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Prazo de Atendimento 05/10/2017

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Informação quanto às nomeações para cargo de técnico em contabilidade 
com documentação superior à exigida em edital

Detalhamento Venho, respeitosamente, apresentar pedido de informações nos termos 
do inciso XXXIII do art. 5º e do § 2º do art. 216 da Constituição da 
Republica Federativa do Brasil, e da Lei 12.527/2011.

Venho, por intermédio deste requerimento, pedir informação quanto à 
situação de profissional contábil poder assumir cargo de técnico em 
contabilidade com documentação de conclusão de nível superior 
fornecida por instituição pública reconhecida pelo Ministério da Educação, 
com registro em órgão responsável, Conselho Regional de Contabilidade.

Foi verificado através do Agravo de instrumento 0014956-
11.2014.4.03.0000/SP, do TRF 3ª Região, que profissional contábil com 
nível superior pode assumir cargo de nível médio de técnico em 
contabilidade, tendo-se em vista que tal formação supera à exigida. 
Também foi verificado mesmo entendimento em decisão tomada no TRF 
1ª Região, cuja notícia encontra-se disponível no site Jusbrasil, com 
acesso por meio do seguinte link: 
“https://trf-1.jusbrasil.com.br/noticias/134376368/candidatos-com-
formacao-superior-a-exigida-em-edital-demonstram-aptidao-para-o-
exercicio-do-cargo.”

Em ambos casos citados foi possível a nomeação de candidato com 
documento superior ao exigido no edital.

Gostaria de saber o posicionamento da instituição quanto a tal assunto 
nas nomeações. A instituição faz aplicação do entendimento da 
jurisprudência e aceita documentação de nível superior para fins de 
nomeação no cargo de técnico em contabilidade?

Origem da Solicitação Internet



Resposta Prezado, Segue resposta do setor responsável: " A Constituição da 
República estabelece que os “cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 
lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei” (art. 37, inc. I). Em 
atenção a essa regra, a Lei nº 8.112/90 prevê os requisitos básicos para 
a investidura em cargo público (a nacionalidade brasileira, o gozo dos 
direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o 
nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima 
de dezoito anos, aptidões física e mental), podendo ser exigidos outros 
pertinentes com as atribuições do cargo e previstos em lei (art. 5º, incs. I 
a VI, § 1º). Ao vincularem o preenchimento de cargos públicos ao 
atendimento de eventuais requisitos legais, tais dispositivos conferem ao 
Poder Público o dever-poder de fazer constar no instrumento 
convocatório do concurso público as condições que devem ser 
respeitadas para que se dê o preenchimento dos cargos efetivos 
disputados, inclusive abrindo prazo para recurso, no intuito de dirimir 
quaisquer dúvidas ou obscuridade. A Lei nº 8.112/90 atrela a investidura 
no cargo público à comprovação dos requisitos exigidos no edital do 
concurso público. Considerando que a Lei nº 8.112/90 prevê que a 
investidura se efetiva com a posse no cargo público (art. 7º), conclui-se 
que o preenchimento das condições estabelecidas no edital deve ser 
demonstrado no ato da posse do candidato aprovado. Nesse sentido, em 
relação à comprovação da habilitação legal ou do diploma necessário 
para o exercício de determinada profissão, o Superior Tribunal de Justiça 
editou a Súmula nº 266: “O diploma ou habilitação legal para o exercício 
do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso 
público”. Seguindo essa linha de argumentação, importa avaliar o 
disposto no parágrafo único do art. 19 do Decreto nº 6.944/09, que 
estabelece medidas organizacionais para o aprimoramento da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, dispõe 
sobre normas gerais relativas a concursos públicos, organiza sob a 
forma de sistema as atividades de organização e inovação institucional 
do Governo Federal. De acordo com esse dispositivo, a escolaridade 
mínima, e a experiência profissional, quando exigidas, deverão ser 
comprovadas no ato de posse no cargo ou emprego, vedada a exigência 
de comprovação no ato de inscrição no concurso público ou em qualquer 
de suas etapas, ressalvado o disposto em legislação específica. Em 
suma, as condições necessárias ao exercício das atribuições inerentes 
ao cargo público devem ser demonstradas na data da posse dos 
candidatos aprovados no concurso público, tendo em vista que é quando 
se consuma a investidura no cargo. Então, publicado o ato de 
provimento, o candidato aprovado terá 30 dias para ser devidamente 
empossado no cargo público efetivo (art. 13, § 1º, da Lei nº 8.112/90), 
momento em que deve comprovar a observância dos requisitos fixados 
no edital do concurso público ao qual se submeteu. A inobservância pelo 
candidato aprovado do referido prazo para a posse implica 
desconstituição dos efeitos do ato de provimento (art. 13, § 6º, da Lei nº 
8.112/90). CONCLUSÕES: A partir dos arts. 5º, caput, e 7º da Lei nº 
8.112/90, interpretados em conjunto com a Súmula nº 266 do Superior 
Tribunal de Justiça e com o art. 19, parágrafo único, do Decreto nº 
6.944/09, conclui-se que as condições necessárias ao exercício das 
atribuições inerentes ao cargo público devem ser comprovadas no ato da 
posse dos candidatos nomeados, momento em que se consuma a 
investidura no cargo. Dessa forma, o candidato aprovado detém o prazo 
de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, para ser 
empossado no cargo público efetivo mediante a demonstração de que 
atende a todos os requisitos indicados no edital do concurso público ao 
que se submeteu (art. 13, § 1º, da Lei nº 8.112/90)." -----fim da resposta 
-------- cordialmente, Tamilis Cerqueira

