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R E L A T Ó R I O

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — Trata-se de procedimento
administrativo destinado a analisar proposta de desconstituição do ATO/PRESI/630-1.009,  de 31/03/2006, que nomeou
Edmar  Alves  dos  Reis  como  Técnico  Judiciário,  Área  Administrativa,  junto  à   Subseção  Judiciária  de  SINOP/MT,
considerada a sua classificação geral no III Concurso Público para Provimento de Cargos Públicos na Justiça Federal de
1º e 2º Graus, realizado em 2001/2002, considerada como ilegal pela SECRE.

Com a necessidade de provimento de cargos nas Varas Federais, criadas pela Lei 11.772/2003, e tendo em
vista  que em algumas Seccionais e Subseções Judiciárias não havia mais candidatos aprovados para nomeação, o TRF
publicou diversos editais convocando candidatos aprovados em toda Primeira Região para que manifestassem interesse em
ser nomeados para aquelas localidades, mediante compromisso de permanência mínima, o que sucedeu com o interessado.

Na  visão  da  Administração,  a  sua  inserção  na  classificação  geral  do  concurso  ocorrera  de  forma
equivocada, posto que, não positivada a condição de deficiente, e considerando que, dada a sua classificação geral (1.105º
lugar), jamais seria chamado para a prova de digitação, perderia o candidato o direito à vaga, o que levou o Conselho de
Administração, pelo acórdão de 04/12/2008, Relator o Des. Federal José Amilcar Machado, a determinar a abertura de
processo administrativo, com ampla defesa.

É o relatório.

 

 

V O T O

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — Esta é a segunda vez (pelo
menos) que este processo é examinado neste Conselho de Administração.

No  primeiro  julgamento,  sob  a  relatoria  da  Desembargadora  Federal  Neuza  Alves,  em 20/9/2012,
entendeu  a  Relatora  que  estava  configurada  a  decadência  da  administração  em adotar  providências  para  a  eventual
anulação  da  nomeação,  nos  termos  do  art.  54  da  Lei  9.784/99,  considerando  que  o  servidor  fora  nomeado  em
30/05/2006,[1] mas restou vencida, sendo o acórdão, que positivou o ponto de vista contrário, lavrado pelo Desembargador
Federal Daniel Paes Ribeiro (fls. 216 – 217).

Levado o caso ao exame da Corte Especial Administrativa, em recurso do servidor (art. 77, parágrafo
único – RI), relatado pelo Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, S. Exa. deu provimento à súplica — mudando o seu
voto no Conselho de Administração —, mas ficou vencido, prevalecendo, pelo voto de desempate do  Presidente (art. 61, §
3º e 62, § 4º - RI), a tese do Conselho de Administração, de que a administração agira dentro do prazo de 5 (cinco) anos.

Naquela sessão, de 14/11/2013, proferi voto deste teor, que veio a prevalecer:

Senhor  Presidente, mantenho a minha compreensão. A homologação do concurso público pelo
TRF – 1 foi legítima, porque obedeceu à legislação aplicável e ao edital do certame. A aprovação
dos candidatos portadores de necessidades especiais se deu sob condição suspensiva, expressa na
confirmação da deficiência, no momento da nomeação, por comissão multidisciplinar já prevista
no edital, que no caso não se confirmou, como ficou demonstrado neste julgamento. Hoje, em
função da logística da aferição da deficiência, a posteriori, dos candidatos aprovados na lista de
deficientes, que ensejou muitos problemas, o edital  do concurso já contém previsão diferente,
sendo feito o exame da alegada deficiência já no ato de inscrição. Se o candidato vier  a ser
aprovado, na nova sistemática, que não era a do caso em exame, só se vai cuidar da nomeação,
pura  e  simples.  No  caso,  uma  vez  nomeado,  o  impetrante  foi  submetido  a  uma  comissão
multidisciplinar  que  concluiu,  quiçá  exageradamente  —  porque  a  pessoa  tinha  menos  de
cinquenta por cento de um olho e vinte por cento do outro —, mas o fato é que concluiu, que o
candidato não era portador daquela alegada necessidade especial. Feito isso, a Administração
teria,  como  o  fez,  de  desfazer  o  ato  de  nomeação.  Se,  da  data  da  conclusão  da  comissão
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multidisciplinar para a frente, houvesse o transcurso de cinco anos sem nenhuma iniciativa da
Administração (e a lei, como forma de exercício do direito, se contenta com o primeiro impulso),
estaria consumada a caducidade.  Mas isso,  como ficou claro das explicações oferecidas pelo
relator, não ocorreu. Como já destacado, o art. 54, parágrafo 2º, da Lei 9.784/99, que rege o
processo administrativo, dispõe que se considera exercício do direito de anular qualquer medida
de autoridade administrativa que importe em impugnação à validade do ato. Se entre essa medida
da administração, até o desfecho do processo, não transcorreu o prazo de cinco anos, não se deve
dar provimento ao recurso. Há que ser mantido o mesmo entendimento do relator no Conselho de
Administração, ainda que agora ancorado em outra base fática que, na minha compreensão, e
com a devida vênia, não é a melhor em termos de processo administrativo, e, sobretudo, em face
do edital que regeu o concurso à época. Não existe nenhuma ilegalidade ou abuso de poder no ato
da Administração, que agiu corretamente. Não há direito a ser protegido, menos ainda líquido e
certo,  razão  por  que  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo  a  decisão  do  Conselho  de
Administração.

Estavam em debate, na oportunidade, duas teses: a da Relatora no Conselho de Administração, de que
estava configurada a decadência da Administração em adotar providências para a anulação da nomeação, nos termos do
art.  54 da  Lei 9.784/99,  considerando que  o servidor  fora  nomeado em 31/03/2006,  não mais podendo, àquela  data,
20/09/2012, ser exercido o princípio da autotutela da Administração (Lei 8.112/90 – art. 114); e a que prevaleceu neste
Conselho e nesta Corte, de que a Administração agira em tempo hábil, pois adotou as devidas providências no prazo de 5
(cinco) anos da conclusão do trabalho pela comissão multidisciplinar, afastando a condição de deficiente em que concorrera
o interessado.

