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E M E N T A 
 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.  

VAGA PARA PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. LAUDO 

INCONCLUSIVO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA.  NULIDADE DO ATO 

ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

ATENDIDOS. POSSE E EXERCÍCIO PROCEDENTE. AVALIAÇÃO DA 

COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA AO CARGO. ESTÁGIO 

PROBATÓRIO. 

1. A Lei Complementar Distrital nº 840/2011 estabelece que "a deficiência e a 

compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, 

garantido recurso em caso de decisão denegatória, com suspensão da 

contagem do prazo para a posse" (Artigo 12, § 2º). 

2. O ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação do apelante 

deveria, no caso, ser precedido de nova perícia para assegurar o direito ao 

contraditório e à ampla defesa, pois para "a anulação de atos administrativos 

que produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se 

necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a 

ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição 

Federal e 2º da Lei 9.784/99" (MS 15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ 

Acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 24/05/2011). 

3. O motivo deve existir inclusive nos atos discricionários, sob pena de 

inválidos, e deve guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou o 

ato administrativo. 
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4. O apelante comprova que é deficiente físico permanente, nos termos do 

Decreto Federal nº 5.296/2004, e que a Administração Pública cerceou seu 

direito de defesa, porquanto preencheu todos os requisitos do edital para 

investidura no cargo. Assim, é nulo o ato administrativo que tornou sem efeito 

sua nomeação. 

5. A Lei Distrital nº 4.317/2009 no artigo 66, parágrafo único, aduz que "a 

pessoa com deficiência será avaliada para o exercício da função por ocasião 

do estágio probatório, devendo a função ser devidamente adaptada a sua 

deficiência." 

6. Recurso provido. 

 

 

 

A C Ó R D Ã O 
 
Acordam os Senhores Desembargadores da 5ª Turma Cível do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SEBASTIÃO COELHO - Relator, 
GISLENE PINHEIRO - Revisora, ANGELO CANDUCCI PASSARELI - Vogal, sob 
a Presidência do Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO, em proferir a 
seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com 
a ata do julgamento e notas taquigráficas. 

Brasília (DF), 30 de abril de 2014 

 
Documento Assinado Digitalmente 

08/05/2014 - 13:32 
Desembargador SEBASTIÃO COELHO 

Relator 
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R E L A T Ó R I O 

 

Cuida-se de apelação interposta por ANTONIO CLEUTO 

RODRIGUES (autor) contra a sentença (fls.78/82), proferida pelo Juízo da 

Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que JULGOU 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condenou o autor ao pagamento dos 

honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa ante o deferimento da gratuidade de justiça. 

Em seu apelo (fls.85/91), aduz que em 24.05.2012 realizou 

perícia para posse em cargo de motorista da Secretaria de Saúde, onde foi 

nomeado. Afirma que o parecer médico o considerou inapto temporariamente 

(fl.18). Ressalta que não possibilitaram a realização de nova perícia, tendo em 

vista que a posse dos candidatos ocorreria em 01.06.2012. Alega que o 

apelado/réu não se insurgiu em sede de contestação contra os laudos médicos 

apresentados pelo autor, mas tão somente alegou que o resultado da junta 

médica deveria ser respeitado. Aponta que o resultado do parecer de médico do 

trabalho da rede pública foi inconclusivo quanto à funcionabilidade, pois apontou 

que se tratava de deficiência temporária (fl.17), ou seja, não se prestaria para 

tornar sem efeito sua nomeação sem uma segunda perícia. Acredita que deve 

prevalecer o laudo conclusivo de profissional especializado em ortopedia-

traumatologia (fl.16 e 59). Reafirma que não se questiona a presunção de 

legitimidade da perícia médica da junta oficial, apenas que esta foi inconclusiva. 

Pede seja provido o apelo para reformar a sentença e julgar procedente o pedido 

inicial. 

Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (fl.32). 

Contrarrazões às fls.95/100, onde alega que, apesar de o 

candidato ter sido classificado em todas as etapas do concurso e nomeado para 

o cargo, a perícia médica concluiu que era inapto temporário para ocupar vaga de 

deficiente físico. Ressalta que há requisitos específicos ao cargo de motorista 

para condução de veículos de emergência. Aduz que o ortopedista não é 
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especialista em medicina do trabalho, sendo este último o mais recomendado 

para aferir a situação. Pede seja negado provimento ao recurso. 

