
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL CONTINUADA DO CFC

PEPC – CFC



REGULAMENTAÇÃO

NBC PG12(R3) – EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL CONTINUADA



DIRETRIZES BÁSICAS

(a) fomentar a EPC dos profissionais da contabilidade; 

(c) ampliar parcerias com entidades de classe, regulatórias 
e fiscalizatórias com o objetivo de apoio ao PEPC; 

(d) estabelecer uniformidade de critérios para a estrutura 
das atividades de qualificação profissional no âmbito do 
Sistema CFC/CRCs; 



DIRETRIZES BÁSICAS

(e) estabelecer que a capacitação possa ser executada pelo 
próprio Sistema CFC/CRCs, por entidades capacitadoras 
reconhecidas ou pelo próprio profissional em atividades 
previstas nesta norma;

(f) fomentar a ampliação do universo de capacitadoras 
credenciadas para possibilitar o atendimento das 
necessidades de eventos de educação continuada.



DEFINIÇÃO

Educação Profissional Continuada (EPC) é a atividade 
que visa manter, atualizar e expandir os conhecimentos 
e competências técnicas e profissionais, as habilidades 
multidisciplinares e a elevação do comportamento 
social, moral e ético dos profissionais da contabilidade, 
como características indispensáveis à qualidade dos 
serviços prestados e ao pleno atendimento das normas 
que regem o exercício da profissão contábil.



PÚBLICO ALVO

- Auditores;

- Responsáveis Técnicos pelas Demonstrações 
Contábeis, ou que exerçam funções de gerência/chefia 
das empresas, reguladas e/ou supervisionadas pela 
CVM, pelo BCB, pela Susep, pela Previc, as 
consideradas de grande porte e também as entidades 
sem finalidade de lucros que se enquadrem nos limites 
monetários da Lei 11.638/2007;

- Peritos (a partir de 2018).



DEVERES DO PROFISSIONAL
- Observar a diversificação e a adequação 

das atividades ao seu nível de experiência 
e atuação profissional;

- Cumprir 40 pontos anuais em eventos 
credenciados;

- Apresentar anualmente o relatórios de 
atividades de 01 até o dia 31-01.



Previsão Legal – NBC PG 12 (R3)

7. Os profissionais referidos no item 4 da norma devem cumprir, no 
mínimo, 40 (quarenta) pontos de Educação Profissional Continuada por 
ano-calendário. (Alterado pela NBC PG 12 (R2))

8. No cumprimento da pontuação da Educação Profissional Continuada, 
o profissional deve observar a diversificação e a adequação das 
atividades ao seu nível de experiência e atuação profissional.



Da pontuação anual exigida (40 pontos), no 
mínimo 8 (oito) pontos devem ser cumpridos 
com atividades de aquisição de 
conhecimento.

Constantes da Tabela I, do Anexo II. 









Os peritos que se cadastrarem no decorrer 
do exercício, passam a se enquadrar nas 
exigências desta norma, e portanto, devem 
cumprir a EPC a partir do ano subsequente 
ao de seu enquadramento. 

Exemplos: 
Cadastro em 2018, devem cumprir a partir de 
2019.

Cadastro antes de 2018, devem cumprir a 
partir de 2018.



Os profissionais sujeitos ao cumprimento desta 

Norma que, por motivos comprovadamente 

justificados, estejam impedidos de exercer a 

profissão por período superior a 60 (sessenta) dias, 

devem cumprir a EPC proporcionalmente aos 

meses trabalhados no ano. 



São consideradas justificativas válidas para este 
fim:

(a) licença-maternidade;

(b) enfermidades;

(c) acidente de trabalho;

(d) outras situações a critério da Comissão de 
Educação Profissional Continuada (CEPC/CFC).



Para a comprovação das situações relacionadas 

anteriormente, os profissionais interessados devem 

apresentar ao CRC de sua jurisdição, até 31 de janeiro do 

exercício subsequente, juntamente com o relatório de 

atividades, todos os documentos de comprovação quanto ao 

eventual não cumprimento do programa de EPC.



Cabe ao profissional a verificação prévia do devido 

credenciamento no PEPC da atividade (cursos, eventos) 

que pretende realizar, bem como dos pontos que serão 

atribuídos. 

Os cursos de pós-graduação oferecidos por IES registrada 

no MEC estão dispensados de credenciamento. 



Cabe ao profissional a verificação prévia do devido 

credenciamento no PEPC da atividade (cursos, eventos) 

que pretende realizar, bem como dos pontos que serão 

atribuídos. 

Os cursos de pós-graduação oferecidos por IES registrada 

no MEC estão dispensados de credenciamento. 



COMO COMPROVAR

Mediante a entrega do Relatório de Atividades 

(Anexo III da Norma), no CRC de jurisdição do 

registro principal do profissional até o dia 31 de 

janeiro do ano subsequente ao ano-base, por meio 

digital ou impresso acompanhado de cópia da 

documentação comprobatória das atividades.



CAPACITADORAS
- Instituições de Especialização ou Desenvolvimento Profissional 
que ofereçam cursos ao público em geral;
- Federações, Sindicatos e Associações da classe contábil;
- Firmas de Auditoria Independente;
- Organizações Contábeis; e
- Órgãos Reguladores.
- Empresas de grande porte, representadas pelos seus 
Departamentos de Treinamento, Universidades Corporativas e/ou 
outra designação;
- Universidades e Institutos Corporativos que tenham 
personalidade jurídica própria; e 
- Serviços Sociais autônomos.



EVENTOS

- Cursos  credenciados; 
- Eventos credenciados;
- Conclusão de disciplinas de cursos de pós-graduação 
oferecidos por IES credenciadas pelo MEC;
- Cursos de extensão devidamente credenciados no PEPC;
- Disciplinas cursadas em outras graduações em áreas correlatas 
ao curso de Ciências Contábeis, tais como: Administração, 
Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Estatística, Tecnologia 
da Informação e Direito. 



PENALIDADES

O descumprimento das disposições da Norma pelos 

profissionais, inclusive a não comprovação da pontuação 

mínima exigida anualmente e a entrega de forma 

intempestiva, 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 respectivo CRC.



OBRIGADO!

CONTADOR MÁRCIO SCHUCH SILVEIRA
VICE-PRESIDENTE DE DESENVOLVIMENTO 

PROFISSIONAL DO CRCRS

CONTADOR MÁRTIN LAVIES SPELLMEIER
CONSELHEIRO SUPLENTE CRCRS

COORDENADOR COMISSÃO DE PERÍCIAIS
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