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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO IFNMG
RUA PROFESSOR MONTEIRO FONSECA, 216 - VILA BRASÍLIA, MONTES CLAROS/MG, 39400-149.

 
PARECER n. 00141/2019/PROC/PFIFNORTE DE MINAS/PGF/AGU

 
NUP: 23414.002563/2019-94
INTERESSADOS: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE
DE MINAS GERAIS - IFNMG
ASSUNTOS: CONSULTA SOBRE ATRIBUIÇÕES DOS NUTRICIONISTAS OCUPANTES DE
CARGOS EFETIVOS NO ÂMBITO DO IFNMG

 
EMENTA:
I - O exercício de atividade por força de um cargo público submete o profissional e a
instituição pública a regime jurídico próprio, por força do art. 39 da Constituição
Federal;
II - Em decorrência do regime jurídico-constitucional supracitado, os profissionais
submetem-se às regras de organização administrativa e direitos diferentes daqueles da
legislação utilizada pelo Conselho Profissional para os demais profissionais;
III - Atos dos Conselhos Fiscalizadores de Profissão não prevalecem sobre as leis que
cuidam de cada um dos planos de cargos e salários das diversas carreiras que compõem
o funcionalismo público, notadamente em razão da reserva constitucional de iniciativa
sobre esse tema ao Poder Executivo;
IV - Dessa forma, as Resoluções do Conselho Federal de Nutrição, a exemplo da
Resolução n. 600/2018 devem ser aplicadas somente naquilo que for compatível com o
feixe de atribuições definido pela lei de criação do cargo público de Nutricionista, do
edital regulador do certame e demais atos administrativos internos da instituição.

 
Senhor Reitor,
 

1.  RELATÓRIO
 

1.   Trata-se de procedimento submetido à apreciação da Procuradoria Federal junto ao IFNMG.
Trata-se de questionamento encaminhado pela Diretoria de Assuntos Estudantis e Comunitários - DAEC sobre a
possibilidade de nutricionistas lotados em determinado campus prestarem colaboração técnica esporádica com
outros campus para elaboração de cardápio para fins de execução do Programa Nacional de Alimentação
Escolar.

 
2. Instadas a se manifestar, as nutricionistas lotadas nos campus Januária, Arinos, Salinas e
Almenara encaminharam o OFÍCIO Nº. 59/2019 - NAEC/DG/ARI/IFNMG (SEI 0379848) no qual se
recursaram a prestar a colaboração solicitada. Invocaram as resoluções do Conselho Federal de Nutrição que
regem as competências dos Nutricionistas, especialmente as Resoluções nº 378/2005, 576/2016 e 600/2018.

 
3. O OFÍCIO Nº. 49/2019 - DAEC/REI/IFNMG (SEI 0430749) relata as providências adotadas até
o momento pelo DAEC, contudo, sem êxito na solução das questões.

 
4. O procedimento foi encaminhado a esta Procuradoria pelo SEI - Sistema Eletrônico de
Informações É o relatório do necessário. Passo à análise.
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2.  DAS ATRIBUIÇÕES A PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO IFNMG

 
5.  Pois bem, quanto à manifestação nos presentes autos, cabe à Procuradoria Federal a assessoria
e orientação jurídica ao Reitor e às demais autoridades constituídas do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Norte de Minas Gerais para dar segurança jurídica aos autos por eles praticados. Nesse passo,
destaque-se, inicialmente, o já citado parágrafo único do art. 38 da Lei de Licitações que determina que as
minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser
previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. Complementando, o art. 10 da
lei nº 10.480/2002 dispõe que à Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial
das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos. 

 
6.  Contudo, o Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não
jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, pois a prevalência do
aspecto técnico ou a presença de juízo discricionário determina a competência da autoridade administrativa pela
prática do ato, bem como sua responsabilidade por ele. Essa orientação encontra-se no enunciado nº 07 do
Manual de Boas Práticas Consultivas elaborado pela Advocacia-Geral da União.