É o relatório. 

 

V O T O S 

 

O Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO - Relator 

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do 

recurso de apelação.  

Sem preliminares, passo ao exame de mérito. 

A sentença recorrida deve ser reformada. 

Cuida-se de ação ordinária, cuja pretensão principal é a posse 

em cargo de motorista da Secretaria de Saúde. O recorrente foi nomeado como 

portador de deficiência, contudo ocorreram dúvidas quanto à funcionabilidade do 

candidato para posse naquela vaga especifica. 

O parecer do médico do trabalho quando da perícia para posse 

classificou o apelante/autor como inapto por considerar que a deficiência do 

candidato era temporária (fl.18). 

O mesmo médico da rede pública constatou naquele ato que a 

deficiência do apelante/autor é “A-15” e atestou que se trata de deficiência física 

de membros com deformidades congênitas ou adquiridas. O Código Internacional 

de Doenças (CID) é o M96: “transtorno osteormuscular pós-procedimento 

cirúrgico punho direito” (fl.17). 

Reconhece-se como discriminação legal em concurso público a 

chamada reserva de vagas para os portadores de necessidades especiais. 
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O Decreto Federal nº 5.296/2004 regulamentou as Leis Federais 

nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000 relacionadas à acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida: 

Para o caso, interessa apenas a legislação para os deficientes 

físicos permanentes: 

Art. 5o Os órgãos da administração pública direta, indireta e 

fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições 

financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

§ 1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto: 

I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas 

na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou 

incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes 

categorias: 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou 

mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 

nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 

deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 

de funções; 

 

O parecer de médico especialista na deficiência do autor da 

rede particular de saúde constatou a deficiência física permanente (fl.16 e 59) em 

decorrência de deformidade adquirida no membro superior. Outro fato relevante, 

ocorrido posteriormente, é que para ocupar a vaga de deficiente físico no 

concurso de outro ente da federação, União, (TST) a perícia médica oficial 
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realizada em 06.06.2013 (um ano após a perícia do DF) considerou o candidato 

deficiente físico de forma permanente (fl.64/66). 

Guardo estas informações para análise em momento posterior, 

tendo em vista que o fundamento deste voto se baseará na Legislação do Distrito 

Federal para ocupação de cargos públicos, que não foi observada pela própria 

Administração Pública. 

Vejamos. 

A Lei Distrital nº 4.317 de 09.04.2009, com base no Decreto 

Federal 5.296/2004, instituiu a Política Distrital para Integração da Pessoa com 

Deficiência. Cito os artigos 4º, 5º e 64 desta Lei: 

Art. 4º A Política Distrital para Integração da Pessoa com 

Deficiência obedecerá aos seguintes princípios: 

I – respeito à dignidade inerente, à autonomia individual, 

incluindo-se a liberdade de fazer suas próprias escolhas, e à independência das 

pessoas com deficiência; 

II – não-discriminação; 

III – inclusão e participação plena e efetiva na sociedade; 

IV – respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte 

da diversidade e da condição humana; 

V – igualdade de oportunidades; 

VI – acessibilidade; 

VII – igualdade entre homens e mulheres; 

VIII – respeito pela capacidade em desenvolvimento das crianças 

com deficiência e respeito ao direito das crianças com deficiência de preservar 

sua identidade. 
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Art. 5º Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as 

seguintes categorias de deficiência: 

I – deficiência física: 

a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob 

a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com 

deformidade congênita ou adquirida; 

(...) 

 

Art. 64. Os órgãos da administração pública direta e indireta do 

Distrito Federal estão obrigados a preencher no mínimo 5% (cinco por cento) de 

seus cargos e empregos públicos com pessoas com deficiência. 

Parágrafo único. Para o preenchimento do percentual exigido 

no caput, será considerada apenas a deficiência permanente. 

