
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.607.865 - SE (2016/0160031-5)

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : SERGIO GOMES DOS SANTOS 
ADVOGADO : KLEBER RENISSON NASCIMENTO DOS SANTOS 

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO 
CPC NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE 
CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS A DEFICIENTES FÍSICOS. 
PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 377/STJ. 
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.
2. A  jurisprudência  do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer  
o direito do portador de visão monocular de inscrever-se em   concurso  
público  dentro  do  número  de  vagas  reservadas  a deficientes  físicos.  
Incide,  no  caso,  a  Súmula  377  do STJ: "O portador  de  visão  monocular 
tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos 
deficientes". Precedentes: AgRg no REsp 1369501/CE, Rel. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/03/2016; AgRg no 
AREsp 509.582/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 
03/09/2014; RMS 36.890/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJe 05/12/2012. 
3.  No   caso  concreto,  ficou  incontroverso  nos  autos  que  o candidato, ora 
recorrido, é portador de visão monocular, pelo que não merece reparo o 
acórdão do Tribunal de Origem combatido.
4. Recurso Especial não provido. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:  
""A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) 
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete 
Magalhães (Presidente), Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a. 
Região) e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator." 

 
 Brasília, 09 de agosto de 2016(data do julgamento).

MINISTRO HERMAN BENJAMIN  
Relator
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Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.607.865 - SE (2016/0160031-5)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : SERGIO GOMES DOS SANTOS 
ADVOGADO : KLEBER RENISSON NASCIMENTO DOS SANTOS 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): 

Trata-se de Recurso Especial (art. 105, III, "a", da CF) interposto contra acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa é a seguinte (fls. 362-363, e-STJ):

ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. 
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO CONSIDERADO 
DEFICIENTE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. VAGAS 
RESERVADAS. VISÃO MONOCULAR. COMPROVAÇÃO DA 
DEFICIÊNCIA FÍSICA.

1. Remessa oficial e apelações interpostas pela União e pela 
Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra sentença proferida pelo Juízo 
da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Sergipe que confirmou a antecipação 
de tutela anteriormente concedida e julgou procedente o pedido para 
determinar que os requeridos procedam à inclusão do autor na lista de Pessoas 
Com Deficiência - PCD do concurso para provimento do cargo de Agente 
Administrativo da SRTE - Manaus - AM.

2. No tocante à preliminar de litisconsórcio passivo necessário 
aventado pelas apelantes, cumpre destacar que a citação dos demais candidatos 
aprovados no concurso público, como litisconsortes passivos é desnecessária, 
pois não há comunhão de interesses entre eles e o autor, visto que não possuem 
direito líquido e certo à nomeação, tendo apenas expectativa de direito. Assim 
deve ser rejeitada a preliminar arguida. Neste sentido, o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 918.535/AL, Rel. Ministro 
VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011. Outrossim, 
cabe a cada um dos concorrentes a busca pela reparação de eventual lesão a 
seu direito, a citação de todos os candidatos do certame inviabilizaria o 
andamento do processo e importaria, ao final, uma verdadeira negativa de 
acesso ao Judiciário.

4. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, doc. 
4058500.182854, o autor possui visão normal no olho direito e baixa visão no 
olho esquerdo, caracterizando perda parcial de binocularidade, ambliopia 
moderada e desvio convergente no olho esquerdo.

5. Assim, caracterizada está a deficiência do impetrante, 
restando plenamente demonstrado nos autos, devendo-lhe ser garantida a 

Documento: 1528711 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 08/09/2016 Página  2 de 8



 

 

Superior Tribunal de Justiça

proteção legal, qual seja a participação no certame público na qualidade de 
pessoa com deficiência.

6. Patenteado está, consoante registrou o "Expert", doc. 
4058500.182854, que o autor possui visão monocular, por ser portador de 
estrabismo convergente com ambliopia em olho esquerdo, com visão normal 
em olho direito e baixa visão em olho esquerdo, podendo ser enquadrado como 
deficiente físico, nos termos da decisão retro mencionada.

7. Preliminares rejeitadas. Apelações e remessa de ofício não 
providas.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (fl. 399, e-STJ).