 
3. LIMITAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA DO CONSELHOS PROFISSIONAIS EM
RELAÇÃO A ATIVIDADE DE ÓRGÃOS E SERVIDORES PÚBLICOS

 
7. De acordo com a doutrina, as entidades profissionais ou corporativas têm natureza jurídica de
direito público, configurando-se autarquias especiais distintas das demais em razão do objetivo, porquanto
"incumbidas da inscrição de certos profissionais e de fiscalizar sua atividade" (CARVALHO FILHO. José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 478).

 
8. O entendimento de que as referidas entidades desempenham atividade estatal não passível de
delegação a ente privado foi sufragado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento
da Ação Direta de Constitucionalidade n. 1717/DF (ADI 1717), cuja ementa consigna "a inconstitucionalidade
do 'caput' e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58 [da Lei n. 9.649/98" em função da "indelegabilidade,
a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir,
no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos
impugnados".

 
9. O regime especial dessas autarquias não decorre "pura e simplesmente da mera expressão
'autarquia de regime especial', importando, outrossim, o regime jurídico objetivamente conferido por cada lei
instituidora" (ARAGÃO, Alexandre de. Curso de Direito Administrativo. 2 ed. Forense: 2013, p. 119).

 
10. Não obstante essas entidades realizem função eminentemente pública, que é a fiscalização de
profissões regulamentadas, essa função resta atenuada quando se trata da fiscalização do exercício de outra
atividade pública e de servidores públicos de uma autarquia federal, tal qual esta instituição federal de ensino.

 
11. Em análise específica sobre os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA),
o Despacho do Consultor-Geral da União n. 544/2006 quando aprovou o Parecer n. AGU/MP-06/2006,  ao seu
turno, aprovado pelo Advogado-Geral da União, destaca que existe uma suavização no que toca ao
exercício poder de polícia desses órgãos de fiscalização da atividade profissional quando se trate de atos
praticados por servidores públicos devido a sua peculiar condição, o que não implica ignorar as regras e
procedimentos técnicos pertinentes, verbis:

 
3. [...] também é largamente discutível assentar - como resulta evidente ao submeterem-
se os servidores públicos a critérios externos à administração na condução de suas
obras ou serviços - que estranhos ao serviço público pudessem estabelecê-los bem
como as taxas pelo desempenho de atividade pública. Em outros termos, enquanto
servidores públicos, os engenheiros de seu quadro de pessoal e por ele concursados e
disciplinados não podem ficar submetidos a controle profissional e à disciplina
funcional de órgão externo à administração. É inteiramente irrazoável que obra ou
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serviços públicos fiquem sujeitos ao nuto de outros profissionais que não têm
compromisso algum com a obra ou serviço da administração, quando ela própria está
submetida aos rigores e fiscalizações da atividade pública.
[...]
5. A execução de obra de serviço público ademais é de estrita responsabilidade da
administração não cabendo aos órgãos de fiscalização profissional ingerência
alguma no desempenho de suas atividades, sequer o pretendido controle técnico, já
que delas resultam responsabilidade civil integral para a administração com regresso ao
servidor culpado. O que é importa é que o engenheiro que ocupa cargo público de
engenheiro só pode ser submetido a regime disciplinar e técnico
da própria administração, pena de duplicidade irracional e ilegal. O mesmo se dá
com relação à obra ou serviço público.
(g.n.)