 

A Lei Complementar Distrital nº 840/2011, que instituiu o Regime 

Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, dispõe sobre as vagas 

para deficientes em concurso público nos seguintes termos: 

Art. 12. O edital de concurso público tem de reservar vinte por 

cento das vagas para serem preenchidas por pessoa com deficiência, 

desprezada a parte decimal. 

§ 1º A vaga não preenchida na forma do caput reverte-se para 

provimento dos demais candidatos. 

§ 2º A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do 

cargo são verificadas antes da posse, garantido recurso em caso de 

decisão denegatória, com suspensão da contagem do prazo para a posse. 
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§ 3º Não estão abrangidas pelos benefícios deste artigo a 

pessoa com deficiência apta para trabalhar normalmente e a inapta para 

qualquer trabalho 

 

A supracitada Lei Complementar garantiu recurso de decisão 

denegatória que julgou inapto candidato a ocupar cargo de deficiente físico (§2º). 

Antes da posse deveria a Administração, diante de requerimento, garantir o 

contraditório e a ampla defesa do candidato deficiente físico julgado inapto para 

ocupar o cargo público almejado. 

No caso vertente, a publicação da nomeação do apelante/autor 

ocorreu na Seção II do DODF nº91, em 10.05.2012 (fl.15). O prazo para posse é 

de 30 (trinta) dias nos termos da lei. Esta informação também constou no 

telegrama enviado ao apelante/autor, situação que gerou expectativas no 

candidato desempregado. Encerrar-se-ia em 10.06.2012 o prazo para posse. 

 A perícia realizada em 24.05.2012 (fl.18) considerou o candidato 

inapto temporariamente: 

Inapto; temporário (dúvidas quanto à funcionalidade)  

(...)  

Fundamento do parecer: avaliação clínica e laboratorial 

enquadrou-se como PCA segundo Decreto 5296/04. 

 

Contudo, o mesmo médico que atestou dúvidas quanto à 

funcionabilidade da deficiência constatou que o apelante/autor é portador de 

deficiência “A-15” e atestou que se trata de deficiência física de membros com 

deformidades congênitas ou adquiridas e não são deficiências estéticas, ou seja, 

“produzem dificuldades para o desempenho de funções” (fl.17).  
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O Código Internacional de Doenças (CID) é o M96: “transtorno 

osteormuscular pós-procedimento cirúrgico punho direito” (fl.17), tudo com 

fundamento no Decreto 5.296/2004. 

Verifica-se, assim, a contradição com o parecer que concluiu pela 

inaptidão.  

Diante deste fato, o candidato solicitou nova perícia (art. 12, § 3º, 

LC 840/2011).  

O requerimento foi entregue em 29.05.2012 às 16h11, conforme 

protocolo da Secretaria de Saúde (fl.31). Em 31.05.2012 agente da 

Administração Pública enviou e-mail ao autor adiantando a posse para o dia 

01.06.2012 (fl.19), não havendo resposta ao requerimento do apelante/autor para 

viabilizar nova perícia, garantida pela lei que rege a matéria. 

A Administração Pública não garantiu o contraditório e a ampla 

defesa, nos termos do artigo 12, §2º, da Lei que dispôs o Regime Jurídico do 

Servidor Civil do Distrito Federal. 

O parecer em discussão tem relação indireta com a pretensão do 

apelante/autor. Cuidou-se de análise médica para viabilizar a posse do candidato 

em vaga existente para deficiente físico. O ato administrativo em juízo é a 

investidura que finaliza com a posse e exercício no cargo público. 

O interesse jurídico do apelante/autor na presente na lide está na 

análise da validade do ato de revogação da nomeação do candidato (tornada 

sem efeito). E no sentido de manter o ato de nomeação em vigor, ante a 

ausência de contraditório e ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça têm 

decidido: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DO 

TRABALHO. CURSO DE FORMAÇÃO CONCLUÍDO POR FORÇA DE LIMINAR 

EM WRIT. TUTELA ANTECIPADA CONCEDENDO NOMEAÇÃO, POSSE E 

EXERCÍCIO. PROVIMENTOS CASSADOS. NOMEAÇÃO TORNADA SEM 
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EFEITO. ATO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE ILEGALIDADE. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL (CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA). 

(...) 

