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REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO 0003361-98.2013.2.00.0000

Representante: A. P. C. A. M. I. . A. - (...)
Representado: J. (...) V. C. F. C. C. (...)

Advogado(s): SP174887 - João Bosco Maciel Junior (REQUERENTE)
SP283856 - Ana Maria Santana Sales (REQUERENTE)

PARECER/INTIMAÇÃO________/2014

(autos 0003361-98.2013.2.00.0000)

(...)

No caso em exame, portanto, o objetivo da reclamante já foi atingido e o magistrado reclamado deu o correto impulso processual, diante da
complexidade da situação colocada a seu crivo.

Ante o exposto, não vislumbrando indícios de infração disciplinar praticada por membro do Poder Judiciário que justifique a aplicação do paragrafo
3º do artigo 78 do RI/CNJ, opino, s.m.j., pelo ARQUIVAMENTO da presente representação por excesso de prazo, ressalvando que eventual
morosidade superveniente poderá ensejar nova reclamação.

É o parecer, sub censura.

Acolhido este parecer, providenciem-se as devidas comunicações.

Cópia deste documento servirá como intimação.

Encaminhe-se à apreciação do Exmo. Senhor Corregedor Nacional de Justiça.

Aprovado o Parecer.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CONSELHEIRO 0005325-97.2011.2.00.0000

Requerente: Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso do Sul
Requerido: Conselho Nacional de Justiça

Advogado(s): MS014415 - Luiz Gustavo Martins Araújo Lazzari (REQUERENTE)

VOTO-VISTA (divergente)

EMENTA: PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS.  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  O RDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL
DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA
COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. DETERMINAÇÃO AOS
TRIBUNAIS. PROCEDÊNCIA.

I. Pedidos de Providências que objetivam afastar a previsão de avaliação prévia da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

II. A avaliação da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo deve ocorrer durante estágio probatório, após a posse do servidor,
em consonância com o artigo 73, § 2º, da Resolução CNJ nº 118/2010, que alterou a Resolução CNJ nº 75/2009, e com o § 2º do art. 43 do
Decreto 3.298, de 20/12/1999.

IV. Determinação aos tribunais.

IX. Pedidos procedentes.

Registro de início que, por tratarem do mesmo tema, estão em exame conjunto os Pedidos de Providências Nº 0005325-97.2012.2.00.0000 e
Nº 0002785-76.2012.2.00.0000.

Adoto o relatório ofertado pelo ilustre Conselheiro Emmanoel Campelo de Souza Pereira, in verbis:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0005325-97.2012.2.00.0000

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Mato Grosso do Sul - requereu providências "objetivando o afastamento da previsão de
avaliação prévia da deficiência do candidato aprovado em concurso público com as atribuições do cargo constante em editais dos órgãos do
Poder Judiciário brasileiro".

Recorda que o CNJ recomendou aos tribunais a adoção de medidas para remoção de barreiras físicas, arquitetônicas e atitudinais que pudessem
gerar discriminação às pessoas com deficiências, porém, os editais de concurso ainda colocam óbice ao acesso daquelas pessoas.

Exemplifica sua tese com os editais de concursos do TJMS, TRT da 23ª e 24ª Regiões, de onde consta a obrigação do candidato que se declara
portador de deficiência, de apresentar-se para avaliação prévia de uma junta médica e funcional.
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Argumenta que as avaliações prévias "constituem forma de eliminar as pessoas com deficiência aprovadas nos concursos públicos", já que a
avaliação que não se aplica aos demais candidatos.

Discorreu sobre a proteção às pessoas com deficiências, tanto na legislação brasileira (Constituição e Lei 7853/89) quanto em Convenção
Internacional subscrita pelo Brasil.

Requereu sejam uniformizadas as regras de concurso público para servidores do Judiciário, "no sentido de que a compatibilidade da deficiência do
candidato aprovado no certame publico seja realizada exclusivamente no estágio probatório, com a disponibilização ao servidor dos instrumentos
tecnológicos necessários e as ajudas técnicas".

O então Conselheiro Marcelo Nobre solicitou manifestação de diversas entidades e do Ministério Público sobre o tema.

Os tribunais de Justiça dos Estados do Ceará, Amazonas, Tocantins, Bahia, Alagoas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa
Catarina, Roraima, Amapá, Pernambuco, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí, Sergipe, Paraná, Espírito Santo, Goiás,
Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul manifestaram-se nos autos, em sua maioria, pela possibilidade da fixação da avaliação da
deficiência previamente.

A Anamatra também manifestou-se nos autos, defendendo o posicionamento da Requerente.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0002785-76.2012.2.00.0000

O Ministério Público Federal também requereu controle dos editais de concurso do Judiciário, em todo o país, por conta da inserção de cláusula
que determina a submissão do portador de deficiência à prévia avaliação de compatibilidade da deficiência com a função judicante.

Argumenta o Requerente que defende a "máxima efetividade dos direito fundamentais constitucionais", em especial a "igualdade material e a
não discriminação", garantindo a acessibilidade.