Com efeito, o laudo da comissão é de 03/10/2003, ao que se seguiram providências, no prazo do art. 54 da
Lei 9.784/99, como pode ser visto das peças de fls. 08 – 10 e 12 – 24.[2] Pela dicção da lei, qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato implica o exercício do direito (Lei 9.784/1999 – art. 54 e § 2º).

Mesmo que se considerasse a data da nomeação, em 31/03/2006, posto ter sido chamado pela lista geral,
como não deficiente, as medidas foram tomadas pela Administração em 2007, como consta das já referidas fls. 12 – 24 do
Processo nº 4.407/2005. 

Vindo a lavrar o acórdão, na Corte Administrativa, fí-lo nos termos abaixo transcritos:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ADMINISTRATIVO.  CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO.
VERIFICAÇÃO  DE  (I)  LEGALIDADE  DE  ATO  DE  NOMEAÇÃO  DE  SERVIDOR.
CONSTATAÇÃO  DE  DEFICIÊNCIA  A  POSTERIORI.  DEASFAZIMENTO  DO  ATO  DE
NOMEAÇAO.  OBSERVÂNCIA  DO  PRAZO  QUINQUENAL  DE  DECADÊNCIA.  LEI
9.784/1999. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.  O  direito  da  administração  de  anular  os  atos  administrativos  de  que  decorram  efeitos
favoráveis  para  os  destinatários  decai  em 5  (cinco)  anos,  contados  da  data  em  que  foram
praticados, salvo comprovada má-fé. Qualquer medida de autoridade administrativa que importe
impugnação à validade do ato implica o exercício do direito (Lei 9.784/1999 – art. 54 e § 2º).

2. Segundo o edital do concurso a que se submeteu o requerente, a verificação da deficiência do
candidato aprovado nessa qualidade seria feita a posteriori, quando da nomeação, por comissão
multidisciplinar, como condição suspensiva da eficácia do ato, o que (na hipótese) aconteceu no
prazo  de  cinco  anos  da  nomeação,  contado  da  conclusão  da  comissão  que  teve  como  não
positivada a deficiência, ao que seguiu o desfazimento do ato.

3. Não se registra nenhuma ilegalidade ou abuso de poder da administração na desconstituição
da nomeação. Não há direito a ser protegido, menos ainda liquido e certo.[3]

4.  Desprovimento  do  recurso.  Manutenção da  decisão do  Conselho  de  Administração.  (Autos
recebidos para lavratura do acórdão em 02/03/2018.)

Esse  acórdão veio  a  ser  mantido na  Corte  Especial Administrativa,  à  unanimidade,  em embargos de
declaração do servidor, nesses termos:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ADMINISTRATIVO.  CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO.
CORTE  ESPECIAL  ADMINISTRATIVA.  DESFAZIMENTO  DE  ATO  DE  NOMEAÇÃO.
PRAZO QUINQUENAL DE DECADÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.  CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1. O acórdão embargado, expressando o entendimento majoritário do Conselho de Administração
e da Corte Especial Administrativa, entendeu que a Administração do TRF, constatada a eventual
nulidade do ato de nomeação do embargante,  adotou as providências legais tendentes ao seu
(possível) desfazimento no prazo legal (decadencial) de 5 (cinco) anos.

2.  Qualquer  medida de  autoridade administrativa que  importe  impugnação à validade do ato
implica o exercício do direito (Lei 9.784/1999 – art. 54 e § 2º). As considerações de mérito feitas
pelo embargante não foram (nem poderiam ser) examinadas pela Corte Especial Administrativa,
dada a limitação do objeto do recurso, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Administração,
no devido tempo, órgão que deverá evoluir no exame do processo, afastada que está a tese da
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decadência.

3. O acórdão reflete com fidelidade o entendimento majoritário da Corte Especial Administrativa,
que optou pela tese de que a Administração exercera o direito ao (eventual) desfazimento do ato
de nomeação em tempo hábil, não encerrando nenhuma contradição. Os votos que davam pela
decadência de fato existiram, mas não prevaleceram.

4. Rejeição dos embargos de declaração. Retorno dos autos ao Conselho de Administração.

Como os embargos de declaração tratassem de questões de mérito, ali (no meu voto) foi dito: “Mas essas
são considerações de  mérito,  que não foram examinadas pela  Corte,  dada a  limitação do objeto do recurso,  mas que
deverão ser apreciadas pelo Conselho de Administração, no devido tempo, que deverá evoluir no exame do processo,
afastada que está a tese da decadência.

As afirmativas  do  meu voto  de  fl.  252,  e  do  acórdão embargado  de  fl.  261,  de  que  existira  o
desfazimento do ato de nomeação, configuram erro material, pois isso somente ocorrerá (e  se  for o caso) com o
julgamento final do Conselho de Administração.”[4]

É o que se dá nesta  oportunidade, a fim de que o processo, a mim distribuído, tenha o seu desfecho
definitivo. 

2.  Estabelecera  o  Edital  do  Concurso  ao  qual  se  submeteu  o  servidor,  para  Brasília,  que  seriam
convocados para a prova de digitação os candidatos mais bem classificados nas provas objetivas até a 600ª (sexcentésima)
posição, e todos os candidatos habilitados que concorressem às vagas reservadas a deficientes.[5]

Encerrada  a  primeira  fase,  da  prova  objetiva,  o  candidato  posicionou-se  em 1.105º  (um milésimo,
centésimo quinto) lugar, fora da nota de corte para a segunda prova (digitação), mas, como estava inscrito como deficiente
(portador de ambliopia), foi convocado para a segunda prova, de digitação, logrando classificar-se no 4º lugar na lista de
deficientes e em 579º (quingentésimo septuagésimo nono) na lista geral de Brasília, vindo a ser  nomeado (com as novas
vagas da Lei 11.772/2003) para a SINOP, pelo ATO/PRESI/630-1.009,  de 31/03/2006, dada a sua classificação geral. (A
nomeação não se deu como deficiente.)