2. Em julgamento que analisou caso semelhante ao ora discutido, 

a Primeira Seção desta Corte Superior decidiu que ato que tornou sem efeito a 

nomeação do impetrante deveria ser precedido de procedimento administrativo 

em que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, pois, para 

"a anulação de atos administrativos que produzem efeitos na esfera de 

interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de 

processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, 

nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/99" (MS 

15.470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Seção, DJe 24/05/2011). 

3. Segurança parcialmente concedida para anular o ato 

impugnado. 

(MS 15472 / DF. Relator(a) Ministro BENEDITO GONÇALVES 

(1142). Órgão Julgador: S1 - PRIMEIRA SEÇÃO. Data do Julgamento: 

24/08/2011. Data da Publicação/Fonte DJe 30/03/2012, grifo nosso) 

 

Como o edital é a “lei do concurso”, passo à análise dos termos 

editalícios para verificar se há outro motivo para tornar sem efeito a nomeação do 

candidato apelante/autor.  

Nos termos da contestação, o DF entende que o candidato, 

deficiente físico, supostamente não atendeu todos os requisitos para ocupar o 

cargo de motorista da Secretaria de Estado de Saúde do DF  

O Edital normativo n. 18 de 09.05.2011 regulou o concurso 

público para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva para os cargos 

de técnico em saúde (fls.20/26). 
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Do total de vagas de cada especialidade, inclusive para 

motorista, 20% serão reservadas às pessoas portadoras de deficiência (fl.21). 

Os requisitos específicos para o cargo, cuja posse é objeto deste 

litígio, são: 

CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE – Especialidade: MOTORISTA 

(CÓDIGO 203).  

REQUISITOS: Certificado devidamente registrado, de conclusão 

de nível médio, expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão 

próprio do sistema de ensino, ser portador de Carteira de Habilitação tipo "D", 

expedida ou averbada no órgão competente do Distrito Federal, ter habilidade 

profissional como Motorista de veículos de emergência e transporte de pacientes, 

de acordo com a legislação em vigor (Código Nacional de Trânsito) e Resolução 

do CONTRAN 168/04, alterada pela Resolução 285/08, bem como ser habilitado 

para conduzir quaisquer veículos emergenciais determinadas no item III – 

DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS AMBULÂNCIAS na 

Portaria Ministerial nº 2.048, de 12 de novembro de 2002, bem como outros que 

vierem a surgir posteriormente. 

 

A investidura no cargo em questão é operação complexa, 

constituída de atos do Estado e do interessado, para permitir o legítimo 

provimento do cargo público. A nomeação materializa o provimento originário e 

exige que o nomeado, além de ser aprovado nas provas escritas, orais ou 

práticas, preencha os requisitos legais para investidura legítima. A posse é ato 

da investidura pelo qual ficam atribuídos ao servidor as prerrogativas, os direitos 

e os deveres do cargo. 1 

Quanto aos requisitos supramencionados para investidura no 

cargo verifica-se o seguinte: a) o apelante/autor acosta aos autos cópia do 

documento de habilitação emitido pelo Departamento Nacional de Trânsito que 

                                                           
1
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora 

Lúmen Júris. 13.ed. 2005. 
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aponta ser habilitado para conduzir veículos da categoria “A” à “E”; b) o 

Departamento Nacional de Trânsito o permitiu em 27.12.2011 a conduzir 

veículos emergenciais (fl.14), ou seja, após o fato que deixou o candidato 

deficiente em julho de 2009 (fl.16). 

A Administração não pode, subjetivamente, inadmitir candidato a 

um de seus cargos. Deve existir causalidade racional entre a deficiência física e a 

exclusão que não recomende o portador da limitação a exercer a atividade. 

Nos termos do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, os 

condutores de veículo de emergência devem cumprir a carga horária do curso 

(extensa grade curricular) e possuir as seguintes capacidades previstas no artigo 

145 do Código de Trânsito Brasileiro: a) ser maior de 21 anos; b) estar habilitado 

em uma das categorias “A”, “B”, “C”, “D” ou “E”; c) não ter cometido nenhuma 

infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os 

últimos 12 (doze) meses; d) não estar cumprindo pena de suspensão do direito 

de dirigir, cassação da CNH, pena decorrente de crime de trânsito, bem como 

não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.  