Requereu liminar para determinar a suspensão cautelar de eficácia dos dispositivos normativos que disciplinem a realização de concurso público
no âmbito do judiciário em que "a) imponha-se avaliação de compatibilidade da deficiência do candidato com a as atribuições do cargo durante
o concurso; b. ou em que se condicione a posse à previa aprovação nessa avaliação."

A liminar foi indeferida pelo então conselheiro Marcelo Nobre e, solicitadas informações ao TJMS, este afirmou não estar realizando concurso e
que os últimos certames foram feitos antes das normas aqui discutidas.

Ouvido o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, informou a Ministra Maria Cristina Peduzzi que a proteção às pessoas com deficiência foi
regulamentada pela Lei 7853/89 e Decreto 3298/99, fixando que a avaliação da aptidão se daria no estágio probatório, porém a Lei 8.112/90
institui como requisito básico para investidura em cargo publico a aptidão física e mental.

Argumenta, ainda, que não se pode admitir a mesma regra utilizada para a magistratura porque é grande a gama de atividades dos servidores
e pode haver incompatibilidade entre o cargo e a deficiência. Concluiu que o pedido do Ministério Público "encontra óbice nos arts. 5º e 14 da
Lei nº 8.112/90".

Não houve manifestação conclusiva do Conselho da Justiça Federal.

O Procurador Geral da República manifestou-se no sentido de que o pleito é razoável e legítimo e deve ser analisado com cautela.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Os pedidos formulados buscam o "afastamento da previsão de avaliação prévia da deficiência do candidato aprovado em concurso público
com as atribuições do cargo constante em editais dos órgãos do Poder Judiciário Brasileiro" e a uniformização de regras de concurso público
para servidores do Judiciário, no "sentido de que a compatibilidade da deficiência do candidato aprovado no certame público seja realizada
exclusivamente no estágio probatório (...)".

De pronto, devo registrar que aqui não se discute da realização de perícia por Comissão Multidisciplinar para delimitar e determinar a existência
e extensão da deficiência, cujo objetivo é verificar se o candidato deve ou não concorrer, em lista apartada, às vagas reservadas às pessoas
com deficiência.

Esta indiscutivelmente deve ocorrer em momento prévio à posse, tal como entendeu o Eminente Relator em seu voto (vide "As conclusões",
item "b").

O cerne da discussão é outro e diz respeito ao momento em que deve ser procedida a averiguação da compatibilidade entre a deficiência do
candidato aprovado e as atribuições a serem por ele exercidas no cargo.

Neste ponto, o Eminente Relator entendeu que "não é irregular nem ilegal o exame prévio de compatibilidade da deficiência declarada com o
cargo ao qual concorre o candidato" (vide "as conclusões", item "c").

Com a devida vênia, ouso discordar da solução proposta em seu voto. Tal averiguação deve ocorrer necessariamente quando a pessoa com
deficiência, já empossada, inicia o desenvolvimento das atividades inerentes a seu cargo. Vale dizer: no estágio probatório.

Explico.

De início, vale recordar que a Carta Constitucional, inspirada nos mais nobres princípios do Estado Democrático de Direito, garantiu o dever do
Estado de "integração social" das pessoas com deficiência. A título ilustrativo, transcrevo alguns dos seus dispositivos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 37. VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios
de sua admissão;

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
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IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

Art. 227. § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou
mental, bem como de  integração social  do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e
a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de
discriminação.

§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

Nesse mesmo sentido a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil e internalizada por meio
do Decreto nº 6.949/2009, a confirmar o compromisso do Estado Brasileiro, também no plano internacional, com a proteção social das pessoas
com deficiência. A propósito, a teor do "Considerando" do referido Decreto, essa Convenção foi aprovada "conforme o procedimento do § 3º do
art. 5º da Constituição", pelo que equivale a Emenda Constitucional.

Com efeito, impõe-se ao intérprete constitucional, em prestígio ao princípio da máxima efetividade, dar concretude aos dispositivos da Carta da
República e da aludida Convenção Internacional - com força de emenda constitucional - de modo a conferir plena "integração social" às pessoas
com deficiência.

Feito esse introito, impõe-se reconhecer que garantir à pessoa com deficiência o direito à avaliação da compatibilidade entre as atribuições do
cargo e a sua deficiência durante o estágio probatório é, na hipótese em análise, a solução que mais se coaduna com a "integração social"
desejada pela sociedade democrática.

Senão vejamos.

A avaliação da compatibilidade no curso do estágio probatório já é regra positivada no Brasil, densificadora do desejo constitucional, a teor do
artigo 43 do Decreto nº 3.298, de 20.12.1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:

Art. 43. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados
e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato.

(...)

§ 2o A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio
probatório (grifo nosso).

Também foi essa a "opção" do Conselho Nacional de Justiça ao disciplinar o tema no tocante aos concursos públicos para a magistratura,
conforme artigo 73, § 2º, da Resolução CNJ nº 75/2009, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 118/2010:

Art. 73. As pessoas com deficiência que declararem tal condição, no momento da inscrição preliminar, terão reservados, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total das vagas, vedado o arredondamento superior.