Considerando  o  Edital  do  Concurso,  foi  o  candidato,  antes  da  nomeação,  submetido  a  Comissão
Multidisciplinar, para constatação da deficiência, por encaminhamento de agosto/2003, que concluiu (a Coordenadora da
Equipe Multidisciplinar comunica o resultado por memorando de 03/10/2003),  depois de exame do laudo oftalmológico,
que a sua deficiência visual — visão quase normal no olho direito (20/25) e perda visual de 50% no olho esquerdo
(20/40) —[6] não justificava a inclusão como deficiente, mantendo todavia a sua aprovação na classificação geral — e
nesse  ponto residiria o equívoco da Administração —,  nos termos do  subitem 5.2  do Capítulo III  do Edital: 579º
(quingentésimo septuagésimo nono) na lista geral de Brasília:

5.2.  Havendo  parecer  da  Comissão  Multidisciplinar  contrário  à  condição  de  deficiência,  o
candidato perderá a prerrogativa prevista no item 1 do Capítulo III desde edital, permanecendo
na classificação geral na qual foi aprovado.

A permanência na classificação geral ocorreu de forma equivocada, porque, não positivada a condição de deficiente, e
considerando que, dada a sua classificação geral (1.105º lugar), jamais seria chamado para a prova de digitação, perderia o
candidato o direito à vaga, o que levou o Conselho de Administração, pelo acórdão de 04/12/2008, Relator o Desembargador
Federal José Amilcar Machado, como já dito, a determinar a abertura de processo administrativo, com ampla defesa.

A nomeação se deu em razão de aplicação equivocada no item 5.2 do Edital, quando, na realidade, o
candidato não tinha rendimento que lhe permitisse a aprovação como não deficiente, não fazendo jus à nomeação.

3. Busca-se, portanto, saber se o ato de nomeação do servidor, a essa altura (mais de 14 anos depois),
deve (ou não) ser desfeito,  diagnóstico que,  na minha avaliação,  há que ser feito levando em conta  caso semelhante,
relativo ao servidor Djalma Bernardino Santos, nomeado para o cargo do Quadro de Pessoal da Seção Judiciária do Estado
de Roraima, cuja nomeação foi mantida neste Conselho, à unanimidade, em 03/07/2008, em precedente da Relatoria do
Desembargador Federal Cândido Ribeiro (PA nº 6.377/2007), assim relatado:    

[...]  Na Exposição de  Motivos 007/2007 – SECRE, de  20/7/2007, o  Diretor  da Secretaria de
Recursos Humanos informa, verbis:

Esclareço que o candidato DJALMA BERNARDINO SANTOS concorreu ao III Concurso
Público para Provimento de Cargos Públicos na Justiça Federal de 1º e 2º graus da 1ª
Região,  promovido,  em  2001/2002,  por  este  Tribunal  Regional  Federal  1ª  Região  em
convênio  com  a  Fundação  Carlos  Chagas,  conforme  edital  de  abertura  de  inscrições
publicado em 10/08/2001. Esclareço ainda que o referido candidato fez inscrição para o
cargo  de  Técnico  Judiciário  –  Área  Administrativa,  para  a  localidade  de  Brasília,
declarando-se portador de deficiência física.

O edital,  conforme capítulo VII,  para a localidade  de  Brasília,  estabeleceu que  seriam
convocados para a prova de digitação os candidatos habilitados nas provas objetivas e mais
bem classificados  até  a  600ª  (sexcentésima)  posição  (item 1),  bem assim que  todos  os
candidatos habilitados que concorrerem às vagas reservadas a deficientes (item 3), verbis:

 VII – (...)
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1 – Para a prova prática de Digitação serão convocados os candidatos habilitados e
mais bem classificados por cidade de classificação da seguinte forma:

(...)

Brasília(DF)
Técnico Judiciário - Área

administrativa
Habilitados nas provas objetivas e mais bem

classificados até a 600ª (sexcentésima) posição.

 

(...)

3.  Dentre  os candidatos  que  concorrem às  vagas  reservadas  a  deficientes,  serão
convocados todos os candidatos habilitados.

Encerrada  a  I  etapa,  o  então  candidato  classificou-se  na  posição  4974º  (quarto  milésimo
nongentésimo  setuagésimo  quarto),  tendo  sido  convocado  para  a  realização  de  prova  de
digitação, em respeito ao disposto no item 3 antes transcrito.

Realizada a prova de digitação, o então candidato foi considerado aprovado, exclusivamente na
condição de deficiente físico, classificando-se na 33ª posição.

Com a necessidade de provimento de cargos nas Varas Federais, criadas pela Lei 11.772/2003, e
tendo em vista que em algumas Seccionais e Subseções Judiciárias não havia mais candidatos
aprovados para nomeação, o TRF publicou diversos editais convocando candidatos aprovados em
toda  Primeira  Região  para  que  manifestassem  interesse  em  serem  nomeados  para  aquelas
localidades, mediante compromisso de permanência mínima.

Atendendo ao Edital/Presi/630-079, publicado no Diário Oficial da União de 13/10/2005, Seção
III,  pág.98,  o  então  candidato  DJALMA BERNARDINO SANTOS manifestou  interesse  em ser
nomeado para Roraima.

Como se tratava de um candidato que se declarava portador de deficiência física, em atendimento
ao item 5 do Capítulo III  do Edital  do  Concurso (“Previamente  à nomeação, será aferida a
condição de deficiência, devendo os candidatos submeter-se no prazo fixado pela Administração,
quando da convocação, a avaliação com o objetivo de verificar  a compatibilidade ou não da
deficiência  de  que  é  portador  com o  exercício  do  cargo”),  o  candidato  foi  convocado para
submeter-se  a  exame  por  Comissão  Multidisciplinar,  nos  termos  do  edital  do  concurso,
oportunidade  em que  se  aferiu  que  o  grau de  sua  deficiência  visual  “não  se  enquadra  nos
parâmetros estabelecidos pelo Decreto n.3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto
n.  5.296,  de  dezembro  de  2004,  o  que  não  gera  direito  à  reserva  de  vaga” (fls.  29  –  PA/
1218/2006).  Nesse  ponto,  necessário  salientar  que  a  atuação  da  Comissão  Multidisciplinar
limitou-se a examinar os documentos apresentados pelo candidato e a adequação aos termos dos
decretos antes mencionados, sem a realização de qualquer exame clínico, uma vez que não é
papel da Comissão.