O apelante/autor cumpre todos os requisitos legais e é habilitado 

pelo Departamento Nacional de Trânsito (fl.14). 

A carteira nacional de habilitação tem validade em âmbito 

nacional e o apelante/autor é habilitado, especialmente, para dirigir veículos 

de emergência.  

O ato administrativo possui como elemento básico o motivo que 

pode estar implícito. Cuida-se de situação de fato eleita pela norma legal como 

ensejadora da vontade administrativa e própria situação de fato ocorrida no 

mundo empírico, sem descrição da norma legal2. O motivo deve existir inclusive 

nos atos discricionários sob pena de inválidos e deve guardar compatibilidade 

com a situação de fato que gerou a manifestação (no caso, negativa) de vontade 

da Administração. 

                                                           
2
 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Editora 

Lúmen Júris. 13.ed. 2005. 
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A Administração Pública, por meio da Secretaria de Saúde, não 

deve julgar inapto candidato impondo restrição que não exista em lei, tudo em 

consideração ao princípio da autonomia dos entes federativos. A matéria de 

trânsito é competência privativa da União (artigo 22, inciso XI, da Constituição 

Federal) e nos termos do Código de Trânsito Brasileiro apelante/autor possui 

licença para dirigir veículos de emergência, mesmo sendo deficiente físico. 

Assim, além da Fazenda Pública não garantir o contraditório e a 

ampla defesa, julgando o candidato inapto sumariamente, não motivou de forma 

válida o ato de tornar sem efeito a nomeação. 

O laudo particular não deve prevalecer sobre o laudo de médico 

da rede pública. Contudo, no caso há outro fato jurídico que deve ser 

considerado. 

Um ano depois de todo o imbróglio que gerou esta demanda 

judicial, o apelante/autor foi submetido à perícia médica perante outro ente da 

federação (União) para ocupar cargo com vaga para deficiente físico (em 

06.06.2013). 

Logrou êxito no concurso para o cargo de técnico judiciário – 

área administrativa – especialidade segurança judiciária e, após a realização de 

perícia médica com base no mesmo Decreto 5.296/2004 utilizado pelo DF, foi 

considerado deficiente físico. 

O parecer médico, para o caso, deve ser objetivo e não 

subjetivo. Ou se é deficiente físico ou se possui mobilidade reduzida, nos 

termos da Legislação brasileira.  

Por este fato, considerando-se que o apelante/autor é deficiente 

físico na análise de médico da rede pública e da rede particular, o ato de tornar 

sem efeito a nomeação é inválido por vício no motivo (motivo inexistente). 

Além de todo exposto, o Distrito Federal desconsiderou o artigo 

66 da citada Lei Distrital nº 4.317/2009 que aduz que a avaliação da pessoa com 
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deficiência para o exercício da função ocorrerá por ocasião do estágio 

probatório: 

Art. 66. O órgão da administração pública direta e indireta, em 

todos os níveis, terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três 

profissionais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, 

sendo um deles médico e outro integrante da carreira almejada pelo candidato, 

para concluir sobre: 

(...) 

IV – a necessidade de o órgão fornecer apoio ou procedimentos 

especiais durante o estágio probatório e, especialmente, quanto às necessidades 

de adaptação das funções e do ambiente de trabalho para a execução das 

tarefas pelo servidor ou empregado com deficiência. 

Parágrafo único. A pessoa com deficiência será avaliada para 

o exercício da função por ocasião do estágio probatório, devendo a função 

ser devidamente adaptada a sua deficiência. (grifo nosso) 

 

No sentido da supracitada fundamentação a sentença deve ser 

reformada e os pedidos julgados procedentes por quatro motivos: a) verifico que 

os laudos de ambos profissionais médicos (rede particular e pública) atestam a 

deficiência do apelante/autor como CID M96; b) o edital do concurso não prevê 

que a patologia presente na vida do apelante/autor o torna inapto ao cargo; c) 

outro ente federativo (a União) entendeu que a deficiência física restou 

configurada, nos termos do mesmo Decreto 5.296/2004 utilizado pelo Distrito 

Federal; d) o candidato é habilitado pelo Departamento Nacional de Trânsito para 

conduzir veículos de emergência nos termos das Resoluções presentes no edital 

do concurso. 