As recorrentes, nas razões do Recurso Especial, alegam que ocorreu 

violação dos arts. 535, II, do CPC/1973; 3º e 41 da Lei 8.666/1993; 10 da Lei 

8.112/1990; 4º, III, do Decreto 3.289/1999; e 2º da Lei 9.784/1999. Defendem, em 

suma, que houve negativa de prestação jurisdicional e que "é fácil verificar que os 

parâmetros apresentados nos exames da parte Recorrida não se quadram na definição 

normativa de deficiente visual. Não apresenta o autor cegueira em qualquer um dos 

olhos, baixa visão em ambos os olhos, nem qualquer uma das condições relacionadas 

no artigo 4º, III, do Decreto 3.298/99, condicionantes para o enquadramento como 

pessoa com deficiência" (fl. 420, e-STJ). 

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.607.865 - SE (2016/0160031-5)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os 

autos foram recebidos neste Gabinete em 17.6.2016.

A irresignação não merece prosperar.

Cinge-se a insurgência ao questionamento acerca do direito do portador 

de visão monocular concorrer a vagas em concurso reservadas a portadores de 

necessidades especiais. 

Constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e 

solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 

Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os 

argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas 

enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua 

resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro 

Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.  

Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo,  ao decidir a demanda, 

consignou (fls. 359-361, e-STJ):

4. A questão central ora posta repousa na existência, ou não, de 
fato que caracterize a deficiência do autor, ou seja, faz-se necessário saber se o 
suplicante pode ser qualificado como PCD - Pessoa com Deficiência.

5. O decreto nº 3.298/99 regulamenta a Lei n. 7.853 e dispõe 
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 
Nesse passo, o artigo 4º, inciso III é enfático quanto à definição de portador de 
deficiência visual, senão vejamos:

(...)
6. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, doc. 

4058500.182854, o autor possui visão normal no olho direito e baixa visão no 
olho esquerdo, caracterizando perda parcial de binocularidade, ambliopia 
moderada e desvio convergente no olho esquerdo.

7. Assim, caracterizada está a deficiência do requerente, 
restando esta plenamente demonstrado nos autos, devendo-lhe ser garantida a 
proteção legal, qual seja, a participação no certame público na qualidade de 
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pessoa com deficiência.
(...)
9. Patenteado está, consoante registrou o "Expert", doc. 

4058500.182854, que o autor possui visão monocular, por ser portador de 
estrabismo convergente com ambliopia em olho esquerdo, com visão normal 
em olho direito e baixa visão em olho esquerdo, podendo ser enquadrado como 
deficiente físico, nos termos da decisão retro mencionada.

(...)
11. Reconhecidos estão, pois, a qualidade de portador de 

deficiência do autor e o seu consequente direito de ser assim considerado para 
fins de disputa de vagas reservadas em concurso público.

Extrai-se do excerto acima transcrito que o entendimento do Tribunal de 

origem está em consonância com a orientação desta Corte Superior de que a visão 

monocular constitui motivo suficiente para reconhecer ao recorrente o direito às vagas 

destinadas aos portadores de deficiência física. Incide, no caso, a Súmula 377 do STJ: 

"O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às 

vagas reservadas aos deficientes".

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  
REGIMENTAL.  CONCURSO PÚBLICO.  PORTADOR  DE  VISÃO  
MONOCULAR TEM DIREITO A CONCORRER NAS VAGAS  
RESERVADAS  A DEFICIENTES EM CONCURSO PÚBLICO. TEOR DA 
SÚMULA 377/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ 
DESPROVIDO.

1.  A  jurisprudência  desta Corte Superior de Justiça é pacífica 
em reconhecer  o direito do portador de visão monocular de inscrever-se em   
concurso  público  dentro  do  número  de  vagas  reservadas  a deficientes  
físicos.  Incide,  no  caso,  a  Súmula  377  do STJ: O portador  de  visão  
monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas 
aos deficientes.

2.   No   caso  concreto,  restou  incontroverso  nos  autos  que  
o impetrante,  ora  agravado,  é portador de visão monocular, pelo que não 
merece reparos o acórdão do Tribunal de Origem combatido.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido. 
(AgRg no REsp 1369501/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/03/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS 
ARTS. 165, 458, II E 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONCURSO 
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PÚBLICO. DIREITO DE CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS A 
DEFICIENTES. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. DEFICIÊNCIA 
FÍSICA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 377/STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há omissão no acórdão recorrido, quando o Tribunal de 
origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, 
assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. 
Precedentes.