Definida a condição do então candidato como não portador de deficiência física, a Divisão de
Cadastro de Pessoal, interpretando literalmente o edital, posicionou-o como o 63º colocado, em
observância ao subitem 5.2 do capítulo III do Edital, que assim dispõe, verbis:

5.2. Havendo parecer da Comissão Multidisciplinar contrário à condição de deficiência, o
candidato  perderá  a  prerrogativa  prevista  no  item  1  do  Capítulo  III  desde  edital,
permanecendo na classificação geral na qual foi aprovado.

Em  face  dessa  deliberação,  e  como  se  tratava  do  único  candidato  restante  da  lista  de
concorrentes divulgada por meio do Edital/Presi/630-084, publicado no Diário Oficial da União
de 29/11/2005, Seção III, que aceitara prover o cargo vago em Roraima, sua nomeação se deu em
16/02/2006, por meio do Ato/Presi 630-415, publicado no Diário Oficial da União, com posse e
exercício em 23/02/2006.

III

Sem fazer nenhum juízo de censura à decisão da DICAP, uma vez que a interpretação dada ao
pré-citado subitem 5.2 do Capítulo III poder ser considerada razoável, tenho que o TRF incorreu
em erro ao nomear o Sr. DJALMA BERNARDINO SANTOS para o cargo em questão.

Ao ser  considerado aprovado exclusivamente  na condição de deficiente  físico,  entendo que  a
aplicação do item 5.2 do Edital foi equivocada, conduzindo o TRF a edição de um ato nulo, uma
vez que o candidato não tinha rendimento que lhe permitisse a aprovação como não deficiente.

Em face,  todavia, da necessidade de observância aos preceitos do devido processo legal  e da
ampla defesa, peço vênia para sugerir a constituição de comissão de sindicância para apurar os
fatos  ora  relacionados,  tendo  como  objeto  a  declaração  de  nulidade  do  ato,  com a  devida
notificação do servidor  DJALMA BERNARDINO SANTOS para que exercite  o direito que lhe
assegura a Carta Magna. (Grifei.) (Fls. 2/5.)[...]
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Na sequência, o voto do relator, acompanhado por este Conselho de Administração, assim discorreu:

[...]  Trata-se  de  Processo Administrativo no qual  concordam,  tanto  a  Secretaria  de  Recursos
Humanos como a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral deste Tribunal, com a insubsistência do
ato de nomeação do servidor Djalma Bernardino Santos para o cargo de Técnico Judiciário –
Área  Administrativa,  do  Quadro  de  Pessoal  da  Seccional  de  Roraima,  na  condição  de  não
deficiente.

Todavia, enquanto a SECRE considera o ato absolutamente inválido, a Assessoria Jurídica da
DIGES defende que houve invalidade relativa e opina pela conversão da nomeação do candidato
portador  de deficiência, com base na jurisprudência do eg. Superior  Tribunal de Justiça, que
considera a visão monocular para fins de reserva de vaga. (Fls. 130.)

Entendo  que  os  argumentos  desenvolvidos  pela  Assessoria  Jurídica  da  DIGES  merecem ser
acatados e os transcrevo nos fundamentos deste voto:

6 Os autos foram remetidos à Seccional de Roraima para que fosse atestado o real grau de
deficiência visual do servidor mediante perícia, diante das divergentes aferições presentes
nos autos (fl. 39). O laudo comprovou que a acuidade, com correção, no olho esquerdo do
servidor, é de 20/400.

7 Candidatos com esse grau de deficiência, considerados portadores de visão monocular,
para o STJ, têm direito a reserva de vaga em concursos públicos, como demonstrado no
parecer  de  fl.  34  a  41,  por  meio  de  três arestos daquela  Corte,  cuja primeira decisão
também foi lastreada em julgamento da 5º Turma deste Tribunal, Relator o Desembargador
Federal  João Batista Moreira (MS 1998.01.00.061913-2).  Nesse  parecer,  também foram
colacionadas decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT,
que,  alinhando-se  ao  STJ,  passou  a  admitir  reserva  de  vaga  a  portadores  de  visão
monocular. A Divisão de Legislação de Pessoal e a Equipe Multidisciplinar, no entanto,
passaram ao largo dessa jurisprudência no juízo emitido.

8 Uma das soluções apresentadas por esta Assessoria, conversão do ato em nomeação como
deficiente, foi refutada pela ilustrada diretora da Dilep. Segundo ela, “se o Ato inicial de
nomeação  for  declarado  insubsistente  por  estar  eivado  de  ilegalidade,  não  pode  a
Administração converter ato nulo”.

9 Com a devida vênia do respeitável entendimento da culta diretora, se reconhecer que o
candidato (servidor) tem direito a reserva de vaga como deficiente,  os efeitos jurídicos
produzidos pelo ato de nomeação, cujo vício está em seu conteúdo (objeto), não têm como
ser  desconsiderados.  Diz  ela  que  “não  pode  a  Administração  converter  ato  nulo”.
Entretanto, é preciso saber se o ato é absolutamente inválido ou relativamente inválido.
Em relação a essa classificação, é  preciso dizer  que o posicionamento do saudoso Hely
Lopes Meirelles de que o vício acarreta sempre a nulidade do ato não é acompanhada pela
mais autorizada doutrina, que considera aplicáveis ao Direito Administrativo a tradicional
distinção entre  atos nulos e  anuláveis  (doutrina  dualista),  além daqueles considerados
“atos  irregulares”.  Assim,  se  relativamente  inválido  o  ato,  é  anulável  –  e  passível  de
saneamento.