Cito Jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Disitrito Federal 

e Territórios: 
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MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATA NOMEADA EM VAGA DESTINADA A PORTADOR DE 

DEFICIÊNCIA FÍSICA - POSSE NEGADA - NÃO ENQUADRAMENTO ENTRE 

OS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PRELIMINARES 

REJEITADAS. LEI DISTRITAL 4.317/2007 E ART. 4º, INCISO I, DO DECRETO 

FEDERAL 33.298/99. ROL EXEMPLIFICATIVO. MIASTENIA GRAVIS - 

PATOLOGIA QUE AUTORIZA A QUALIFICAÇÃO DA CANDIDATA COMO 

PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.  

Se a impetrante já foi nomeada e a pretensão constante do 

mandamus é no sentido de que a autoridade seja compelida a dar posse à 

impetrante, tem-se como legitimado para figurar no pólo passivo da impetração, o 

titular da Secretaria de Estado a que está vinculado o cargo pretendido.  

Verificando-se que a documentação carreada pela impetrante é 

suficiente para o exame do writ, rejeita-se a preliminar de extinção do feito ante a 

necessidade de dilação probatória.  

A enumeração constante art. 4º, inciso I do Decreto 3.298/99, é 

meramente exemplificativa, porquanto ao elaborar a norma, o legislador não pode 

prever todas as doenças que a medicina venha a considerar graves.  

Demonstrado que a impetrante é portadora de miastenia gravis, a 

ela deve ser assegurada a posse no cargo para qual foi nomeada como 

portadora de necessidades especiais. 

(Acórdão n.656691, 20120020226026MSG, Relator: ROMÃO C. 

OLIVEIRA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 19/02/2013, Publicado no 

DJE: 01/03/2013. Pág.: 62)  

 

ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO 

CONSIDERADO INAPTO EM EXAME MÉDICO - LAUDO.  

1- A Administração não pode se basear em probabilidades 

para não admitir candidato a um de seus cargos, devendo existir 
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causalidade racional entre o sintoma e a exclusão que não recomende o 

portador da limitação a exercer a atividade.  

2- Fere os princípios constitucionais da moralidade e da 

razoabilidade o ato da Administração que exclui candidato de concurso 

público, quando os laudos médicos trazidos aos autos, bem como exame 

pericial realizado pelo IML, considerando a função que o candidato irá 

exercer, atestam a sua aptidão para o exercício da profissão.  

3- Recurso improvido. 

(Acórdão n.304043, 19980110597394APC, Relator: VASQUEZ 

CRUXÊN, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2008, Publicado no DJE: 

08/05/2008. Pág.: 35, grifo nosso) 

 

ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PERÍCIA MÉDICA SEM FUNDAMENTAÇÃO - 

EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE.  

(...)  

II. A ausência de fundamentação nos laudos médicos acerca da qualificação 

do candidato como portador de necessidades especiais, o grau de 

deficiência e as razões da incompatibilidade das limitações com o exercício 

do cargo, fere as disposições do edital e do art. 50 da Lei 9.784/1999. 

Consequentemente, importa nulidade do ato que exclui o candidato do 

certame.  

III. A Lei Complementar distrital 840/2011 exige a aptidão física e 

mental para investidura em cargo público.  

IV. O interesse público que vigora nos concursos exige a 

realização de nova perícia médica para aferir a compatibilidade ou não do 

candidato consideradas as atribuições do cargo.  

V. Ordem parcialmente concedida. 
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(Acórdão n.639674, 20120020182840MSG, Relator: SANDRA DE 

SANTIS, Conselho Especial, Data de Julgamento: 27/11/2012, Publicado no DJE: 

10/12/2012. Pág.: 222, grifo nosso) 

 

REMESSA OFICIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. 

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PERÍCIA MÉDICA. CANDIDATA 

REPROVADA. PROVA PERICIAL REALIZADA NOS AUTOS. 

