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Conceito e Objetivo

é requisito para a inscrição 
no CNAI, com vistas à 

atuação na área da 
Auditoria Independente.	


!

tem por objetivo aferir o 
nível de conhecimento e a 

competência técnico-
profissional.



NOSSO UNIVERSO  
!

▪ Capacitadoras: 420 
!

▪ Cursos e Eventos credenciados: 3.788 
!

▪ Profissionais no CNAI: 3.210 
!

Dados em 31/12/2013.



 ADMINISTRAÇÃO

Comissão Administradora do Exame (CAE) 
– Contadores experientes, indicados pelo 
CFC e pelo Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil - IBRACON.	


Deliberações da CAE tomadas em reunião 
com no mínimo 3 de seus membros.



 ATRIBUIÇÕES DA CAE

estabelecer as condições/conteúdos dos exames;	


dirimir dúvidas, submetendo-as à VP de 
Desenvolvimento Profissional e Institucional;	


zelar pela confidencialidade;	


emitir relatório até 60 dias após a conclusão do 
Exame; 	


decidir, em primeira instância administrativa, sobre os 
recursos apresentados.





 APLICAÇÃO 

Cabe à VP em conjunto com a CAE:

Elaborar e coordenar a aplicação do Exame 
composto de provas escritas, com questões objetivas 
e dissertativas	


Qualificação Técnica Geral (CVM)	


Específica (BCB)	


Específica (SUSEP)	


Publicar relação de aprovados, até 75 dias após a 
realização



Exames de Qualificação Técnica Geral

Legislação Profissional;	


Ética Profissional; 	


Normas Brasileiras de Contabilidade, Técnicas e 
Profissionais;	


Legislação Societária; 	


Legislação e Normas de Reguladores do Mercado; e	


Língua Portuguesa Aplicada. 



Exames de Qualificação Técnica Específica

Legislação Profissional	


Normas Brasileiras de Contabilidade, Técnicas e Profissionais	


Legislação e Normas aplicáveis às instituições reguladas pelo 
BCB ou SUSEP	


Conhecimentos de operações das instituições reguladas pelo 
BCB ou SUSEP	


Contabilidade de instituições reguladas  pelo BCB ou SUSEP	


Língua Portuguesa Aplicada



   APROVAÇÃO E PERIODICIDADE 

50% das questões objetivas e 50% das 
dissertativas 	


Aplicado pelo menos uma vez em cada ano.     
(14º EQT: 25 a 27 de agosto de 2014)	


O CFC disponibiliza a certidão de aprovação no 
Exame, a partir da data de publicação do resultado	


Recursos - prazos e instâncias definidos no edital



IMPEDIMENTOS
O C F C / C R C s , s e u s 
conselheiros, funcionários, 
delegados e os integrantes 
da CAE não poderão 
ofertar, apoiar ou participar 
de cursos preparatórios

  Os membros efetivos da CAE não poderão se 
submeter ao EQT	


     O descumprimento caracteriza infração ética



BANCO DE 
QUESTÕES

A Comissão Administradora                                            
do Exame (CAE) pode	

solicitar, por intermédio da VP de 
Desenvolvimento Profissional e Institucional, às 
entidades ou às instituições de renomado 
reconhecimento técnico, sugestões para compor o 
banco de questões a ser utilizado



Norma Brasileira de Contabilidade - 
NBC PA 12

Dispõe sobre 
Educação 

Profissional 
Continuada para 

Auditores



!

➢ é a atividade formal e reconhecida 
pelo CFC, que tem o intuito de manter, 
atualizar e expandir os conhecimentos 
técnicos e profissionais, as habilidades e 
as competências indispensáveis à 
qualidade e ao pleno atendimento às 
normas que regem o exercício da 
atividade de auditoria independente.



• Informações Gerais 
• Profissionais abrangidos 
• Prazos 
• Pontuações 

• Credenciamento de Capacitadoras 
• Credenciamento de Eventos 
• Descumprimento e Penalidades 
• Tabela de Pontuações



PROFISSIONAIS ABRANGIDOS:  
!