II. No caso, o Tribunal de origem decidiu ser incontroverso o 
fato de o recorrido ser portador de visão monocular, constatada a cegueira 
completa do olho esquerdo, razão pela qual reconheceu seu direito de 
concorrer às vagas reservadas aos deficientes. Encontra-se o julgado, assim, 
em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, 
consubstanciado na Súmula 377/STJ, verbis: "O portador de visão monocular 
tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos 
deficientes". Nesse sentido: "A visão monocular constitui motivo suficiente 
para reconhecer ao recorrente o direito às vagas destinadas aos portadores de 
deficiência física. Precedentes deste e. Tribunal, bem como do Pretório 
Excelso" (STJ, AgRg no RMS 26.105/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, DJe de 30/06/2008).

III. A pacífica jurisprudência do STJ entende que não lhe 
compete manifestar-se sobre alegada violação a dispositivos constitucionais, 
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da 
competência do STF. Precedentes.

IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 
509.582/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, 
DJe 03/09/2014).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR DE VISÃO 
MONOCULAR. FATO INCONTROVERSO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. 
SÚMULA 377/STJ.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado 
com o objetivo de obter sua inclusão na lista de candidatos aprovados, nas 
vagas destinadas a deficientes físicos, possibilitando sua nomeação, no 
concurso público para provimento do cargo de Analista Judiciário/Área 
Judiciária, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, uma vez que é portador 
de visão monocular.

2. Pela leitura do laudo médico apresentado pela autoridade 
coatora, verifica-se que houve a aplicação literal do artigo 4º, inciso III, do 
Decreto 3298/99, que considera deficiente visual aquele que possui acuidade 
visual prejudicada nos dois olhos, ou seja, considerou que o ora recorrente não 
se enquadrou nesta deficiência. Ocorre que a interpretação do referido Decreto 
não exclui os portadores de visão monocular do benefício da reserva de vagas 
para deficientes físicos. Assim, o referido laudo não analisou a questão da 
visão monocular, apenas declarou que o candidato não se enquadrava na 
exigência do artigo 4º, inciso III, do Decreto 3298/99 para ser considerado 
deficiente visual.
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3. Para demonstrar a sua deficiência visual, o ora requerente 
apresentou três laudos médicos, onde verificou-se a presença do CID 10 
(Classificação Internacional de Doenças) H54.4 (cegueira em um olho ou visão 
monocular) e H47.2 (atrofia ótica), o que demonstra ser o ora recorrente 
portador de visão monocular.

4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no 
sentido de reconhecer o direito do portador de visão monocular de inscrever-se 
em concurso público dentro do número de vagas reservadas a deficientes 
físicos. Incide, no caso, a Súmula 377 do STJ: "O portador de visão monocular 
tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos 
deficientes".

5. Recurso ordinário provido. (RMS 36.890/CE, Rel. Ministro 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 05/12/2012).

Verificando ser incontroverso nos autos que o candidato, ora recorrido, é 

portador de visão monocular, não merece reparo o acórdão do Tribunal de Origem 

combatido.

Ademais, afastar a conclusão do acórdão recorrido demandaria o 

reexame do contexto fático-probatório, mormente de documentos que certificam a 

deficiência do recorrido, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

 
 

Número Registro: 2016/0160031-5 REsp 1.607.865 / SE

Números Origem:  08021471020144058500  8021471020144058500

PAUTA: 09/08/2016 JULGADO: 09/08/2016

Relator
Exmo. Sr. Ministro  HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO

Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
RECORRENTE : UNIÃO 
RECORRIDO : SERGIO GOMES DOS SANTOS 
ADVOGADO : KLEBER RENISSON NASCIMENTO DOS SANTOS 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Concurso 
Público / Edital - Reserva de Vagas para Deficientes

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) 
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães (Presidente), Diva 
Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a. Região) e Humberto Martins votaram com o 
Sr. Ministro Relator.
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