro de 2020, iniciará 

quando da apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis, em especial a obrigatoriedade de elaboração 

das Notas Explicativas, previstas nos princípios estabelecidos pela Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) e a 

Interpretação Técnica Geral (ITG). Clique aqui e saiba mais. 

 

CRCDF realiza curso sobre Normas Brasileiras e Internacionais de Auditoria Independente 

O professor Alexandre Dias Fernandes ministrou nos dias 25 a 29/11, na sede do CRCDF, o curso sobre as Normas 

Brasileiras e Internacionais de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis – Exercício 2019 – Com 

Ênfase no Novo Relatório de Auditoria. Cerca de 50 pessoas participaram do curso que abordou questões como 

conceitos, termos do trabalho de auditoria, responsabilidade do auditor, documentação, planejamento e execução, 

entre outros. Fique atento aos cursos com inscrições abertas acessando o site. 

https://www.crcdf.org.br/portal/wp-content/uploads/2019/12/Com_NE.pdf
https://www1.crcdf.org.br/spwDF/cursostt/Entrada.aspx


 
 

Em transmissão via Youtube, CRCDF esclarece dúvidas sobre RLE@DIGITAL 

O subsecretário de Relação com o Setor Produtivo da SDE, Márcio Faria Júnior e a coordenadora do Simplifica PJ, 

Luciana Lacerda, participaram da transmissão ao vivo promovida pelo CRCDF na quinta-feira (28/11) para 

esclarecer dúvidas sobre o RLE@DIGITAL. O debate foi conduzido pelo presidente do CRCDF, Adriano Marrocos. 

Ele avaliou de forma positiva o avanço do RLE nos últimos anos. “Nós partimos de um programa com inúmeros 

problemas e realizamos várias reuniões para corrigir os rumos do RLE e hoje temos um programa que funciona 

relativamente bem. O nosso problema não está mais no programa, está na Lei que dá amparo ao programa. São 

normas que possibilitam que as empresas obtenham seus alvarás e essa legislação é lenta, morosa e precisamos 

que os deputados distritais busquem a aprovação dessa lei”, ressaltou o presidente do CRCDF. Leia mais no site. 

 

CRCDF e Sebrae realizam seminário de Escrituração Fiscal 

Com o objetivo de sensibilizar os profissionais de contabilidade e promover segurança jurídica e rapidez nas 

análises de rotinas comerciais e apuração dos tributos envolvidos pelo regime especial unificado, o CRCDF e o 

Sebrae no DF promoveram uma rodada de palestras nos dias 26 a 28/11. O professor Ângelo Márcio Leandro da 

Costa foi quem ministrou as palestras que foram realizadas em Taguatinga (26/11), no SAI (27/11) e na sede do 

CRCDF (28/11). Ao realizar a abertura dos eventos o presidente do Conselho, Adriano Marrocos, agradeceu ao 

Sebrae no DF pela parceria que tem permitido a oferta de diversas capacitações aos contabilistas. 

 

 

https://www.crcdf.org.br/portal/2019/12/03/em-transmissao-via-youtube-crcdf-esclarece-duvidas-sobre-rledigital/


 
CRCDF e Receita promovem palestra sobre as funcionalidades do e-CAC 

Na sexta-feira (29/11) o CRCDF e a Receita Federal promoveram uma discussão sobre as funcionalidades do e-

CAC no auditório do Edifício sede do UDF. A palestra foi ministrada pelo chefe do CAC substituto – Pedro Valladão 

Ferraz e pelo analista tributário da RFB – Marcio Tadeu Almeida. O presidente do CRCDF, Adriano Marrocos, fez a 

abertura do evento que teve ainda a participação dos conselheiros Cassio dos Santos e Francisco Edivan da Silva, 

além do coordenador da Comissão de Jovens Empresários do CRCDF, Leonardo de Oliveira Mihsen. Foram 

abordadas na ocasião questões como os processos digitais, cobrança e fiscalização, restituição, compensação e 

parcelamento. 

 

Participe de pesquisa sobre a percepção de contadores 

O estudante Leonardo da Silva Rangel entrou em contato com o CRCDF solicitando a divulgação da pesquisa de 

conclusão de curso que ele está realizando para analisar a percepção de contadores nível Brasil. No questionário 

não há a necessidade de identificação, pois o que se almeja é a opinião dos contadores. Clique aqui para 

responder o Questionário. 

 

Pesquisa de Satisfação do Profissional da Contabilidade em Relação ao CFC 

Com o objetivo de entender as expectativas dos profissionais sobre o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e 

mapear a avaliação da sociedade em relação à profissão contábil, o CFC está realizando a pesquisa de satisfação e 

avaliação. O questionário tem foco nos serviços oferecidos e deve ser respondido até o dia 17 de dezembro. Clique 

aqui para responder a pesquisa. 

  

Eleições CRCs: Profissionais têm até dia 20/12 para justificar ausência de voto 

Os eleitores que estavam aptos a participar da votação eletrônica para a escolha de 1/3 dos conselheiros dos 

Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) e não votaram, precisam justificar a ausência no pleito, conforme 

Art. 2º da Resolução CFC 1.571/2019. A ação pode ser realizada até o dia 20 de dezembro, por meio do portal: 

www.eleicaocrc.org.br. Estão dispensados de fazer a justificativa, aqueles que estiverem em débito com o CRC e 

os profissionais com 70 anos ou mais na data da eleição, de acordo Art. 3° da Resolução CFC nº 1.571/2019. Em 

caso da não justificativa, a norma também estabelece ao profissional, a aplicação de uma “pena de multa” com 

importância correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da anuidade do técnico em contabilidade aos 

profissionais que deixarem de votar sem causa justificada. (Fonte: CFC). 

 

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. 

 
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. 

 
 

 

https://forms.gle/68BW1taKfF1FXAew8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH_KY2Coor2YfiRay29xHznk30lxakuHb0mL7Sj0oIqpWmAg/viewform
https://www.eleicaocrc.org.br/
https://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade/
https://ouvidoria.cfc.org.br/visao/modo_manifestando.frm.php?cabecalho=1
mailto: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 

 
Fotos 

Maria das Dores Fonseca 
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https://www.crcdf.org.br/portal/chamamento-publico/
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