Contadores com registro ativo, a partir do ano 
subsequente: 
!
(a)  inscritos no (CNAI), exercendo, ou não, a atividade 

(b)  registrados na (CVM), inclusive sócios, 
responsáveis técnicos e aos demais profissionais com 
cargos de direção ou gerência técnica nas firmas de 
auditoria registradas na CVM 
!
(c)  que exercem atividades de auditoria independente 
nas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil (BCB) ou pela Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP)





PONTUAÇÕES
- Geral mínima: 40 pontos, com 8 em aquisição de 

conhecimento 
- BCB: 120 horas/triênio, mín. 20/ano (Res. BCB 

3.771/2009) 
- SUSEP: 10 pontos, em temas específicos  (fase de 

esclarecimentos) 
- CONTROLE e DIVERSIFICAÇÃO: a cargo do profissional 

!
- Impedimentos justificados por mais de 60 dias (licença-
maternidade, enfermidades, acidente de trabalho e outras 

situações deliberadas pela CEPC-CFC: pontuação mínima 
proporcional aos dias trabalhados.





Instâncias de Julgamento de Processos

Plenário do CFC

Câmara do CFC

CEPC do CFC

Plenário do CRC

Câmara do CRC

VP DPI do CFC

Dir. Nac. IBRACON

5 VP DP CRCs

5 Dir. IBRACON

4 Contadores CFC



CREDENCIAMENTO DE CAPACITADORA

Documentos necessários: 
!

- requerimento de credenciamento; 
!

- atos constitutivos (objeto social - 
treinamento e/ou capacitação). Firmas de 
auditoria dispensadas quando treinamentos 
internos; 
!

- IES - credenciamento no MEC, exceto as 
públicas;



CREDENCIAMENTO DE CAPACITADORA

!

Documentos necessários: 
!

- histórico da instituição 
- experiência e/ou dos instrutores em                    
capacitação 
-  público-alvo dos cursos



CAPACITADORAS
➢    CFC e CRCs 

➢    FBC 
➢    ABRACICON 

➢    IBRACON 
➢    IES credenciadas pelo MEC 

➢   Instituições de Especialização/Desenvolvimento 
Profissional que ofereçam cursos ao público em 
geral 

➢    Federações, Sindicatos e Associações 
➢    Firmas de Auditoria Independente 

➢    Organizações Contábeis e 
➢    Órgãos Reguladores



CREDENCIAMENTO DE EVENTOS
1. Validade: 2 exercícios, podendo ser 
revalidado 
!

2. Antecedência mínima de 60 dias 

3. Dados: título do evento (traduzido), tipo de 
evento, área temática, carga horária, conteúdo 
(citando as NBCs), bibliografia atualizada, 
frequência mínima, cronograma, critério de 
avaliação, modalidade, abrangência, público-
alvo, nome e currículo dos professores



CREDENCIAMENTO DE EVENTOS

4. Excepcionalmente: comunicar (5 dias de 
antecedência). Em15 dias cumprir as exigências 
!

5. Pós-graduação - dispensados do 
credenciamento. IES emite comprovante das 
disciplinas concluídas no ano 
!

6. Comunicar a pontuação quando o processo de 
homologação estiver concluído e validado pela 
CEPC-CFC



CREDENCIAMENTO DE EVENTOS

7. Capacitadoras: Informar até 30 dias após a 
data de realização, limitado a 15 de janeiro, 
informações dos professores e dos 
participantes. Se cancelado, prestar esta 
informação 
!
!

8. Eventos credenciados,                       
preservadas as características aprovadas, 
mantêm a pontuação independentemente do local



CREDENCIAMENTO DE EVENTOS
9. Exigências para eventos realizados à 
distância: 
 a) forma de funcionamento 
 b) recursos utilizados (existência de fórum, 
tutoria para esclarecimento de dúvidas, 
metodologia, ...) 
 c) comprovação de aquisição de conhecimentos 
!

10. Modalidade autoestudo - aproveitamento 
de, no mínimo, 75%.



CREDENCIAMENTO DE EVENTOS

11. Atendidos os critérios de avaliação e 
frequência, emitir atestados, diplomas, 
certificados ou documento equivalente, contendo: 
 a)  nome da capacitadora; 
 b)  nome e número de registro do participante 
no CRC; 
 c)  nome do evento e período de realização; 
 d)  duração em horas; 
 e) especificação dos pontos.



DESCUMPRIMENTO 
E PENALIDADES

O descumprimento das disposições desta 
Norma pelos contadores constitui infração às 
normas profissionais de contabilidade e ao 
Código de Ética Profissional do Contador e 
acarretará a baixa do seu CNAI, conforme 
Resolução CFC n.° 1 .019/05, sendo 
assegurado o direito ao contraditório.



