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R E L A T Ó R I O  

O EXMO. SR. JUIZ DANIEL PAES RIBEIRO :  Trata-se de embargos de 

declaração opostos pela União , “com a finalidade de prequestionar matéria constitucional e 

infra-constitucional”, ao acórdão de f ls. 184/188, da Egrégia Primeira Turma deste 

Tribunal, de que foi Relator o eminente Juiz João Bat ista Moreira, então convocado, 

cuja ementa expressa:  

 

 “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE -FISCAL DO 
TESOURO NACIONAL. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. 
EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE RESERVA DE VAGA. DI STINÇÃO 
ENTRE DEFICIÊNCIA E INVALIDEZ.  

1 –  Def ic iência, para efeito de reserva de vagas em concurso públ ico,  é 
a situação intermediária entre a plena capacidade e a inval idez.  

2 –  A visão monocular cr ia barreiras f ís icas e psicológicas na disputa de 
oportunidades no mercado de trabalho, s i tuação esta que o benef ício de 
reserva de vagas tem por objet ivo compensar.  

3 –  Caso em que não se vis lumbra prejuízo concreto para outros 
candidatos.” (F ls .  188)  

 

Alega a embargante violação ao pr incípio da igualdade (CF,  art.  5º, caput),  ao 

art.  37, VIII ,  da CF, e ao art.  5º, § 2º, da Lei n. 8.112/90.  

Pede, ao f inal,  expressa manifestação desta Turma sobre as alegadas 

omissões.  

É o relatório.  

 

Juiz DANIEL PAES RIBEIRO 

RELATOR 
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V O T O 

O EXMO. SR. JUIZ DANIEL PAES RIBEIRO :  Objet iva a embargante, como 

visto, prequest ionar matéria constitucional e infraconst itucional,  mais 

especif icamente, violação, pelo acórdão embargado, do art.  5º, caput ,  e art. 37, 

inciso VIII ,  da Const i tuição Federal,  e art.  5º, § 2º, da Lei n. 8.112/90 .  

O acórdão embargado, pelo voto condutor do Relator, deu provimento ao 

recurso de apelação para conceder a segurança pleiteada, permit indo ao impetrante 

o prosseguimento em concurso para o cargo de Agente -Fiscal do Tesouro Nacional,  

do qual fora excluído da categoria de def iciente f ísico por ato da autoridade dita 

coatora.  

Considerou o eminente juiz Relator que o impetrante, que não tem a visão de 

um olho, mas tem visão perfeita do outro, enquadra -se na categoria de def iciente 

para efeito de reserva de vagas em concurso públ ico, de que cuida o art.  5º, § 2º, 

da Lei n. 8.112/90, argumentando que “o deficiente é o sub-normal, o meio-termo. É a pessoa 

que, não sendo totalmente capaz, não é, todavia, inválida, porque se for inválida nem poderá 

concorrer a cargo público”. Acrescentou que “o objetivo do benefício da reserva de vagas é 

compensar as barreiras que tem o deficiente para disputar as oportunidades no mercado de 

trabalho”.  

Daí que entendo não ter o acórdão violado o disposit ivo legal referido.  

Também não há ofensa ao princípio da igualdade, posto que não deu 

tratamento desigual a pessoas em igualdade de condições, mas reconheceu que o 

impetrante, dada a def iciência de que é portador, não podia concorrer em igualdade 

de condições com outros candidatos, não portadores de qualquer def iciência.  

Pelo exposto, nego provimento aos embargos declaratórios, eis que 

inexistente omissão no acórdão embargado.  

É o meu voto.  

 

Juiz DANIEL PAES RIBEIRO 

RELATOR  


