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A educação continuada representa o conceito “nunca é cedo ou tarde demais para 

aprender”, o processo de implementação desse projeto, passa por uma vasta gama de 

diferentes organizações, alcançando assim o sistema CFC e CRCs, que por sua vez 

direcionam as diversas ramificações da contabilidade, como: Contadores, Auditores, Peritos e 

profissionais que atuam no setor público. A educação continuada vem com a proposta de levar 

aos profissionais capacitações e a oportunidade de aprendizagem contínua. 

Normatizada na NBC PG 12 (R2), que tem como objetivo a regulamentação do 

Programa de Educação Profissional da Contabilidade e a definição de ações, ações estas que o 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) 

desenvolvem para viabilizar, controlar e fiscalizar o seu cumprimento. A norma nos leva à 

compreensão da importância da gama e sede de aprendizagem e aprimoramento da técnica 

aplicada no exercício da profissão e o saber-fazer de forma segura com qualidade e 

fidedignidade.  

Hoje a norma nos apresenta sua aplicabilidade obrigatória, ou seja, os profissionais 

que devem cumprir obrigatoriamente a carga horária mínima exigida pela resolução, estão 

entre esses:  

Os que estejam inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes 

(CNAI) do CFC, exercendo, ou não, a atividade de auditoria independente; 

estejam registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), inclusive 

sócios, exercendo, ou não, atividade de auditoria independente, responsáveis 

técnicos e demais profissionais que exerçam cargos de direção ou gerência 

técnica, nas firmas de auditoria registradas na CVM; (...) sejam responsáveis 

técnicos pelas demonstrações contábeis, ou que exerçam funções de 

gerência/chefia no processo de elaboração das demonstrações contábeis das 

empresas, reguladas e/ou supervisionadas pela CVM, pelo BCB, pela Susep, 

pela Previc, e, ainda, das sociedades consideradas de grande porte nos termos 

da Lei n.º 11.638/2007; os que estejam inscritos no Cadastro Nacional de 

Peritos Contábeis (CNPC). (disponível em: 

http://www.crc.org.br/_educacao/pdfs/2017/NBCPG12R2aPartir2017.pdf ) 

 



A norma torna a obrigatoriedade da Educação Profissional Continuada apenas 

para uma parte dos profissionais, o que não significa que está limitada somente a esses seletos 

profissionais, a exigência de aprender e se manter atualizados são válidos para todos. A 

proposta é levar a todos os profissionais da contabilidade a importância de expandir seus 

conhecimentos e adquirir novas competências técnicas-profissionais, tendo como resultado, 

serviços prestados com qualidade que transmitem segurança aos usuários que necessitam de 

informação, onde o domínio do assunto é evidente e seguro.  

O cenário econômico e político, nos conduz a mudanças significativas em Leis, 

Normas e Regulamentos, que são impostos aos profissionais junto com a exigência do seu 

cumprimento de forma taxativa e obrigatória para atender prazos e transmitir informações aos 

diversos setores públicos. Esse setor, por sua vez, precisa de uma atenção especial no que diz 

respeito à qualificação e capacitação, pois peculiaridades da contabilidade pública precisam 

ser debatidas e levadas a esses profissionais que atuam nessa área, respeitando os princípios, 

cumprindo normas, onde podemos comprovar a relevância desse trabalho, nos levando a olhar 

de forma diferenciada oferecendo-lhes capacitações em todos os entes públicos, União, 

Estados e Municípios. É preciso buscar alinhar o conhecimento e a técnica, e transmitir aos 

usuários informações confiáveis e dignas de entendimento de que o controle das finanças 

públicas está sendo cumprido na forma da Lei. 

Buscar e aplicar o processo de educação profissional continuada requer mudanças 

e gera certa resistência quando imposta o seu cumprimento, porém, esperar que essa atitude 

parta do interesse individual, é muito relativo, pois o demonstrativo abaixo retrata a oferta e a 

demanda de cursos e encontros oferecidos pelo CRC/AP, no quadro nota-se que entre 

encontros comemorativos, cursos, treinamentos e capacitações, o interesse do profissional é 

retratada no número dos inscritos e os profissionais presentes. Ressalta-se ainda que entre os 

inscritos incluem-se acadêmicos de ciências contábeis, afetando diretamente no quantitativo 

de inscritos e presentes, é de suma importância o papel exercido no exercício da aplicação da 

educação continuada, buscando tratar de assuntos de interesse da classe acadêmica e contábil, 

buscando dessa forma atrair cada vez mais profissionais, público alvo de fato, a integrar-se a 

prática vivenciada e a teoria discutidas em auditórios em que pessoas capacitadas capacitam 

profissionais mantendo-lhes atualizados as mudanças e abrindo leques de oportunidade de 

qualificar os serviços contábeis ofertados.  

 

 

 



(SGI - EPC - CFC – CRCAP) 

 

Contudo, é preciso trabalhar de forma educativa, desde a formação profissional, o 

contexto linear da busca de sempre estar atualizado e informado em relação ao conhecimento 

contábil, onde bem sabemos que este é o “cérebro” de uma boa gestão. É preciso investir, 

portanto, na capacitação dos profissionais e prepará-los para ingressar com afinco e coragem 

em qualquer área do conhecimento a fim de derrubar os paradigmas que a sociedade cria: de 

que nós profissionais somos crias ruins do Estado, doutrinados a gerar encargos e impostos 

para que possam ser recolhidos aos cofres públicos. 

Por tanto, para que haja mudança, é necessária que ocorram quando a comodidade 

incomoda, pois “não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando queremos 

mesmo, a madrugada vira dia, quarta-feira vira sábado e um momento vira oportunidade”. 
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*Diogo Rodrigues é Contador, MBA Direito Tributário e Contabilidade, MBA Finanças, 
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