
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS 

CARGOS DE AUXILIAR DE LEGISTA, DE AUXILIAR DE PERITO, DE PERITO PAPILOSCOPISTA, DE MÉDICO 
LEGISTA E DE PERITO CRIMINAL  

EDITAL Nº 1 – SDS/PE – POLÍCIA CIENTÍFICA, de 04 de abril de 2016 
 

CAPA DE RECURSO 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 
Nome: Everton Luiz de Lima Souza 
 
Inscrição: 10096132 
 
Cidade de Prova: Recife, Pernambuco. 
 
 
SOLICITAÇÃO 
 
Como candidato (a) ao cargo de agente de polícia, solicito revisão do resultado provisório do exame 

médico. 

 

 
Recife, 26 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
INSTRUÇÕES 
 
O candidato deverá: 
 
- digitar o recurso de acordo com as especificações estabelecidas no edital; 
- apresentar argumentação lógica e consistente. 
 
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 
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FORMULÁRIO DE RECURSO 

RECURSO 

Contra o resultado provisório do exame médico. 
 

 
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

 
HISTÓRICO. O RECORRENTE é candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência em razão de sua 
visão monocular, nos termos do item 5.1.3 do Edital nº 01, SDS/PE, POLÍCIA CIVIL, de 04 de abril de 2016). 
Convém destacar que o RECORRENTE atualmente ocupa o cargo de Policial Militar do Estado de Pernambuco, 
estando lotado no batalhão de choque, exercendo suas atribuições de forma idêntica aos demais soldados. 
 
POLÍTICAS AFIRMATIVAS versus ATO DE DISCRIMINAÇÃO. As ações afirmativas podem ser definidas como um 
conjunto de políticas públicas (e privadas) de caráter compulsório concebidas com vistas a combater a discriminação 
racial, de gênero, de capacidade física, etc, bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada 
no passado (GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o Direito como 
instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001).  
 
O lastro Legal das políticas afirmativas é a própria Constituição Federal, em especial o Princípio da Igualdade 
(art. 5º) e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 3º). Em termos práticos, diversos dispositivos 
impõem a reserva de vagas, em concursos públicos, para portadores de necessidade especiais (além de 
outros grupos). Nesse sentido citamos o artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, o art. 97, inciso VI, “a”, 
da Constituição do Estado de Pernambuco, a Lei Estadual nº 10.553/1991, o art. 22 da Lei Estadual nº 
14.538/2011, o Decreto Federal nº 3.298/1999, a Lei nº 7.853/1989 e a Lei nº 13.146/ 2015. 
 
Em via oposta, os atos discriminatórios são todos aqueles que implicam em restrição de direitos por motivo 
de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, etc. Nesse sentido, a Lei nº 9.029/95 
proíbe expressamente a “adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à 
relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação 
familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros (...). No mesmo sentido, a Súmula 443 do 
TST preceitua trata-se de ato discriminatório “a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra 
doença grave que suscite estigma ou preconceito”.  
 
INSCRIÇÃO COMO PESSOA DEFICIENTE e ELIMINAÇÃO EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA. O RECORRENTE está 
inscrito na condição de pessoa com necessidade especial (PNE) em razão de sua visão monocular (laudos 
em ANEXO). O próprio Edital do Concurso, em estrita obediência à legislação acima enumerada, reservou 
3% das vagas para o cargo de agente de polícia civil de Pernambuco a todos aqueles que ostentam 
limitações físicas (item 5.1). Portanto, a eliminação do RECORRENTE, na fase correspondente aos exames 
médicos, justamente em razão de sua deficiência (visão monocular), é ato administrativo eivado de 
ilegalidade, eis que viola dispositivo do próprio Edital de regência, da Constituição Estadual, da Federal e 
de inúmeras Leis (Federais e locais). É, data máxima vênia, uma teratologia jurídica sem precedentes.  



 

O ato administrativo combatido (resultado preliminar do exame de saúde) vai de encontro a todas as 
políticas afirmativas adotadas após a Constituição de 1988 e, em penoso retrocesso, é o estandarte da 
discriminação em razão de deficiências. Tal como na antiga Esparta, em que as crianças enfermas eram 
abandonadas, esta Comissão, deliberadamente, reprovou o RECORRENTE e todos os demais candidatos 
inscritos na condição de PNE´s.  
 
CRIME DE RACISMO. A Lei nº 7.853/89, em seu art. 8º, pune com reclusão de 01 a 04 anos a conduta 
daquele que “obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados 
de sua deficiência”. O sujeito ativo da infração penal pode ser qualquer pessoa, inclusive o Presidente da 
Comissão Organizadora do presente Concurso, diga-se.  
 
O conceito de justa causa (também denominado de causa de justificação, em matéria penal) engloba as 
descriminantes penais da legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e do 
exercício legal de um Direito. In caso, todavia, inexiste qualquer causa de justificação que autorize a 
preterição dos candidatos com visão monocular a concorrer as vagas especificamente destinadas a eles, por 
força do item 5.1.3 do Edital inaugural. 
 
Nesta linha, a manutenção da decisão recorrida servirá de fundamento, em ressalvas, da responsabilização 
penal de todos aqueles que, diretamente ou indiretamente, concorreram para a prática da conduta definida 
no art. 8º, II da Lei nº 7.853/89 (CP, art. 29). 
 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O gestor público (conceito no qual o presidente da comissão organizadora do 
presente certame está inserido) tem sua atuação limitada à permissão legal e às finalidades insculpidas nos 
Princípios Gerais do Direito. A assertiva é fruto da inteligência do art. 37 da CF/88 corroborada pela doutrina 
contemporânea (ARAGÃO, 2010). Fixada essa premissa, vejamos o que diz o Edital sobre as hipóteses de 
eliminação do candidato quando de seus exames de saúde: 

 
12.15. São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem 
como para a posse no cargo: (...) III – olhos e visão: a) acuidade visual a seis metros: avaliação de cada olho 
separadamente; acuidade visual com a melhor correção óptica: serão aceitos até 20/20 em um olho e 20/40 
no outro olho; b) motilidade ocular extrínseca: as excursões oculares devem ser completamente normais; c) 
discromatopsia moderada e grave (deuteranopia, protanopia, tritanopia e acromatopsia). (...) 

 
O Edital enumera 153 enfermidades (ou características) que são causas de eliminação do concurso por razões 
de saúde. Entre essas enfermidades não encontramos nenhuma relacionada à visão monocular. Nem 
poderia, diga-se, eis que o próprio Edital fez reservas de vagas para os que ostentam essa limitação. Seria 
contraditório, no mínimo.  
  
DOS PEDIDOS. Considerando a inexistência de qualquer enfermidade listada no item 12.15 do Edital e da necessária 
(obrigatória) abertura de vagas para pessoas com deficiência (entre as quais aqueles que possuem visão monocular - 
Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça) e não estando o RECORRENTE eliminado por qualquer outra razão 
senão a debilidade visual unilateral, solicita o deferimento do presente recurso administrativo a fim de que seja 
reintegrado ao processo seletivo em condições de igualdade com os demais inscritos.  

 
 

 
 


