
 

 

PROCESSO 1019934-14.2018.4.01.3400 

DECISÃO 

Objetiva a autora a anulação de sua eliminação na fase de avaliação médica do concurso 
público promovido pela Agência Brasileira de Inteligência – ABIN (Edital 01/2018), para o 
provimento do cargo efetivo de Oficial Técnico de Inteligência. 

Alega estar concorrendo às vagas destinadas aos portadores de deficiência física. 

Afirma que, no entanto, foi considerada inapta em razão das limitações decorrentes da sua 
própria deficiência, “por apresentar alteração da marcha, sequela motora e sensitiva em hemicorpo 
esquerdo e exoforia secundárias a exérese de astrocitoma”. 

Aduz que tal sua eliminação precoce seria ilegal, uma vez que sua aptidão para o exercício 
do cargo somente poderia ser verificada ao longo do estágio probatório, conforme a jurisprudência 
prevalente sobre o tema. 

Pede o benefício da gratuidade judiciária. 

Pede a concessão da tutela provisória de urgência, aduzindo que a próxima fase está em 
vias de ser realizada. 

Atribui à causa o valor de R$ 183.752,88. 

É o que interessa relatar. 

De acordo com o CPC (art. 300), para concessão liminar da tutela de urgência é necessária 
a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano (antecipada) 
ou o risco ao resultado útil do processo (cautelar). 

Vislumbro a fumaça do bom direito. 

Impõe-se verificar se as limitações físicas decorrentes da deficiência da autora permitem 
ou não o exercício do cargo público almejado. 

O art.5º, VI, e o art.14, ambos da Lei 8.112/90, explicitam que um dos requisitos para a 
investidura no cargo é a aptidão física e mental, de modo que os candidatos devem ser submetidos 
à prévia inspeção médica oficial. 

No que se refere aos deficientes, entretanto, o art.5º, § 2º, da Lei 8.112/90, destaca que para 
tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso, desde 
que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

Portanto, se me afigura legítima a conduta da Administração de verificar se a deficiência 
física do candidato, segundo suas características ínsitas, lhe permite executar plenamente as 
atribuições do cargo. 

Logo, em que pese a tese do autor de que sua eliminação teve como única causa a própria 
deficiência, entendo que a análise médica realizada pela Administração não destoa da legalidade, 
haja vista que o procedimento se coaduna com os objetivos almejados nos artigos 5º e 14 da Lei 
8.112/90. 
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De outra parte, é evidente que a deficiência em si não pode ser a causa exclusiva da 
eliminação do candidato na fase de avaliação médica, salvo quando o exame demonstrar claramente 
que as restrições e/ou limitações dela decorrentes obstam, por completo, o exercício regular das 
atribuições do cargo. 

No caso em exame, a autora pretende ocupar o cargo de Oficial Técnico de Inteligência da 
ABIN, cujas atribuições, conforme a lei de regência, são as seguintes: 

Lei 11.776/2008: 

Art. 11.  São atribuições do cargo de Oficial Técnico de Inteligência: 

I - planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de gestão 
técnico-administrativas, suporte e apoio logístico: 

a) produção de conhecimentos de inteligência; 

b) ações de salvaguarda de assuntos sensíveis; 

c) operações de inteligência; 

d) atividades de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, direcionadasà 
obtenção e análise de dados e à segurança da informação; e 

e) atividades de construção e manutenção de prédios e outras instalações; 

II - desenvolver recursos humanos para a gestão técnico-administrativa e 
apoiologístico da atividade de inteligência; e 

III - desenvolver e operar máquinas, veículos, aparelhos, dispositivos, 
instrumentos,equipamentos e sistemas necessários às atividades técnico-
administrativas e de apoio logístico da atividade de inteligência. 

A banca avaliadora asseverou: 

De acordo com o subitem 12.2 do Edital nº 1 – ABIN, de 02 de janeiro de 2018, em 
conjunto com a instrução normativa nº 009-ABIN/GSI/PR, 28 de dezembro de 2017, 
a junta médica informa que o candidato foi considerado inapto por apresentar 
alteração da marcha, sequela motora e sensitiva em hemicorpo esquerdo e exoforia 
secundárias a exérese de astrocitoma. A junta médica informa que essa é uma 
condição incapacitante prevista na Instrução Normativa nº 009-ABIN/GSI/PR, 28 de 
dezembro de 2017, artigo 8º, “VI – ÓSTEO-ARTICULARES:C) b) alteração de eixo 
que comprometa a força e a estabilidade das articulações;”. A junta médica informa 
que essa condição é a) incompatível com o cargo pretendido; b) potencializada com 
as atividades a serem desenvolvidas; c) determinante de frequentes ausências; d) 
capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do 
candidato ou de outras pessoas e; e) potencialmente incapacitante a curto prazo. Além 
disso, a junta médica informa ainda, que foi verificado que candidato apresenta 
anemia e leucopenia. 