Responsável pela Resposta nuing - nucleo de ingresso  0910

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

codpe

Prazo Limite para Recurso 23/10/2017

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Governo e Política



Subcategoria do Pedido Administração pública

Número de Perguntas 1

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável

01/09/2017 16:26 Pedido Registrado para para o Órgão IF 
BAIANO – Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Baiano

SOLICITANTE

25/09/2017 10:48 Pedido Prorrogado MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

10/10/2017 20:21 Reclamação registrado SOLICITANTE

11/10/2017 12:56 Pedido Respondido MEC – Ministério da Educação/IF 
BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

20/10/2017 21:53 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE

31/10/2017 09:57 Recurso de 1a. instância respondido IF BAIANO – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
Baiano

Dados do Recurso de 1ª Instância

Órgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

Órgão Vinculado Destinatário IF BAIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Data de Abertura 20/10/2017 21:53

Prazo de Atendimento 30/10/2017

Tipo de Recurso Informação incompleta

Origem da Solicitação Internet

Justificativa

Prezados, Venho, de forma respeitosa, apresentar recurso referente à resposta fornecida. A resposta enviada 
está baseada nos dispositivos legais mencionados. No entanto, o uso e interpretação de tais dispositivos podem 
ser aplicados de forma conjunta com o entendimento da jurisprudência, não sendo necessariamente 
excludentes. Sendo assim, permanece a dúvida da pergunta enviada, que consistiu no seguinte: “A instituição 
faz aplicação do entendimento da jurisprudência e aceita documentação de nível superior para fins de 
nomeação no cargo de técnico em contabilidade?”. Tal dúvida decorre do fato de outras entidades similares 
usarem os dispositivos legais citados e também já possuírem o mesmo entendimento da Jurisprudência, os 
aplicando de forma conjunta. 

Resposta ao Recurso de 1ª Instância

Reclamação

Órgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

Órgão Vinculado Destinatário IF BAIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Data de Abertura 10/10/2017 20:21

Prazo de Atendimento 17/10/2017

Justificativa

Reclamação decorrente da falta de resposta a pedido de acesso à informação de protocolo 23480.020409/2017-
49, que tinha como prazo de atendimento a data 05/10.



Data da Resposta 31/10/2017 09:57

Prazo para Disponibilizar Informação -

Tipo Resposta Deferido

Justificativa

Prezado Valdelito, Segue resposta do setor responsável: Prezada, Reitero a resposta do NUING quanto ao 
questionamento sobre técnico em contabilidade com documentação de conclusão de nível superior fornecida 
por instituição pública reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro em órgão responsável, Conselho 
Regional de Contabilidade, acrescentando que é exigido no momento da posse o que está constante como pré-
requisito no edital. Jaqueline Santos Vieira Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

Responsável pela Resposta Jaqueline Santos Vieira -  Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas

Destinatário do Recurso de 2ª 
Instância

dgp

Prazo Limite para Recurso 10/11/2017

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não

Dados do Recurso de Reclamação

Órgão Superior Destinatário MEC – Ministério da Educação

Órgão Vinculado Destinatário IF BAIANO – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Data de Abertura 10/10/2017 20:21

Prazo de Atendimento 17/10/2017

Tipo de Recurso Resposta não foi dada no prazo

Origem da Solicitação Internet

Justificativa

Reclamação decorrente da falta de resposta a pedido de acesso à informação de protocolo 23480.020409/2017-
49, que tinha como prazo de atendimento a data 05/10.

Resposta ao Recurso de Reclamação

Data da Resposta Não respondido

Prazo para Disponibilizar Informação  - 

Tipo Resposta  - 

Justificativa

- 

Responsável pela Resposta #Erro

#Erro #Erro

Prazo Limite para Recurso  - 

Contém informações pessoais ou 
protegidas por outras hipóteses de 
sigilo?

Não Informado