10  No  caso  sob  exame,  se  se  admitir  que  o  candidato  (servidor),  como  portador  da
comprovada visão monocular (grau 20/400) – (Tabela de Snellen) tem direito a reserva de
vaga. Ou seja, se acolhida a exegese pontual  dada pelo STJ: “o art. 4º, III, do Decreto
3.298/99,  que  define  as  hipóteses  de  deficiência  visual,  deve  ser  interpretado  em
consonância com o art. 3º do mesmo diploma legal, de modo a não excluir os portadores de
visão monocular da disputa às vagas destinadas aos portadores de deficiência física” (Cf.
ementas transcritas às fls. 37 e 38), pode o ato de nomeação ser sanado. O raciocínio é
simples, se, no momento da nomeação, o candidato deveria ser nomeado como deficiente
(repita-se: se acolhida a exegese do STJ) e, ao contrário, foi nomeado como não deficiente,
o  vício  é  plenamente  sanável.  Basta  corrigir  esse  erro  na  origem.  O  erro  seria  da
Administração.  Foi  o  candidato  chamado a  ocupar  vaga  como  deficiente.  Não  ocupou
porque a Equipe Multidisciplinar concluiu que a deficiência dele não estava de acordo com
os critérios do  Decreto  3.298/1999.  Depois,  foi  ele  chamado a  ocupar  vaga como não
deficiente, indevidamente.

11 Noutras palavras, o nó da questão está na exegese do art.  4º,  inciso III,  do Decreto
298/1999. A Equipe Multidisciplinar  deste  Tribunal  adota intervenção tópica,  literal  do
inciso III desse art. 4º. O STJ, que dá a última palavra na interpretação de lei federal (o
Decreto  3.298/1999  regulamenta  a  Lei  7.853/1989,  diz  que  esse  inciso  III  “deve  ser
interpretado  em  consonância  com  o  art.  3º  do  mesmo  diploma  legal”.  Poder-se-ia
argumentar que as decisões do STJ não têm efeito vinculador, mas inter parts. Isso mesmo.
Mas é preciso reconhecer que decisões administrativas contrárias à interpretação do STJ
terminam por multiplicar processos judiciais sobre idêntica questão, apinhando ainda mais
o Judiciário.  E  há uma tendência do legislador  em fazer  a Administração acompanhar
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jurisprudência firmada sobre questões administrativas, justamente para evitar recurso ao
Judiciário. Reza o art. 50, inciso VII, da Lei 9.784/1999:

Art. 50. os atos administrativos deverão se motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando: (omissis.)

VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

12 E sobre recurso administrativo,embora, in casu, não se trate de súmula vinculante, mas a
hipótese legal prestigia, e com mesma finalidade, a mencionada tendência, diz essa lei em
seus arts.  56, § 3º, 64-A e 64-B, redação incluída pela Lei 11.417/2006:

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e
de mérito.

(omissis).

§ 3º Se  o recorrente  alegar  que  a decisão administrativa contraria enunciado da
súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a
reconsiderar,  explicitar,  antes de  encaminhar  o  recurso à autoridade  superior,  as
razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Art.  64-A.  Se o recorrente  alegar  violação de  enunciado da súmula vinculante,  o
órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões da aplicabilidade ou
inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Art.  64-B.  Acolhida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  a  reclamação  fundada  em
violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora
e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras
decisões  administrativas  em  casos  semelhantes,  sob  pena  de  responsabilização
pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.

13  Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro  vê  pelo  menos  duas  formas  de  reparar  atos
administrativos  anuláveis:  pela  convalidação  e  conversão.  Ensina:  “Convalidação  ou
Saneamento é o ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente em um ato ilegal,
com efeitos retroativos à data em que este foi praticado”. Ao discorrer sobre os elementos
do ato administrativo, relativamente ao objeto ou conteúdo, admite o saneamento do ato
pela conversão. Confira-se, verbis:

O objeto ou conteúdo ilegal não pode ser objeto de convalidação. Com relação a esse
elemento do ato administrativo, é possível a conversão, que alguns dizem ser espécie
do  gênero  convalidação  e  outros  afirmam ser  instituto  diverso,  posição  que  nos
parece mais correta, porque a conversão implica a substituição de um ato por outro.
Pode ser definida como o ato administrativo pelo qual a Administração converte um
ato inválido em ato de outra categoria, com efeitos retroativos à data do ato original.
O objetivo é aproveitar os efeitos já produzidos. (sublinhou-se).

Um exemplo seria o de uma concessão de uso feita sem licitação, quando a lei  a
exige; pode ser convertida em permissão precária, em que não há a mesma exigência;
com isso, imprime-se validade ao uso do bem público, já consentido.

(Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006, págs. 252 e 255.)

14  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  quanto  à  classificação  dos  atos  administrativos
inválidos, diz: “Aceitamos que há atos nulos e anuláveis, acompanhado nisto a Oswaldo
Aranha de Mello, cujas lições, aliás, permeiam visivelmente todo o exame a que se procedeu
dos atos administrativos”, embora acrescente os inexistentes. Para ele, “são anuláveis: a)
os que a lei assim os declare; b) os que podem ser repraticados sem vícios”

15 No que tange à diferença entre convalidação e conversão de atos inválidos, pontifica,
verbis:

Não se deve confundir convalidação com conversão de atos nulos. Pela conversão,
quando possível, o Poder Público trespassa, também com efeitos retroativos, um ato
de uma categoria na qual seria inválido para outra categoria na qual seria válido.
De  conseguinte,  ao  contrário  da  convalidação,  em  que  o  ato  inválido  tem
salvaguardados  os  mesmos  efeitos,  na  conversão  o  ato  produz,  retroativamente,
efeitos próprios de outro ato: aquele que seria possível. Serve de exemplo, aventado
por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, a conversão de uma nomeação em caráter
efetivo para o cargo de provimento em comissão em nomeação em comissão. Atos
inexistentes jamais podem ser objetos de conversão. (Destacou-se)

(Curso de Direito Administrativo. 21. ed., ver. e atual. Até a EC 52, de 8.3.2006. São
Paulo:Malheiros, págs. 447, 455 e 452.).
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16 Com esse apoio doutrinário, parece não restar dúvida: se acolhida a interpretação dada
pelo STJ, o ato em apreço é passível de conversão. Aliás, nesse caso, o ato seria vinculado.
Se reconhecida a hipótese de deficiência para reserva de vaga, a conversão se  imporia
para  dar  validade  a  todos  os  efeitos  jurídicos  já  produzidos,  pois  estariam  presentes
naquele momento pretérito todos os requisitos legais para a prática do ato.