 
12. As observações acima são de todo relevantes, na medida em que os atos praticados por
servidores qualificam-se como atos administrativos, sujeitando-se a controles próprios e muito mais
restritos do que os privados, que ultrapassam a esfera de atuação dos conselhos profissionais, por se
sujeitarem a requisitos legais ou regulamentares estabelecidos pelo próprio ente público, não por outrem.
O servidor público, portanto, retira o fundamento de legitimidade de seus atos da própria lei e dos
regulamentos internos do órgão público, não das regras do conselho da classe profissional a que que
pertence ou da regulação de terceiros:

 
Uma vez que a atividade administrativa é infralegal, submissa à lei e preordenada à
satisfação de seus comandos, as competências administrativas nada mais podem ser
senão feixes de atribuições concebidos para proporcionar a realização in concreto dos
desideratos legais, cujo atendimento propõe-se para órgãos e agentes administrativos –
repita-se e enfatize-se – como uma imposição à qual, de direito, não podem se esquivar.
[...].
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 13 ed. São
Paulo: Malheiros, 2001, p. 73, g.n.)

 
13. Especificamente no que toca à lei n. 6.583/78 que cria o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Nutricionistas com a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de
nutricionista e demais atos infralegais a ela relacionados e à Lei n. 11.947/2009, que regulamenta o PNAE, não
se retira delas nenhuma referência à existência de poder de polícia sobre órgãos públicos, senão sobre
empresas e pessoas físicas que porventura exerçam a profissão de forma irregular. Ademais, tratando-se de
órgão público, incidem regras constitucionais, portanto hierarquicamente superiores àquelas utilizadas
para justificar o ato de fiscalização, a saber:

A investidura no cargo até exige a formação técnica específica (Nutricionista), por força do
art. 16 da Lei n. 6.583/78, mas se submete também ao requisito adicional de aprovação em
concurso público, por força do art. 37, I, da Constituição Federal, e às regras do edital e da
legislação específica da carreira na qual o profissional técnico ingressará na Administração
Pública. A partir da investidura, o servidor Nutricionista seguirá as regras do regime
público, vinculando-se às diretrizes técnicas e ao regime disciplinar do Conselho Profissional
apenas subsidiariamente, sem que exista poder hierárquico ou disciplinar do Conselho em
relação ao Servidor em exercício das atividades inerentes ao cargo;
O exercício de atividade por força de um cargo público submete o profissional e a instituição
pública a regime jurídico próprio, que condiciona a interpretação e a aplicação das regras
supracitadas, por força do art. 39 da Constituição Federal;
Em decorrência do regime jurídico-constitucional supracitado, os profissionais submetem-se
às regras de organização administrativa e direitos diferentes daqueles que a legislação
específica utilizada pelo Conselho Profissional para os demais profissionais;
A inexistência de responsável técnico, pode configurar violação ao disposto no art. 11 da
Lei n. 11.947/2009, e restritamente à hipótese desta Lei. A obrigação, portanto, retira seu
fundamento diretamente da lei, não de ato normativo infralegal do Conselho Profissional.
Tal controle é exercido pelos órgãos de controle interno e externo da Administração
Pública levando em conta as normas constitucionais e legais, não as regras internas do
Conselho Profissional;
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A consequência lógica do contexto normativo supracitado é a ausência de competência
legal do Conselho para fiscalizar não só a instituição pública federal, mas também os
atos administrativos praticados pelos servidores públicos que atuam no estrito
cumprimento de dever legal, ou seja, dentro do plexo de competências que lhe são atribuídas
por lei e em cumprimento às atribuições especificamente previstas no seu regime jurídico-
administrativo.

14. Importa registrar situação semelhante analisada pela Procuradoria Federal junto ao Instituto
Federal do Rio Grande do Norte para o cargo de Assistente Social, Enfermagem e Biblioteconomia. Em todos
os casos (Parecer n. 111/2011), sustentou-se que, por força da Constituição Federal, somente projeto de lei de
iniciativa privativa do Presidente da República pode estabelecer diretrizes de atuação administrativa
para os servidores públicos, logo questões como carga horária que a norma previa para os assistentes sociais
que atuam na área privada, por exemplo, não os afetaria. Idêntico entendimento se aplica às Resoluções do
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) conforme exemplo abaixo relacionados:

