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A permanência do Contador 

no CNPC estará 

condicionada à 

obrigatoriedade do 

cumprimento do Programa 

de Educação Profissional 

Continuada. 
Resolução CFC 1.502/2016 conforme Lei 12.249/2010



A educação profissional 
continuada no Sistema 
Contábil é uma 
realidade.

Como os peritos devem se 
preparar para manterem-se 
atualizados?
NBC PG 12 (R3)  

Educação não transforma o 
mundo. Educação muda 

pessoas. Pessoas 
transformam o mundo. 

Paulo Freire

““
“



A NBC PG 12 (R3) – Educação 

Profissional Continuada preconiza 

que o Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) dispõe do 

Programa de Educação Profissional 

Continuada (PEPC) para que os 

Profissionais da Contabilidade 

ampliem os conhecimentos e as 

competências técnicas.



Objetiva qualificar os 
profissionais 
habilitados ao exercício 
da profissão para que 
possam prestar 
serviços de qualidade a 
sociedade, a quem os 
conselhos devem 
proteção.



.

Os inscritos no CNPC 
terão de cumprir 40 pontos 
em cursos e 
aperfeiçoamentos 
previstos no Programa de 
Educação Profissional 
Continuada.

A prestação de contas 
deve ser feita até 31/01 do 
ano subsequente.



Educação Profissional 
Continuada

Valorizaçã
o 
Profission
al 

Desenvolvimento 
contínuo.

Qualidade que o mercado 
exige.



No mínimo 8 pontos 
devem ser 

cumpridos com 
atividades de 
aquisição de 

Conhecimento.

40 
PONTOS

Além da aquisição de 
conhecimento:

Docência;

Atividade no exterior;

Participação em banca; 

Produção Intelectual.

NBC PG 12 (R3)



A não comprovação da 
pontuação mínima exigida 
anualmente constitui infração 
às normas profissionais de 
Contabilidade e ao Código de 
Ética Profissional do Contador, 
a ser apurada em regular 
processo administrativo no 
âmbito do CRC.

Pode acarretar a baixa do 
CNPC.



EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
CONTINUADA

São valores essenciais para 
o sucesso profissional e é 
da conjugação de todos que 
nasce oportunidades para o 
Contador atuar no mercado 
da Perícia Contábil.

CFC



A falta de zelo e diligência no desempenho das 
atividades pelo Perito Contábil é infração ética 
sancionada, segundo a gravidade, com a aplicação de 
uma das seguintes penalidades: advertência, censura 
reservada ou censura pública.



QUALIDADES FUNDAMENTAIS

Honestidade

O profissional em perícia deve 
cumprir rigorosamente o que lhe foi 
designado.

Imparcialidade

O perito está do lado do juízo e deve 
manter-se imparcial com relação às 
partes. 



O Programa de Educação Profissional 

Continuada (PEPC) foi instituído pela Lei 

n.° 12.249/2010, que alterou o Decreto-Lei 

n.° 9.295/1946 para os profissionais da 

contabilidade, e ficou definido que é 

atribuição do Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC) e dos Conselhos 

Regionais de Contabilidade (CRCs) 

desenvolverem ações para viabilizar, 

controlar e fiscalizar o cumprimento da 

NBC PG 12 (R3) – EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL CONTINUADA (EPC). 



A Educação Profissional Continuada é 

obrigatória para algumas áreas de 

atuação dos profissionais da 

contabilidade, sendo:

Profissionais que estejam inscritos no 

Cadastro Nacional de Auditores 

Independentes (CNAI) do CFC, 

exercendo, ou não, a atividade de 

auditoria independente.
NBC PG 12 (R3)



Peritos contábeis que estejam inscritos 
no Cadastro Nacional de Peritos 
Contábeis (CNPC) do CFC.

Responsáveis técnicos pelas 
demonstrações contábeis das 
sociedades e das entidades de direito 
privado com ou sem finalidade de lucros 
que tiverem, no exercício social anterior, 
receita total, igual ou superior a R$ 78 
milhões.



A busca pela atualização 
do conhecimento é 
IMPRESCINDÍVEL.

Os profissionais que 
atuam na função de perito 
devem participar das 
diversas atividades de 
Educação Profissional 
Continuada.
NBC PG 12 (R3)



É fundamental a constante 

atualização e o 

aprimoramento dos 

profissionais quanto às 

normas técnicas da 

profissão, os ditames dos 

CPC´s e as legislações 

específicas da Contabilidade. 



Além do que, essas inovações 

estão obrigando os peritos a 

desenvolver novas habilidades, 

atitudes e estratégias para 

alcançar o sucesso profissional, 

tais como:

Participação ativa em 

eventos/atividades de capacitação 

(aprimoramento técnico);



Pesquisar sobre os assuntos técnicos abrangidos no 

processo, para oferecer segurança e exatidão nas suas 

respostas e conclusões técnicas, executando os cálculos 

e afirmações com rigor científico, concisão e objetividade;



Eficiência na comunicação escrita: 
não utilizar palavras de duplo 
sentido, cuidado nos textos longos 
e prolixos, para evitar contradições 
e sempre buscar a clareza de 
linguagem e de redação, o 
destinatário precisa compreender a 
mensagem (sem espaço para perito 
generalista) – laudo tem que ter 
utilidade, convencer tecnicamente 
e com leitura interessante.  



O espírito de solidariedade do 
perito contador e do perito 

assistente técnico não induz 
nem justifica a participação 

ou a conivência com erros ou 
atos infringentes às normas 

profissionais, técnicas e 
éticas que regem o exercício 
da profissão, devendo estar 

vinculado à busca da verdade 
fática a fim de esclarecer o 
objeto da perícia de forma 

técnica.   
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