(...)

26  Destarte,  considerando-se  que,  pelo  principio  da  autoridade,  pode  a  Administração
rever seus próprios atos (Lei 8.112/1990, art. 144, Lei 9.784/1999, art. 55), tem-se a sugerir
que a interpretação do STJ, que considera visão monocular, como hipótese de deficiência
para fins de reserva de  vaga,  seja acolhida.  Por  conseguinte,  seja convertido o ato de
nomeação para vaga de deficiente.

Conforme  demonstrado  pelo  parecer  transcrito,  o  laudo  comprovou  que  a  acuidade,  com
correção, no olho esquerdo do servidor, é de 20/400 e que candidatos com semelhante grau de
deficiência foram considerados,  em julgados do STJ e  desta Corte  (MS 1998.01.00.061913-2),
portadores de visão monocular e, por conseguinte, com direito a reserva de vaga em concursos
públicos.

Tal conclusão se fundamenta no entendimento de que o inciso III do art. 4º do Decreto 3.298/99,
que define as hipóteses de deficiência visual, deve ser interpretado em consonância com o art. 3º
do mesmo dispositivo legal, de forma a não excluir os portadores de visão monocular da disputa
de vagas destinadas a deficientes, em concursos públicos, verbis:

Art. 4o  É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes
categorias:

(...)

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual
entre  0,3 e  0,05  no  melhor  olho,  com a  melhor  correção óptica;  os casos nos quais a
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a
ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;

Art. 3o  Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I  -  deficiência  – toda perda ou  anormalidade  de  uma estrutura ou  função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do
padrão considerado normal para o ser humano;

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de
tempo suficiente  para  não permitir  recuperação ou ter  probabilidade  de  que  se  altere,
apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social,
com necessidade  de  equipamentos,  adaptações,  meios ou recursos especiais para que  a
pessoa portadora de deficiência possa receber  ou transmitir  informações necessárias ao
seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Veja-se, nesse sentido, julgados desta Corte:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO  PÚBLICO.  ANALISTA  DO  BANCO  CENTRAL  DO
BRASIL.  PORTADOR  DE  DEFICIÊNCIA  AUDITIVA  UNILATERAL.  DECRETO  Nº.
3.298/1999.  DEFICIÊNCIA  CARACTERIZADA.  CONCORRÊNCIA  ÀS  VAGAS
RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.

I - O inciso II do artigo 4º do Decreto 3.298/99 deve ser interpretado em consonância com
os termos do artigo 3º, I, do mesmo Decreto, que define deficiência como "toda perda ou
anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para
o ser humano", de modo que, na espécie, deve ser  reconhecido à impetrante o direito a
concorrer  às  vagas  reservadas  aos  portadores  de  deficiência,  por  ser  portadora  de
deficiência auditiva unilateral, não se exigindo que a incapacidade auditiva seja bilateral.
Precedente do STJ.

II - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada.

(AMS  2006.34.00.014304-2/DF,  Rel.  Desembargador  Federal  Souza  Prudente,  Sexta
Turma,e- DJ de 18/2/2008, F1 p. 321.)

 

PROCESSUAL  CIVIL.  CONCURSO  PÚBLICO.  TÉCNICO  JUDICIÁRIO.  TRIBUNAL
REGIONAL  ELEITORAL  DO  MARANHÃO.  PORTADOR  DE  VISÃO  MONOCULAR.
DESNECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  ADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.
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DECRETO Nº. 3.298/1999. DEFICIÊNCIA VISUAL CARACTERIZADA. CONCORRÊNCIA
ÀS VAGAS RESERVADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA.

I - Tendo em vista que os documentos que instruem a inicial, notadamente os pareceres
médicos e o laudo médico oficial, são suficientes a amparar  a pretensão do impetrante,
afigura-se, pois, desnecessária a alegada dilação probatória a inviabilizar o manejo da via
processual do mandado de segurança. Preliminar rejeitada.

II  -  Na  hipótese  dos  autos,  o  inciso  III  do  artigo  4º  do  Decreto  3.298/99  deve  ser
interpretado em consonância com os termos do artigo 3º, I, do mesmo Decreto, que define
deficiência como "toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica,
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro
do padrão considerado normal para o ser humano", a fim de permitir que o impetrante,
portador de visão monocular, concorra às vagas reservadas aos portadores de deficiência.
Precedentes do STJ.

III - Apelação e remessa oficial desprovidas. Sentença confirmada. (Ressaltei.)

(AMS  2006.37.00.001589-0/MA,  Rel.  Desembargador  Federal  Souza  Prudente,  Sexta
Turma, DJ de 13/8/2007, p. 80.)

 

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  AGENTE-FISCAL  DO  TESOURO
NACIONAL. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. INCLUSÃO NO BENEFÍCIO DE
RESERVA DE VAGA. DISTINÇÃO ENTRE DEFICIENCIA E INVALIDEZ.

1.  Deficiência,  para  efeito  de  reserva  de  vagas  em  concurso  público,  é  a  situação
intermediária entre a plena capacidade e a invalidez.

2. A visão monocular cria barreiras físicas e psicológicas na disputa de oportunidades no
mercado de trabalho, situação esta que o benefício de reserva de vagas tem por objetivo
compensar.

(AMS  1998.01.00.061913-2/DF,  Rel.  Juiz  João  Batista  Moreira,  Quinta  Turma,  DJ  de
16/11/2001, p. 161.)