ENQUADRAMENTO NO CONCEITO LEGAL DE DEFICIENTE FÍSICO 

PREVISTO NO DECRETO 5.296/2004. COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. 

DETERMINAÇÃO DE POSSE E EXERCÍCIO DA AUTORA NO CARGO.  

1. A Constituição Federal estipula a reserva de percentual de 

vagas, em concursos para o preenchimento de cargos e empregos públicos, para 

as pessoas portadoras de deficiência (art. 37, VIII, CF).  

2. Comprovado, por perícia judicial, que a autora apresenta 

quadro de deficiência física parcial, nos termos previstos no Decreto nº 

5.296/2004, mostra-se correta a sentença que anulou ato da Administração 

Pública e determinou a posse e exercício no cargo público em que logrou êxito 

ser aprovada.  

3.Reexame necessário conhecido e improvido.  

(Acórdão n.716787, 20100110728873RMO, Relator: SIMONE 

LUCINDO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2013, Publicado no DJE: 

02/10/2013. Pág.: 70) 

 

AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS 

PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO. DEFORMIDADE QUE SE ENQUADRA NA DESCRIÇÃO 

CONTIDA NO ART. 5º, I, DA LEI DISTRITAL N. 4.317/09. DIREITO A 

CONCORRER AS VAGAS DE DEFICIENTE FÍSICO. RECONHECIMENTO.  

http://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordaoGet&idDocumento=639674
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1. Diante da prova pericial conclusiva quanto à deformidade 

apresentada por candidato que se inscreve em vaga para portador de 

necessidades especiais, de acordo com o previsto no Art. 5º, I, da Lei Distrital n. 

4.317/09, reconhece-se o erro na motivação do ato administrativo que excluiu o 

candidato do rol de deficientes físicos.  

2. Recurso voluntário e reexame necessário conhecidos e 

improvidos. 

(Acórdão n.664658, 20100111791167APC, Relator: GETÚLIO 

DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 21/03/2013, Publicado no DJE: 05/04/2013. Pág.: 111) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. (...) CANDIDATA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA FÍSICA. DOENÇA MUSCULAR DEGENERATIVA. 

PARAPARESIA. SUBMISSÃO A EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA NAS 

MESMAS CONDIÇÕES QUE OS DEMAIS CANDIDATOS. ILEGALIDADE. 

APELAÇÃO PROVIDA.  

(...) 

5. Efetuar a reserva de vagas em sede de concurso público, sem 

atentar, ainda que a rigor, para as eventuais deficiências dos candidatos inscritos 

na condição de portadores de necessidades especiais, para realização de Provas 

de Capacidade Física, equivale a uma odiosa e inaceitável discriminação, vedada 

nos artigo 1º, II e III, e artigo 7º, XXXI, da Constituição Federal.  

(...) 

7. Recurso provido. 

(Acórdão n.690957, 20100111360405APC, Relator: JOÃO 

EGMONT, Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 11/07/2013. Pág.: 130, grifo 

nosso) 



 
APELAÇÃO CÍVEL 2012 01 1 089577-9 APC 

Código de Verificação: Q9SO.2014.QXNM.T4D6.XIBY.J5PV 

GABINETE DO DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COELHO 19  
 

 

Diante da nulidade dos procedimentos da Administração Pública 

que cerceou o direito de defesa do candidato e que agiu em dissonância à Lei 

Distrital e à legislação de proteção ao portador de deficiência, deve o ente público 

viabilizar a posse do candidato, caso não haja outro impedimento, e o exercício 

do cargo. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO para anular o 

ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação do candidato apelante/autor 

e para determinar sua posse, caso não haja outro impedimento, além de viabilizar 

o possível exercício no cargo. 

Condeno o apelado/réu, Distrito Federal, ao pagamento das 

custas processuais eventualmente adiantadas (DL. 500/69) e dos honorários 

advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais) (artigo 20, §4º, do CPC). 

É como voto. 

 

 

A Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO - Revisora 

 

Com o Relator. 

 

O Senhor Desembargador ANGELO CANDUCCI PASSARELI - Vogal 

 

Com o Relator. 

 

 

D E C I S Ã O 

 

CONHECER. DAR PROVIMENTO. UNÂNIME. 