A Resolução CFN n. 378/2005, o seu art. 11, parágrafo único, determina que a pessoa jurídica
tenha um responsável por "unidade de alimentação e nutrição (UAN)", o que retira a
autonomia administrativa sem base em legislação de iniciativa do Poder Executivo,
restringindo sua aplicação aos agentes privados;
A mesma Resolução, no art. 12, interfere nas regras de contratação de pessoal não só da
Administração Pública, mas das empresas privadas, ao informar que a responsabilidade
técnica não pode "ser assumida por outro profissional ou por preposto da pessoa jurídica",
não prevalecendo sobre as regras específicas da Administração Pública que cuidam de
terceirização ou contratação de servidores;
A Resolução CFN n. 576/2016, ao condicionar o registro técnico (RT) a diversos fatores,
dentre os quais controle de carga horária (art. 4º, III, por exemplo), não prevalece sobre as
leis que cuidam de cada um dos planos de cargos e salários das diversas carreiras que
compõem o funcionalismo público, notadamente em razão da reserva constitucional de
iniciativa sobre esse tema ao Poder Executivo;
Da mesma forma, a Resolução CFN n. 600/2018 deve ser aplicada somente naquilo que for
compatível com o feixe de atribuições definido pela lei de criação do cargo público de
Nutricionista, do edital regulador do certame e demais atos administrativos internos da
instituição.
A Resolução CFN n. 597/2005, ao ampliar a atuação do Conselho a pessoas jurídicas de
direito público (art. 2º e 11, por exemplo), viola frontalmente o parágrafo único do art. 15
da Lei n. 6.583/78, uma vez que as entidades públicas nem se enquadram no conceito de
"empresa" nem tem finalidades ligadas à nutrição, inclusive terceirizando tais serviços:

Art. 15 - O livre exercício da profissão de nutricionista, em todo o território nacional,
somente é permitido ao portador de Carteira de Identidade Profissional expedida pelo
Conselho Regional competente.
Parágrafo único - É obrigatório o registro nos Conselhos
Regionais das empresas cujas finalidades estejam ligadas à nutrição, na forma
estabelecida em regulamento.
(g.n.)

 
15. A partir das premissas acima, o tratamento da profissão técnica de Nutricionista no âmbito da
Administração Pública terá solução semelhante àquela adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no que toca às regras que instituem salário mínimo para os Engenheiros:

 
A aplicabilidade aos empregados celetistas da Lei nº 4.950-A/66 (já declarada
inconstitucional quanto aos servidores estatutários no julgamento da
Representação nº 716, Rel. Min. Eloy da Rocha) pressupõe a vinculação de
remuneração profissional ao salário-mínimo, em hipótese que, ao menos à primeira
vista, afigura-se diversa daquelas expressamente previstas na Constituição da
República, contrariando a dicção do respectivo art. 7º, IV, in fine, e violando o teor da
Súmula vinculante º 4, acima reproduzida.
(STF: decisão monocrática do Ministro Luiz Fux na Reclamação 12833 MC, de
23.11.2011, g.n.)
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RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. LEI 4.950-A/66 E DECRETO-LEI Nº 1.820/80.
IMPOSSIBILIDADE. Os servidores públicos federais são regidos pela Lei nº
8.112/90, e a eles não se aplica o disposto na Lei nº 4.950-A/66, até porque o
Decreto-Lei nº 1.820/80 assim dispõe expressamente. Recurso desprovido.(REsp
332237/SC, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 10/09/2002, DJ 14/10/2002, p. 250, g.n.)

 
4. A RESPONSABILIDADE TÉCNICA PREVISTA NA LEI N. 11.947/2009

 
16. A Lei n. 11.947/2009 dispõe sobre a alimentação escolar, assim entendida "todo alimento
oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o período letivo" (art. 1º).

 
17. No seu art. 4º estabelece o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE):

 
Art. 4o  O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o
rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio
de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as
suas necessidades nutricionais durante o período letivo. 
 