Além de julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONCURSO  PÚBLICO.  DEFICIENTE  VISUAL.  VISÃO
MONOCULAR. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DA RESERVA DE VAGA. ILEGALIDADE.

I- É inviável, em agravo regimental, a discussão de questões não enfrentadas na decisão
agravada.  Tais questões poderão,  todavia,  ser  suscitadas nas informações e  apreciadas
quando do julgamento final do mandamus.

II- A e. Quinta Turma, no RMS nº 19.291-PA, já decidiu que 'a deficiência visual, definida
no art. 4º, III, do Decreto nº 3298/99, não implica exclusão do benefício da reserva de vaga
para candidato com visão monocular'.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no MS 13.311/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 27/2/2008,
DJ 8/5/2008 p. 1.)

 

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO  COM  VISÃO  MONOCULAR.  PORTADOR  DE
DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO NO BENEFÍCIO DE RESERVA DE VAGA.

1. O candidato portador de visão monocular, enquadra-se no conceito de deficiência que o
benefício de reserva de vagas tenta compensar.Exegese do art. 3º c.c. art. 4º do Decreto n.º
3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência. Precedentes desta Quinta Turma.

2. Recurso conhecido e provido.

(RMS 22.489/DF, Rel.  Ministra  Laurita Vaz,  Quinta Turma, julgado em 28/11/2006,  DJ
18/12/2006 p. 414.)

 

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  PORTADOR  DE  VISÃO  MONOCULAR.
DIREITO  A  CONCORRER  ÀS  VAGAS  DESTINADAS  AOS  PORTADORES  DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. O art. 4º, III, do Decreto 3.298/99, que define as hipóteses de deficiência visual, deve ser
interpretado em consonância com o art. 3º do mesmo diploma legal, de modo a não excluir
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os  portadores  de  visão  monocular  da  disputa  às  vagas  destinadas  aos  portadores  de
deficiência física. Precedentes.

2. Recurso ordinário provido.

(RMS  19.257/DF,  Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,  Quinta  Turma,  julgado  em
10/10/2006, DJ 30/10/2006 p. 333.)

Isso posto, VOTO no sentido de que seja convertido para a vaga de deficiente o ato de nomeação
do candidato Djalma Bernardino Santos.

4. A nomeação do interessado como classificado na lista geral, como está claro, não poderia (nem pode)
subsistir, pois a permanência na classificação geral ocorreu de forma equivocada, porque, não positivada a condição de
deficiente,  e  considerando  que,  dada  a  sua  classificação  geral (1.105º  lugar),  jamais  seria  chamado  para  a  prova  de
digitação, perderia o candidato o direito à vaga, o que levou este Conselho de Administração, pelo acórdão de 04/12/2008,
Relator o Desembargador Federal José Amilcar Machado, como já dito, a determinar a abertura de processo administrativo,
com ampla defesa.

A nomeação se deu em razão de aplicação equivocada no item 5.2 do Edital, quando, na realidade, o
candidato não tinha rendimento que lhe permitisse a aprovação como não deficiente, não fazendo jus à nomeação, pelo que
resta  saber  da  possibilidade  de  aplicação,  por  semelhança,  do precedente  deste  Conselho,  acima  referido,  que  reputo
possível.

Em  atenção  ao  Edital  do  Concurso,  foi  o  candidato  submetido  a  Comissão  Multidisciplinar,  por
encaminhamento de agosto/2003, que concluiu, depois de exame do laudo oftalmológico, que a sua deficiência visual —
visão quase normal no olho direito (20/25) e perda visual de 50% no olho esquerdo (20/40) —[7] não justificava a inclusão
como deficiente, mantendo todavia a sua aprovação na classificação geral, nos termos do subitem 5.2 do Capítulo III do
Edital.

Examinando o problema, na (referida) sessão, de 14/11/2013, parte do meu voto assim se expressou:

[...] No caso, uma vez nomeado, o impetrante foi submetido a uma comissão multidisciplinar que
concluiu, quiçá exageradamente — porque a pessoa tinha menos de cinquenta por cento de um
olho e vinte por cento do outro —, mas o fato é que concluiu, que o candidato não era portador
daquela alegada necessidade especial. [...]

Houve, portanto, juízo médico atestando que o interessado tinha sérios problemas de visão — deficiência
de menos de cinquenta por cento de um olho e vinte por cento do outro —, o que assemelha o caso ao do precedente,[8]
sem falar que, depois de tanto tempo (mais de catorze anos), a situação da visão do servidor seguramente deve estar em
estado até mais crítico.

Essa leitura se fundamenta no entendimento de que o inciso III do art. 4º do Decreto 3.298/99, que define
as hipóteses de deficiência visual, e que deve ser interpretado em consonância com o art. 3º do mesmo dispositivo legal, de
forma a não excluir os portadores de visão monocular da disputa de vagas destinadas a deficientes, em concursos públicos:

Art.  4o  É  considerada  pessoa  portadora  de  deficiência  a  que  se  enquadra  nas  seguintes
categorias:

(...)

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05
no melhor olho, com a melhor  correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do
campo visual em ambos os olhos for  igual ou menor  que 60o; ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores;

Art. 3o  Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica
ou  anatômica  que  gere  incapacidade  para  o  desempenho  de  atividade,  dentro  do  padrão
considerado normal para o ser humano;

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo
suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos
tratamentos; e

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com
necessidade  de  equipamentos,  adaptações,  meios  ou  recursos  especiais  para  que  a  pessoa
portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar
pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

O precedente aludiu à doutrina administrativa autorizada, para dizer que o objeto ou conteúdo ilegal não
podem ser objeto de convalidação, sendo possível, todavia, a conversão, que implica a substituição de um ato por outro,
podendo ser definida “como o ato administrativo pelo qual a Administração converte um ato inválido em ato de outra
categoria, com efeitos retroativos à data do ato original. O objetivo é aproveitar os efeitos já produzidos.” (Maria Sylvia
Zanella di Pietro).

