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MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 5003640-
28.2021.4.02.5001/ES

IMPETRANTE: CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 1ª REGIÃO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SAÚDE - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
VITÓRIA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de MANDADO DE
SEGURANÇA impetrado por CONSELHO REGIONAL DE
BIOMEDICINA 1ª REGIÃO, contra ato atribuído ao Secretário
da Saúde - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
Vitória, objetivando em sede liminar inaudita altera pars: a) a
ordem para que a autoridade coatora assegure à impetrante o
direito de seus membros (biomédicos), realizarem a inscrição
para as especialidades, e determinando a inclusão dos
Profissionais Biomédicos no direito de concorrerem às vagas 
de Biólogo, Farmacêutico II e Farmacêutico III, dando a mesma
publicidade destinada ao aviso de convocação original,
determinando, se preciso, a prorrogação do prazo de inscrição,
por igual período 10 (dias) dias; b) via de consequência, ainda
que quando da concessão da liminar já tiver expirado o prazo
para inscrição, por se tratar de processo seletivo emergencial, que
os profissionais biomédicos não sejam impedidos de realizarem
os atos decorrentes da inscrição (por exemplo: apresentação de
documentação de graduação), por não cumprirem o disposto no
edital (formação graduada: farmácia/bioquímica/biologia), até
final decisão do presente mandamus.
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Para amparar sua pretensão, a Requerente alega, em
síntese,  que: a) a Autoridade tida por coatora deu início a
processo seletivo simplificado (Edital SESA nº. 002/2021) para a
contratação emergencial em regime de designação temporária,
com formação de cadastro de reserva, para o cargo nível superior,
com a finalidade de enfrentamento da calamidade de saúde
pública e estado de emergência decorrentes do novo coronavírus
(covid-19), em especial as normas para seleção e contratação de
Biólogos, Farmacêuticos II e II - cuja área de atuação é
Bioquímica, Biologia Molecular e outras correlatas; b) exige-se
como requisito para inscrição/contratação o diploma de
graduação em Biologia, Farmácia e/ou Bioquímica, bem como o
registro no Conselho de Classe; c) o profissional Biomédico
está excluído da participação do certame, de forma ilegal e
discriminatória, sendo que possui habilitação em Biologia
Molecular/Análises Clínicas/Bioquímica e outras que têm a
formação acadêmica praticamente igual às descritas no edital; e
d) quanto maior o leque de categorias profissionais que
preencham igualmente os requisitos e, via de consequência,
possam participar do certame melhor será para atender os anseios
sociais, abarcando o maior número de candidatos por vaga.

Evento 1, documentos instruem a Petição Inicial.

Evento 2, guia de recolhimento de custas.

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o relatório. DECIDO.

Para a concessão de tutela liminar, faz-se necessário
atender aos requisitos, cumulativos, do art. 7º, III, e § 5º, da Lei
nº. 12.016/2009, tais sejam: elementos que evidenciem
o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida.

Passo à análise do fundamento relevante.

Ao dispor sobre sobre a contratação de pessoal no
âmbito da Administração Pública, a Constituição Federal
prescreve a necessidade de observância da devida qualificação do
profissional, face às atribuições a serem exercidas.

Isso fica evidenciado na Constituição Federal, em
seu art. 37, inciso II, que vincula o preenchimento do cargo ou
emprego público de acordo com as atribuições nele exercidas,
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senão vejamos (destaquei):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:             (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e
exoneração;         (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)

Por sua vez, a Lei n. 6.684/1979 (regulamenta as
profissões de Biólogo e de Biomédico) traz as atribuições dos
referidos profissionais, nos seguintes termos: 

Art. 2º Sem prejuízo do exercício das mesmas
atividades por outros profissionais igualmente habilitados na
forma da legislação específica, o Biólogo poderá:

I - formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa
científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia
ou a ela ligados, bem como os que se relacionem à
preservação, saneamento e melhoramento do meio
ambiente, executando direta ou indiretamente as
atividades resultantes desses trabalhos;

II - orientar, dirigir, assessorar e prestar consultoria a
empresas, fundações, sociedades e associações de classe,
entidades autárquicas, privadas ou do poder público, no
âmbito de sua especialidade;

III - realizar perícias e emitir e assinar laudos técnicos e
pareceres de acordo com o currículo efetivamente
realizado.

(...)

Art. 4º Ao Biomédico compete atuar em equipes de saúde,
a nível tecnológico, nas atividades complementares de
diagnósticos. 
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Art. 5º Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades
por outros profissionais igualmente habilitados na forma
da legislação específica, o Biomédico poderá: 

I - realizar análises físico-químicas e microbiológicas de
interesse para o saneamento do meio ambiente; 

II - realizar serviços de radiografia, excluída a
interpretação;

III - atuar, sob supervisão médica, em serviços de
hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os
quais esteja legalmente habilitado; 

IV - planejar e executar pesquisas científicas em
instituições públicas e privadas, na área de sua
especialidade profissional. 

Parágrafo único. O exercício das atividades referidas nos
incisos I a IV deste artigo fica condicionado ao currículo
efetivamente realizado que definirá a especialidade
profissional. 