18. Para eficiência dessa política pública instituída por lei - e não somente pelos critérios técnicos
de que cuida o Conselho de Classe - a norma estabeleceu alguns requisitos, dentre eles a participação de
nutricionistas na execução. Trata-se, repita-se, de uma exigência legal, não de imposição de órgão ou
conselho profissional. Tanto é assim que o art. 10 estabeleceu os mecanismos de controle - inclusive social -
da política pública e em nenhum momento previu a possibilidade de informar as possíveis irregularidades ao
Conselho de Classe de Nutrição:

 
Art. 10.  Qualquer pessoa física ou jurídica poderá denunciar ao FNDE, ao Tribunal de
Contas da União, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo da União, ao
Ministério Público e ao CAE as irregularidades eventualmente identificadas na
aplicação dos recursos destinados à execução do PNAE.
 

19. No art. 16, I, estabeleceu ser da própria União, por meio do FNDE, a competência para o
"controle, monitoramento e avaliação do PNAE;".

 
20. Por força dessa Lei e no âmbito específico do PNAE, existem algumas obrigações específicas
no que tange aos profissionais nutricionistas, a saber:

 
Art. 11.  A responsabilidade técnica pela alimentação escolar nos Estados, no Distrito
Federal, nos Municípios e nas escolas federais caberá ao nutricionista responsável,
que deverá respeitar as diretrizes previstas nesta Lei e na legislação pertinente, no que
couber, dentro das suas atribuições específicas. 
Art. 12.  Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista
responsável com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as
referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da
localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na
alimentação saudável e adequada.
§ 1º  Para efeito desta Lei, gêneros alimentícios básicos são aqueles indispensáveis à
promoção de uma alimentação saudável, observada a regulamentação
aplicável.  (Renumerado do parágrafo único Incluído pela Lei nº 12.982, de 2014)

§ 2o Para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada em virtude
de estado ou de condição de saúde específica, será elaborado cardápio especial com
base em recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas
nutricionais diferenciadas, conforme regulamento.  (Incluído pela Lei nº 12.982, de
2014)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12982.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12982.htm
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Art. 13.  A aquisição dos gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer
ao cardápio planejado pelo nutricionista e será realizada, sempre que possível, no
mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, observando-se as diretrizes de
que trata o art. 2o desta Lei. 
(g.n.)

21. Nota-se que as responsabilidades do "nutricionista responsável" no âmbito do
PNAE relaciona-se com aspectos de planejamento, tais como elaboração de cardápio geral (art. 12) e especial
(art. 12, §2º), avaliação nutricional e demandas nutricionais diferenciadas e planejamento do cardápio para fins
de aquisição (arts. 12, §2º e 13). Tais limites de atribuições são estabelecidos pelo próprio art. 11, ao informar
que no desempenho de suas atividades seguirá "as diretrizes previstas" na Lei e na legislação pertinente "no que
couber" e "dentro das suas atribuições específicas".

 
22. Também, não se pode perder de vista que na verdade, a Resolução CFN nº 465/2010
que estabelece parâmetros numéricos mínimos de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar
(PAE), centrou-se muito mais em questões de planejamento do que propriamente executivas. Veja-se por
exemplo os artigos 4º e 5º:

 
Art. 4º Compete ao nutricionista, vinculado a Entidade Executora, no âmbito do
Programa de Alimentação Escolar (PAE), exercer as seguintes atividades
complementares:
I. Coordenar, supervisionar e executar ações de educação permanente em alimentação e
nutrição para a comunidade escolar;
II. Participar do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros
alimentícios, a fim de emitir parecer técnico, com o objetivo de estabelecer critérios
qualitativos para a participação dos mesmos no processo de aquisição dos alimentos;
III. Participar da avaliação técnica no processo de aquisição de utensílios e
equipamentos, produtos de limpeza e desinfecção, bem como na contratação de
prestadores de serviços que interfiram diretamente na execução do PAE;
IV. Participar do recrutamento, seleção e capacitação de pessoal que atue diretamente
na execução do PAE;
V. Participar de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implantar,
implementar, controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas e eventos na
área de alimentação escolar;
VI. Contribuir na elaboração e revisão das normas reguladoras próprias da área de
alimentação e nutrição;
VII. Colaborar na formação de profissionais na área de alimentação e nutrição,
supervisionando estagiários e participando de programas de aperfeiçoamento,
qualificação e capacitação;
VIII. Comunicar os responsáveis legais e, caso necessário, a autoridade competente,
quando da existência de condições do PAE impeditivas de boa prática profissional ou
que sejam prejudiciais à saúde e à vida da coletividade;
IX. Capacitar e coordenar as ações das equipes de supervisores das unidades da
entidade executora relativas ao PAE.
Art. 5º Outras atribuições poderão ser desenvolvidas, de acordo com a necessidade,
complexidade do serviço e disponibilidade da estrutura operacional do PAE.

 
23. Especial atenção para o disposto no art. 4º, V que permite atribuir aos nutricionistas "participar
de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implantar, implementar, controlar e executar políticas,
programas, cursos, pesquisas e eventos na área de alimentação escolar"

 
24. Assim, não se vislumbra na Lei, ao menos em princípio, regra impondo que
os nutricionistas responsáveis pelo PNAE acompanhem eles próprios o preparo de alimentos. Todas as
regras de que cuida a Lei do PNAE remetem ao planejamento de cardápio e avaliação nutricional, atividades
mais gerenciais do que propriamente executivas.

 
25. Um detalhamento de tais obrigações consta da Resolução CD/FNDE n. 26, de 17 de junho de
2013, no regular exercício de sua competência estabelecida no art. 16 da Lei n. 11.947/2009. No seu art. 12, a
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mencionada Resolução estabelece:
 

Art. 12 A coordenação das ações de alimentação escolar, sob a responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das escolas federais, será realizada
por nutricionista habilitado, que deverá assumir a responsabilidade técnica do
Programa, respeitando as diretrizes previstas na Lei n° 11.947/2009 e em legislações
específicas, dentro de suas atribuições.
§1º Compete ao nutricionista Responsável Técnico – RT pelo Programa e aos
demais nutricionistas lotados no setor de alimentação escolar, entre outras atribuições
estabelecidas na Resolução CFN nº 465/2010:
I – realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional dos estudantes;
II – planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de
acordo com a cultura alimentar, o perfil epidemiológico da população atendida e a
vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios,
o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares; e
III – coordenar e realizar, em conjunto com a direção e com a coordenação pedagógica
da escola, ações de educação alimentar e nutricional.
§2º A EEx. deverá oferecer condições suficientes e adequadas de trabalho para o
profissional e cumprir os parâmetros numéricos mínimos de referência de nutricionistas
por escolares, previstos na Resolução CFN nº 465/2010.
§3º O nutricionista que atua no Programa deverá ser obrigatoriamente vinculado à
EEx. e estar cadastrado no FNDE, na forma estabelecida no Anexo II desta Resolução.
(g.n.)

 
26. Outras disposições regulamentam o papel do responsável técnico, como o art. 14, §3º,
(definição do horário e do alimento adequado para cada tipo de refeição); §7º (o nome o CRN do responsável
pela elaboração do cardápio); §4º (elaboração de relatório sobre teste de aceitabilidade). A Resolução veicula,
ainda, no seu art. 51, canal de denúncia para informações sobre irregularidade no Programa.

