
Processo n. 5000806-50.2014.404.7100

 PODER JUDICIÁRIO

  JUSTIÇA FEDERAL  

 SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

 SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PORTO ALEGRE

 5ª VARA FEDERAL

PROCESSO:  5000806-50.2014.404.7100
AUTOR: OSCAR LUIZ CASTRO FONTELLA
RÉU: FERNANDO VASCONCELLOS PEREIRA
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DECISÃO

Assim a inicial resume a lide:

No dia 22 de outubro de 2013 foi publicado edital de seleção nº 003 para seleção de sargentos e oficiais do
serviço técnico temporário do Exército Compulsando o extrato editalício, verifica-se que não há destinação
de
reservas de vagas para deficientes físicos.As vagas NÃO SÃO PARA MILITARES COMBATENTES, que
pela
natureza, obviamente, não admitiriam deficientes físicos, mas para técnicos militares (advogados,
fisioterapeutas, enfermeiros, administradores, jornalistas, etc).
Entrando em contato com a banca examinadora responsável pelo certame, foi dada a informação que não
há previsão de vagas para deficientes físicos, pois, segundo um dos membros da banca (Primeiro Tenente
Abel), não há compatibilidade a função de militar do exército brasileiro com pessoas que têm qualquer
limitação física.
O autor, psicólogo e residentes e domiciliados em Porto Alegre, bem como eleitor devidamente alistado em
seção eleitoral desta cidade (comprobante em anexo), move a presente ação com o intuito de proteger a
administração pública contra o ato administrativo ilegal, que gera lesão à moralidade administrativa do
Estado do Rio Grande do Sul, por manifestamente contrário a Constituição Federal e à posição
jurisprudencial dominante, que entende cabível a reserva de vagas para deficientes físicos, quando
compatível com a função a ser desempenhada.
Alega que as causas eliminatórias para "oficiais combatentes" não se aplicariam ao quadro complementar
técnico do exército (médicos, advogados, fisioterapeutas, etc). Pede em liminar, que seja SUSPENSO o
certame, até que se inclua as vagas para deficientes físicos, e a confirmação em sentença da anulação do
ato administrativo que ensejou a não inclusão de deficientes físicos no edital do certame.
Sobrevieram contestação com preliminares e parecer ministerial.
RELATEI. DECIDO.
Para fins de liminar, o pleito não tem respaldo por opção do constituinte.
O art. 37 da CRFB/88 expressamente consagra vagas para deficientes em concurso públicos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
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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)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
[...]
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão;
De outra banda assim o art. 142 da CF88:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
[...]
VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos
XI, XIII, XIV e XV;
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições
de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e
outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive
aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.
Em síntese, o constituinte, ciente por certo das especialidades da army life, optou por não estender ao
capítulo dos militares a garantia de acesso dos deficientes a cargos público (bastava-lhe agregar, na regra
de remissão do art 142 VIII, o inciso VIII do art. 37), aspecto sequer tangenciado na inicial, que remete a
precedentes do STF sobre concursos para cargos do serviço público civil.

Ante o exposto, indefiro a liminar.  Intime-se a União para falar sobre o fato novo alegado em ev. 21. Após
ao MPF e venham para sentença.
Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2014.
 Juiz Gabriel Menna Barreto von Gehlen
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