Embora tais questões médicas devam ser objeto da bastante prova pericial a ser devida e 
oportunamente produzida, não me parecem elas, à primeira vista, convincentes quanto à real 
incompatibilidade entre as atribuições do cargo almejado e as limitações físicas atuais da autora. 

A rigor, a junta médica não demonstrou, objetivamente, a maneira pela qual a deficiência 
da autora poderia comprometer o regular exercício do cargo, limitando-se a descrevê-la, 
aparentemente, sem, no entanto, confrontá-la com as atividades do cargo. 
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Em contraposição ao laudo oficial, não se pode perder de vista que a autora fez juntar aos 
autos relatório médico do conceituado Hospital Sírio-Libanês, do setor de Oncologia Clínica, 
atestando que a autora não apresentaria limitação ao desempenho do cargo de Oficial Técnico de 
Inteligência nem representaria qualquer ameaça de risco para si ou para terceiros. Ademais, o 
médico afirma que não é esperado que ela tenha um número grande de faltas por questão de saúde, 
uma vez que é bem tolerante ao tratamento de que necessita. Acrescentou que é possível que a 
autora permaneça sem recidiva por um longo período (ID.13386461 – fl.112). 

Ademais, se a deficiência da autora, de fato, for um fator impeditivo ao desempenho do 
cargo, a Administração poderá reprová-la durante o estágio probatório, nos termos do art.20 da Lei 
8.112/90. 

Nesse sentido, aliás, é o entendimento pacífico da jurisprudência do TRF/1ª Região. 
Confira-se o recentíssimo acórdão abaixo ementado: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURNAÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). PORTADOR 
DE DEFICIÊNCIA VISUAL. GLAUCOMA E CERATOCONE. POSSIBILIDADE DE 
DISPUTAR VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA.  
EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSIONAL. REPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO DA 
COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E A DEFICIÊNCIA 
APRESENTADA A SER REALIZADA DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO.  
CANDIDATO EXCLUÍDO DO PROCESSO SELETIVO. NOMEAÇÃO E POSSE 
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. 
DESPROVIMENTO. 1. O impetrante, portador de deficiência visual, tem o direito de 
participar do concurso público para provimento de cargo de Analista de Controle 
Externo do TCU, concorrendo às vagas reservadas a deficiente físico, amparado por 
previsão constante do art. 4º, inciso III, do Decreto n. 3.298/1999. 2. A somatória do 
campo visual, segundo laudo produzido por instituição idônea, é inferior ao limite 
estabelecido pelo Decreto n. 3.298/1999, de modo que está suficientemente 
caracterizada a situação de deficiente visual do apelado. 3. No que se refere à posse, 
em diversas oportunidades, este colegiado tem manifestado entendimento de que é 
possível "a nomeação e posse antes do trânsito em julgado nos casos em que o acórdão 
do Tribunal seja unânime e o candidato tenha logrado sucesso em todas as demais 
fases do certame." (AC n. 
0010630-75.2009.4.01.3900/PA, Relator Desembargador Federal Kassio Nunes 
Marques, e-DJF1 de 16.09.2016; AC n. 0056518-73.2013.4.01.3400/DF, Relator 
Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, e-DJF1 de 08.04.2016). 4. Apelação 
e remessa oficial, desprovidas. (AMS 0032849-30.2009.4.01.3400, 6ª T., Des.Daniel 
Paes Ribeiro, e-DJF1 de 30/04/2018). 

Acrescente-se que a autora foi recentemente aprovada no concurso para o cargo de Analista 
Judiciária do Superior Tribunal Militar, conforme comprova o edital, publicado em junho deste 
ano, divulgando o resultado final do certame (ID.13386468 – fl.129). 

A par da plausibilidade jurídica da tese apresentada, vejo também a presença do perigo de 
demora, com risco evidente de perecimento do próprio objeto da ação, dada a eminente realização 
da próxima fase preclusiva e eliminatória do certame: o exame psicológico, previsto para o dia 30 
deste mês de setembro. 

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para suspender 
o ato impugnado, a fim de que a autora prossiga disputando o concurso e seja submetida às 
respectivas fases subsequentes (avaliação psicológica, investigação social e funcional, curso de 
formação etc.), podendo, ao final, caso obtenha aprovação, ser nomeada e empossada. 

Determino que o feito tramite sob segredo de justiça, dadas as peculiaridades do cargo 
almejado (questões de segurança nacional). 
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O feito deverá ter tramitação prioritária, dada a condição especial da autora. 

Excluo da lide o CEBRASPE, por se tratar de mera executora do certame. Retifique-se o 
registro processual. 

Defiro o benefício de gratuidade judiciária. 

Sendo inviável a conciliação, em razão da indisponibilidade do interesse público no 
presente caso, deixo de designar audiência. 

Cite-se. 

Intimem-se. 

Brasília, 25 de setembro de 2018. 

(assinado digitalmente) 

FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO 

Juiz Titular da 8ª Vara Federal do DF 