 
27. Quanto à vinculação obrigatória do Nutricionista com a Entidade Executora do Programa, não
se pode perder de vista que o vínculo dos Nutricionistas que ocupam cargos efetivos do IFNMG é com o
próprio IFNMG, e não com o campus no qual estão lotados. É que na verdade, a instituição é uma só. Não
existe 12 Institutos Federais do Norte de Minas (11 campus e Reitoria), mas apenas uma Instituição Federal,
divida em unidades que a compõem. Nesse contexto, apesar de os campus possuírem proposta orçamentária
anual própria, a Entidade Executora a ser considerada, conforme conceito do art. 5º, II da Resolução Resolução
CD/FNDE n. 26, de 17 de junho de 2013 é o IFNMG considerado como um todo e não os campus,
individualmente.

 
28. Os campus não detêm personalidade jurídica própria e por isso não são autarquia. Sâo apenas
órgãos do IFNMG, esse sim, a autarquia a ser considerada. Tanto é que os Diretores dos campus são nomeados
pelo Reitor e têm suas competências limitadas pelo Estatuto e Regimento Geral da instituição.

 
29. O que vincula os servidores aos campus e à Reitoria são apenas as regras de lotação, sendo que
não há qualquer impedimento para que os servidores lotados em determinado campus venham a prestar serviço
ou colaboração de forma esporádica em outra unidade. Há, inclusive, no âmbito do IFNMG o regulamento de
colaboração técnica que estabelece regras para esse tipo de colaboração em relação às situações nele tratadas.

 
30. Por fim, é de se dizer que está dentro da competência hierárquica do Reitor, em razão da
necessidade do serviço e na forma da lei nº 8.112/90, determinar a atuação esporádica e temporária de
servidores em outra unidade diferente daquela em que estão lotados, podendo, inclusive, em último caso,
determinar até a remoção de oficio.

 
5. CONCLUSÃO

 
31. Postas essas considerações, em resposta ao questionamento do OFÍCIO Nº. 49/2019 -
DAEC/REI/IFNMG (SEI 0430749) CONCLUI-SE que:
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a) O exercício de atividade por força de um cargo público submete o profissional e a
instituição pública a regime jurídico próprio, por força do art. 39 da Constituição Federal;

 
b) Em decorrência do regime jurídico-constitucional supracitado, os profissionais

submetem-se às regras de organização administrativa e direitos diferentes daqueles da
legislação utilizada pelo Conselho Profissional para os demais profissionais;

 
c) Atos dos Conselhos Fiscalizadores de Profissão não prevalecem sobre as leis que cuidam

de cada um dos planos de cargos e salários das diversas carreiras que compõem o funcionalismo público,
notadamente em razão da reserva constitucional de iniciativa sobre esse tema ao Poder Executivo;

 
d) Dessa forma, as Resoluções do Conselho Federal de Nutrição, a exemplo da

Resolução n. 600/2018, devem ser aplicadas somente naquilo que for compatível com o feixe de
atribuições definido pela lei de criação do cargo público de Nutricionista, do edital regulador do certame
e demais atos administrativos internos da instituição.

 
e) Não se vislumbra na Lei, ao menos em princípio, regra impondo que os nutricionistas

responsáveis pelo PNAE acompanhem eles próprios o preparo de alimentos. Todas as regras de que cuida
a Lei do PNAE remetem ao planejamento de cardápio e avaliação nutricional, atividades mais gerenciais
do que propriamente executivas.

 
f) Podem ser atribuídas aos Nutricionistas ocupantes de cargos efetivos do IFNMG outras

atividades complementares além daquelas efetivamente exercidas no âmbitos de cada campus;
 
g) Está dentro da competência hierárquica do Reitor, em razão da necessidade do serviço e

na forma da lei nº 8.112/90, determinar a atuação esporádica e temporária de servidores efetivos em
outra unidade diferente daquela que estão lotados, podendo, inclusive, em último caso, determinar até a
remoção de oficio.

 
32. Devolvo o expediente para as providências subsequentes.

 
Montes Claros, 14 de outubro de 2019.
 
 

Gilvan Nogueira Carvalho
Chefe da Procuradoria Federal junto ao IFNMG

Procurador Federal - SIAPE: 1585267

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23414002563201994 e da chave de acesso
ccdf4608
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