Cuida-se, em verdade, da figura no art. 170 do Código Civil, pelo qual o negócio jurídico inválido (nulo
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ou anulável) pode ser aproveitado, “quando deixa de atender aos requisitos de validade de um determinado tipo, desde que
estejam preenchidos os requisitos de validade de outra figura, se os fins alcançados são análogos.”[9]

Dá-se, portanto, o aproveitamento do suporte fático que não bastou a um negócio jurídico (no caso, a um
ato administrativo), em razão da sua nulidade, ou anulabilidade, para outro negócio jurídico (rectius ato administrativo), ao
qual é suficiente.[10]

Tal o contexto, e para que não se dê ao servidor Edmar Alves dos Reis um tratamento anti-isonômico em
relação ao servidor Djalma Bernardino Santos, nomeado para o Quadro de Pessoal da Seção Judiciária do Estado de
Roraima, cuja nomeação foi mantida neste Conselho (PA nº 6.377/2007), entendo que o seu ato de nomeação deve ser
convertido para vaga de deficiente, e assim proponho a este Conselho.

É o voto.

 

 

E M E N T A

 

ADMINISTRATIVO.  DESCONSTITUIÇÃO DE ATO DE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.  CONCURSO PÚBLICO.
INSERÇÃO  EQUIVOCADA  EM  LISTA  GERAL  DE  CLASSIFICADOS.  CANDIDATO  DEFICIENTE.
AMBLIOPIA.  CONVERSÃO  DO  ATO  DE NOMEAÇÃO  PARA VAGA DE DEFICIENTE.  POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

1. Procedimento administrativo destinado a analisar proposta de desconstituição do ATO/PRESI/630-1.009, de 31/03/2006,
que  nomeou  Edmar  Alves  dos  Reis  como  Técnico  Judiciário,  Área  Administrativa,  junto  à   Subseção  Judiciária  de
SINOP/MT, nos termos da sua classificação geral no III Concurso Público para Provimento de Cargos Públicos na Justiça
Federal de 1º e 2º Graus, realizado em 2001/2002, considerada como ilegal pela SECRE.

2. Encerrada a primeira fase, da prova objetiva, o candidato posicionou-se em 1.105º (um milésimo, centésimo quinto)
lugar, fora  da nota de corte para  a  segunda prova (digitação), mas, como estava inscrito como deficiente (portador de
ambliopia), foi convocado para a segunda prova, de digitação, logrando classificar-se no 4º lugar na lista de deficientes e em
579º (quingentésimo septuagésimo nono) na lista  geral de Brasília,  vindo a ser  nomeado (com as novas vagas da Lei
11.772/2003) em razão da sua classificação geral.

3. A nomeação do interessado na lista geral de classificados do DF, feita de forma equivocada, não poderia (nem pode)
subsistir, porquanto, não positivada a condição de deficiente por Comissão Multidisciplinar — visão quase normal no olho
direito (20/25) e perda visual de 50% no olho esquerdo (20/40) —, e considerando que, dada a sua classificação geral
(1.105º  lugar),  jamais seria  chamado para  a  prova de digitação,  perderia  o candidato o direito à  vaga,  o que levou o
Conselho de Administração, pelo acórdão de 04/12/2008, a determinar a abertura de processo administrativo, com ampla
defesa.

4.  Registrando-se, todavia,  juízo médico especializado atestando que  o interessado tinha sérios problemas de visão —
deficiência de menos de cinquenta por cento de um olho e vinte por cento do outro, nos termos da legislação —, é licito ao
Tribunal proceder  à  conversão do seu ato  de  nomeação para  vaga  de  deficiente,  nos termos de  decisão  unânime  do
Conselho de Administração, em caso semelhante (Processo nº 6.377/2007, julgado em 03/07/2008), sem falar que, depois
de tanto tempo (mais de catorze anos), nos termos de precedentes do STJ (visão monocular como hipótese de deficiência
para fins de reserva de vaga) e da Legislação de Regência (Decreto nº 3.298/1999 - arts. 3º e 4º, III).

5. Conversão do ato de nomeação do servidor Edmar Alves dos Reis  (ATO/PRESI/630-1.009,  de 31/03/2006) para vaga
deficiente.

 

A C Ó R D Ã O
 

Decide o Conselho de Administração, por maioria, converter o ato de nomeação do servidor para vaga de deficiente.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – Brasília, 16 de janeiro de 2020.

 

Desembargador Federal OLINDO MENEZES, Relator

 

 

[1] A nomeação, em verdade, ocorreu em 31/03/2006.

[2] Processo nº 4.407/2005, em apenso.
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[3] Há erro de fato nessa afirmativa, pois a Administração ainda não editou ato desfazendo a nomeação do servidor
interessado.

[4] Negrito aditado.

[5] Capitulo VII, itens I e III.

[6] É considerado portador de deficiência visual aquele que tenha acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica, entendendo-se como baixa visão a acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica (Decreto 3.298/1999, com a redação do Decreto 5.296/2004).

[7] É considerado portador de deficiência visual aquele que tenha acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica, entendendo-se como baixa visão a acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica (Decreto 3.298/1999, com a redação do Decreto 5.296/2004).

[8] Pelo laudo emitido pelo oftalmologista Eliezer Mota de A. Filho, em 28/01/2006, consta acuidade visual, com
correção,  no olho esquerdo, de 20/400, deficiência que, pelo Decreto 3.298/1999 (art. 4º, III), no melhor olho, com a
correção óptica, é cegueira, tendo em vista que 20/400 equivale a 0,05, conforme reza o Decreto.

[9] VELOSO, Zeno. Invalidade do Negócio Jurídico (nulidade e anulabilidade), Del Rey, 2ª Edição,  2005, p. 119.

[10] Cuida de idéia de MIRANDA, Pontes, apud VELOSO, Zeno. Op. Cit., p 120.

Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em 10/02/2020, às 19:29 (horário
de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm
informando o código verificador 9612671 e o código CRC E2DC8D6D.
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