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DESPACHO/DECISÃO 

  

1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, em que o 

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 9ª REGIÃO - PR pleiteia a 

retificação do Edital 61/2015-GS/SEED, que regulamenta o Processo Seletivo 

Simplificado - PSS para contratações temporárias, para exercer a função de Assistente 

Administrativo na Rede Pública Estadual de Ensino e Rede Conveniada em todo o 

território estadual, a fim de que seja incluído como requisito para a investidura no cargo 

a apresentação de diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação 

em nível superior em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino superior 

credenciada pelo Ministério de Educação, e inscrição no Conselho Regional de 

Biblioteconomia competente. 

Alega que referido edital inclui dentre as atribuições dos cargos de Assistente 

Administrativo e Assistente Administrativo Inspetor de Internato/Feminino e 

Masculino, atividades inerentes à Biblioteconomia, exclusivas de profissionais 

bibliotecários, nos termos do artigo 6º da Lei nº 4.084/62. 

Todavia, não consta no edital a exigência de diploma em curso superior em 

Biblioteconomia, não obstante os cargos terem atribuições intrinsecamente relacionadas 

à prática biblioteconômica, as quais devem ser realizadas sob a supervisão de um 

profissional bibliotecário. 

É o relatório. 

2. Decido. 

Para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, necessária a presença 

concomitante do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação no curso do 

processo, bem como da verossimilhança das alegações. 



Vejamos. 

Da Verossimilhança 

O Impetrante alega que o Edital 61/2015-GS/SEED (evento 1-EDITAL7) incorre em 

ilegalidade na medida em que não prevê a exigência de diploma em Biblioteconomia e 

inscrição no respectivo conselho profissional para os candidatos às vagas de Assistente 

Administrativo e Assistente Administrativo Inspetor de Internato/Feminino e 

Masculino. 

As atribuições que seriam privativas de bacharéis em Biblioteconomia previstas no 

mencionado Edital para os cargos de Assistente Administrativo e Assistente 

Administrativo Inspetor de Internato/Feminino e Masculino seriam "catalogar e 

registrar livros, fitas, DVD, fotos, textos, CD; registrar todo material didático existente 

na biblioteca, nos laboratórios de ciências e de informática e no almoxarifado; manter 

a organização da biblioteca, laboratório de ciências e informática e almoxarifado; 

restaurar e conservar livros e outros materiais de leitura; atender aos alunos e 

professores, administrando o acervo e a manutenção do banco de dados; zelar pelo 

controle e conservação dos documentos e equipamentos da Biblioteca". 

O Decreto nº 56.725/65, que regulamenta a Lei nº 4.084/62, dispõe sobre o exercício da 

profissão de Bibliotecário, prevê: 

“Art. 5º. A profissão de Bibliotecário, observadas as condições previstas neste 

Regulamento, se exerce na órbita pública e na órbita privada por meio de estudos, 

pesquisas, análises, relatórios, pareceres sinopses, resumos, bibliografias sobre assuntos 

compreendidos no seu campo profissional, inclusive por meio de planejamento, 

implantação, orientação, supervisão, direção, execução, ou assistência nos trabalhos 

relativos às atividades biblioteconômicas, bibliográficas e documentalógicas, em 

empreendimentos públicos, privados ou mistos, ou por outro meio que objetivarem, 

tecnicamente, o desenvolvimento das bibliotecas e centros de documentação.” 

Da leitura do Decreto nº 56.725/65 confrontada com a do Edital 61/2015-GS/SEED, 

nota-se, em análise superficial, que estão previstas atribuições inerentes aos 

Bibliotecários.  

Muito embora não se trate de concurso público, mas sim de processo seletivo 

simplificado para contratação de servidores temporários, entendo plenamente aplicáveis 

as normas de Direito Administrativo que permeiam os concursos, quais sejam, o 

princípio democrático, o princípio da isonomia e o princípio da eficiência. No que 

concerne a este último, cabem maiores digressões. 

O princípio da eficiência impõe à Administração Pública a seleção transparente e 

objetiva daqueles que mais atributos - méritos, qualificações, aptidões - possuem para se 

adequar ao necessário oferecimento de um serviço eficiente. 

Os fatos narrados pelo Impetrante trazem à baila a hipótese de que o Estado do Paraná, 

por meio de PSS, estaria contratando pessoas sem a qualificação técnica necessária 

para o exercício das atribuições dos cargos de Assistente Administrativo e Assistente 



Administrativo Inspetor de Internato/Feminino e Masculino, visto que o Edital prevê 

atividades próprias de Bibliotecários sem a exigência do respectivo diploma. 

Dito isso, vislumbro a verossimilhança nas alegações do Impetrante, no que concerne ao 

fato de que as atribuições que serão desenvolvidas pelos ocupantes dos Cargos de 

Assistente Administrativo e Assistente Administrativo Inspetor de Internato/Feminino e 

Masculino são intrinsecamente relacionadas à prática da biblioteconomia e, portanto, 

devem ser praticadas por profissional habilitado. 

Do Perigo de Dano Irreparável 

O Processo Seletivo Simplificado em análise terá suas inscrições encerradas em 

13.11.2015, o que poderia ensejar o perigo da demora caso a presente demanda seja ao 

final julgada procedente. 

Todavia, verifico que o Edital 61/2015-GS/SEED , além de não prever prova de 

conhecimentos - a classificação se dá apenas com base nos títulos -, não prevê o 

pagamento de taxa no ato de inscrição. 

Concluo, portanto, que o único prejuízo que poderia advir do julgamento de procedência 

na presente ação ocorreria caso os candidatos aprovados no PSS já estivessem 

contratados. Não haverá danos em decorrência do pagamento de taxa para inscrição, 

bem como não haverá prejuízo decorrente da prestação de provas de conhecimentos, 

visto que não estão previstas no edital. 

O provimento final, de eventual anulação, não resta prejudicado pela não suspensão do 

processo seletivo neste momento. 

Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar, para determinar a suspensão 

das contratações temporárias dos futuros aprovados no PSS para exercer a função 

de Assistente Administrativo na Rede Pública Estadual de Ensino e Rede 

Conveniada, regulado pelo Edital 61/2015-GS/SEED até o julgamento final da 

presente ação. 

3. Intime-se a impetrante. 

4. Notifique-se a autoridade impetrada para a prestação de informações no prazo legal. 

Deverá, na ocasião, informar se há atualmente servidores exercendo as atribuições 

mencionadas como privativas de profissionais bibliotecários. 

5. Intime-se a pessoa jurídica interessada (ESTADO DO PARANÁ) acerca do interesse 

em ingressar no feito. 

6. Após, dê-se vista ao representado do MPF para elaboração de parecer. 

7. Com a juntada do parecer, voltem conclusos para sentença. 

  

 



 

Documento eletrônico assinado por THAIS SAMPAIO DA SILVA MACHADO, 

Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A 

conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 

http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código 

verificador 700001292302v2 e do código CRC 7796f84f. 
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