PONTUAÇÃO - Aquisição de Conhecimentos

Natureza Características Pontos 
(mín. 8)

Pós-graduação - 
360 h

Melhora da performance 5 por 
disciplina

Cursos e palestras 
credenciadas

Melhora da performance 1 por hora

Autoestudo 
credenciado

Dirigido, com conteúdo, 
bibliografia, e 

aproveitamento de 75%

Máximo de 
4/estudo e 

12/ano

Eventos 
credenciados - 

conteúdo 
relacionado ao 

PEPC

Conferências, fóruns, 
debates, seminários,  

reuniões técnicas, painéis, 
congressos, etc.

1 por hora, 
limitado a 

15



PONTUAÇÃO - Docência                
Declaração contendo disciplina, carga-horária e período.

Natureza Características Pontos

Pós-graduação Disciplinas relacionadas 
ao PEPC ministradas por 
IES credenciadas pelo 

MEC

5 por 
disciplina, 
limitado a 

20
Graduação e 

extensão

Eventos 
credenciados

Conferencista, 
palestrante, painelista, 
instrutor e facilitador

1 por 
hora, 

limitado a 
20



PONTUAÇÃO - Participações
Natureza Características Cond. Pontos

Comissões 
Técnicas e 

Profissionais 
no Brasil/
exterior

1. do CFC, CRCs, IBRACON, FBC, 
ABRACICON e outros  reguladores 
2. Técnicas e de Pesquisa de 
Instituições 
3. de órgãos e comitês de 
orientações ao mercado de 
companhias abertas

12 meses 
ou 

propor-
ção

Cada 
hora 

vale 1 
ponto 

limitado 
a 20 pt

Orientação 
tese, 

dissertação, 
monografia 

Doutorado 
Mestrado 

Especialização 
Bacharelado

Trabalho 
aprovado

10 pt.  
7 pt.  
4 pt.  
3 pt.  

20/ano.

Participação 
em bancas 
acadêmicas 

Doutorado 
Mestrado

Trabalho 
aprovado

5 pt. 
3 pt.  

10/ano.



PONTUAÇÃO – Produção Intelectual

Natureza Características Pontos

Artigos em 
jornais e 
revistas 

Matérias relacionadas à Contabilidade, à 
Auditoria e à profissão contábil 

homologadas pela CEPC

Até 3 pt 
p/matéria

Artigos técnicos publicados em revista ou 
jornal de circulação nacional e 

internacional (traduzidos) e homologados 
pela CEPC

Até 7 pt 
por artigo

Estudos ou 
trabalhos de 

pesquisa 
técnica

Apresentação em congressos 
internacionais (traduzidos) relacionados à 
Contabilidade, à auditoria e à profissão e 

aprovados pela CEPC

Até 10 pt 
por 

estudo ou 
trabalho

Apresentação em congresso/convenções 
nacionais relacionados à Contabilidade, 

auditoria e profissão contábil, 
reconhecidos pela CEPC

Até 15 pt 
por 

estudo/ 
trabalho



PONTUAÇÃO – Produção Intelectual

Natureza Características Pontos

Autoria de 
livros

Publicados relacionados à Contabilidade, 
à auditoria e à profissão contábil

Até 20 
pontos 

por obra. 

Coautoria de 
livros

Publicados relacionados à Contabilidade, 
à auditoria e à profissão contábil

Até 10 
pontos 

por obra.

Tradução de 
livros

Tradução e adaptação de livros 
publicados no exterior, relacionados à 
Contabilidade, à auditoria e a profissão 

contábil aprovados pela CEPC-CFC

Até 10 
pontos 

por obra.



Educação Continuada 
Voluntária

Res. CRCRS nº 428/2004 
40 horas/ano 
Eventos promovidos por Capacitadoras 
Comprovação mediante documento 
Análises pela CDP do CRC 
Expedição de Certificado



AÇÕES PARA 2014

✓Discutir a atualização da                                      
NBC PA 12 (R1); 
!

✓Estimular os CRCs à Fiscalização dos Eventos de 
EPC; 
NBC PA 12 – Item 26, “h) verificar, por meio da 
fiscalização do CRC, a efetiva realização dos 
cursos e dos eventos na forma em que foram 
homologados“ 
!

✓Discussão sobre a ampliação do escopo do PEPC



Adriel Mota Ziesemer	

!

adrielz@gmail.com	

!

Tel. (53) 9103-9400	