De igual modo, o Decreto n. 88.439/1983, que
regulamenta a Lei n. 6.684/1979, estabelece as atividades que
poderão ser desempenhadas pelos profissionais de biomedicina
(destaquei): 

Art. 4º Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades
por outros profissionais igualmente habilitados na forma
da legislação específica, o Biomédico poderá: 

I - realizar análises físico-químicas e microbiológicas de
interesse para o saneamento do meio ambiente; 

II - realizar serviços de radiografia, excluída a
interpretação;

III - atuar, sob supervisão médica, em serviços de
hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os
quais esteja legalmente habilitado; 

IV - planejar e executar pesquisas científicas em
instituições públicas e privadas, na área de sua
especialidade profissional. Parágrafo único. O exercício
das atividades referidas nos incisos I e IV deste artigo fica
condicionado ao currículo efetivamente realizado que
definirá a especialidade profissional. 
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No caso em comento, ao acessar o Edital
questionado, por meio do link disponibilizado à exordial,
(<www.selecao.es.gov.br>), verifico que, de fato, há regra que
autoriza a participação de profissional da área de biologia, para o
certame, assim como o de profissional farmacêutico, embora
nada o mencione sobre Biólogo.

Constato, ainda, a partir das premissas normativas
acima colacionadas, que há, prima facie, uma identidade entre os
campos de atuação do farmacêutico biólogo, e biomédico, na
medida em que ambos estão capacitados para a realização de
atividades de biologia molecular, tal como previsto no Anexo I
do Edital.

Assim, à primeira vista, as atribuições a serem
realizadas requerem conhecimento dentre as quais estão inseridas
no rol de atividades desempenhadas pelos biomédicos, que
possuem capacidade técnica para realizar análises químicas,
exames biológicos e microbiológicos, assim como executar
estudos científicos em sua área de atuação.

Portanto, no caso em exame, afigura-se possível a
participação dos profissionais da Biomedicina no processo
seletivo para provimento da vaga ofertada ao profissional de
Farmácia ou Biologia, ante a compatibilidade de atribuições
daquele curso (Biomedicina) com o cargo ofertado. 

Restringir o provimento da vaga ofertada somente
aos candidatos diplomados em Farmácia e Biologia fere o
princípio constitucional da isonomia e do amplo acesso aos
cargos públicos e do livre exercício da profissão de biomédico.

No que tange ao risco de ineficácia da
medida, vislumbro o preenchimento do requisito, eis que o
prazo final para a inscrição no processo seletivo corresponde
a 18/02/2020, o que demonstra que o certame se encontra na
iminência de prosseguir sem que seja dada a possibilidade
de participação por parte dos profissionais habilitados em
Biomedicina. 

Por fim, observo que, na hipótese de improcedência
do pedido, a medida liminar é plenamente reversível, bastando a
exclusão dos profissionais graduados em Biomedicina, do
certame.
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Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para
determinar que: 

1) a autoridade coatora assegure o direito de
os membros inscritos no Conselho Impetrante
(biomédicos) realizarem a inscrição, assim como assegure o
direito de os profissionais biomédicos concorrerem às vagas 
de Biólogo, Farmacêutico II e Farmacêutico III;

2) seja a dada a mesma publicidade destinada ao
aviso de convocação original;

2.1. seja prorrogado o prazo de inscrição em 10
(dez) dias, a partir da data em que dada a devida publicidade;

Intime-se a Autoridade impetrada, por meio de
oficial de justiça de plantão, para o imediato cumprimento da
presente Decisão.

No mesmo ato, notifique-se a autoridade
impetrada para que preste suas informações no decêndio legal
(art. 7º, I da Lei nº 12.016/2009). 

Ainda, intime-se o órgão de representação judicial
da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no
feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009.

Advirto que, em face do rito legal do mandado de
segurança, o prazo para a entidade manifestar seu interesse em
ingressar no feito e apresentar sua defesa é de 10 (dez) dias,
conforme reservado às informações da Autoridade tida como
coatora.

Após, ao Ministério Público Federal para
manifestação.

Por fim, venham os autos conclusos para sentença.

Dê-se ciência à parte autora acerca da presente
decisão.

Nos termos da Portaria Nº. JFES-POR-
2E020/00078, fica autorizado o cumprimento das ordens
judiciais expedidas nestes autos eletronicamente.
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Ficam disponibilizados os seguintes meios de
(27) 992773994 / 03vfci@jfes.jus.br, para a eventual
necessidade de contato com a Secretaria do Juízo.

A Secretaria deverá:

1) INTIMAR a Autoridade impetrada, por meio de
Oficial de Justiça de Plantão, para imediato cumprimento desta
Decisão;

2) EXPEDIR MANDADO
para notificação/intimação da autoridade coatora;

3) Dê-se ciência à PGE/ES (Prazo: 10 dias);

4) Intimar o Impetrante, para ciência;

5) Com o escoamento do prazo para manifestação
da autoridade no decênio legal, encaminhem-se os autos ao
Ministério Público Federal para parecer.

6) Após, retornem os autos conclusos para
Sentença.

Documento eletrônico assinado por EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA, Juiz
Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e
Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc.jfes.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador
500000982579v18 e do código CRC 0afb8ae1.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): EDUARDO FRANCISCO DE SOUZA
Data e Hora: 18/2/2021, às 14:24:28
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