(...)

§ 2º A avaliação sobre a compatibilidade da deficiência com a função judicante deve ser empreendida no estágio probatório a que se
submete o candidato aprovado no certame.  (Redação dada pela Resolução nº 118, de 03.08.10)

A alteração de entendimento deste Conselho, ensejadora da atual regra do artigo 73, § 2º, da Resolução CNJ nº 75/2009, decorreu do
bem fundamentado voto do Conselheiro José Adônis Callou de Sá no Pedido de Providências nº 2009.10.00.006089-4 (Numeração Única n.
0006089-54.2009.2.00.0000), aprovado por unanimidade pelo Plenário do CNJ, cujas razões, em síntese, ora rememoro:

"A norma do artigo 75 da Resolução deste CNJ permite a exclusão do candidato com deficiência antes da prova objetiva, que constitui a primeira
etapa do certame (artigo 32), como resultado da avaliação procedida pela Comissão Multiprofissional a respeito da compatibilidade da deficiência
com as atribuições inerentes à função judicante.

Essa avaliação prévia, como procedentemente argumentam a requerente e o Ministério Público Federal, significa o acréscimo de mais uma
etapa ao certame a ser enfrentada exclusivamente pelos candidatos com deficiência. Tal avaliação, ademais, por ser prévia, tende a ser
contaminada por ideias preconcebidas acerca da inaptidão do candidato em função da natureza da deficiência.

A avaliação prévia pela Comissão Multiprofissional deveria restringir-se à verificação sobre a relevância da deficiência para fins de concorrência
às vagas reservadas, bem como sobre a necessidade de deferimento de condições especiais para realização das provas.

O tratamento dado ao tema na Resolução n. 75 deste CNJ não é compatível com os diversos princípios e regras constitucionais que
têm por finalidade incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e assegurar a plena participação em todas as dimensões
da vida na comunidade, afastando quaisquer formas de discriminação negativa motivada pela deficiência (CF artigo 1º, II e III; artigo
3º, I eIV; artigo 7º XXXI, artigo 37, VIII, artigo 227, § 1º)".

Com efeito, agiram em boa hora o Executivo Federal ao editar o aludido dispositivo do Decreto nº 3.298/2009 e o CNJ ao implementar nova
redação ao artigo 73 da Resolução nº 75/2009, porquanto parece-me pouco democrático, quiçá discriminatório, diante do contexto normativo
mencionado e do aludido dever de "integração social", ceifar  um candidato com deficiência, já aprovado nas provas de conhecimento, do
direito de demonstrar, na prática do dia a dia do estágio probatório, não apenas a "compatibilidade" da deficiência com as atribuições
do cargo, mas sobretudo que detém talento, habilidades e atitudes suficientes para, eventualmente, suprir e superar a sua deficiência.

Nesse sentido, transferir para o estágio probatório essa "prova" é oportunizar à administração pública o exame da compatibilidade com o
aprofundamento necessário, a cautela exigida e o vagar que requer o dever do Estado de cuidado, proteção e integração social das pessoas
com deficiência.

Entendimento noutro sentido acaba por impor que tal exame se dê, senão de afogadilho, pelo menos sem um acurado, minucioso e atento
"olhar". Nesse contexto, suposições, pré-conceitos, subjetivismos, desconhecimento das reais necessidades do cargo e má-informação sobre
ferramentas tecnológicas disponíveis são algumas das hipóteses que podem contaminar um laudo precipitado de "incompatibilidade".
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São públicos e notórios casos de pessoas com deficiência detentoras de talentos excepcionais, a superar eventuais limitações físicas. São
igualmente públicos e notórios pareceres prévios apressados - e por vezes injustos - acerca da "compatibilidade" de tais deficiências com as
atividades do cargo.

Também vale reforçar que o acelerado avanço tecnológico - assim como o preciso conhecimento a respeito das tecnologias existentes -
têm influência direta neste tema, porquanto pode auxiliar a superação de eventuais incompatibilidades. Sob esse prisma, também prestigia a
"integração" das pessoas com deficiência a transferência da análise definitiva da compatibilidade para o período do estágio probatório.

Note-se, de outro lado, que não há confundir a inspeção médica para aferir aptidão física e mental de que trata o artigo 14 da Lei 8.112/90 [1]
com o exame da compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo. Logo, não é possível afirmar que o exame feito  a posteriori  estaria
em desacordo com o que dispõe a Lei 8.112/90.

A inspeção a que se refere o artigo 14 do Estatuto do Servidor Público diz da realização de exames clínicos gerais a qual todos os nomeados se
submetem, independentemente de pertencerem à lista apartada das pessoas com deficiência.

Com efeito, antes da realização do ato de posse o futuro servidor é submetido a exame médico para aferir tão-somente  "condições de saúde
necessárias à realização de atividade laborativa (...)"  [2] . Trata-se de averiguação singela e com objetivo limitado de verificar as condições físicas
e fisiológicas do aprovado, via de regra por meio de exames clínicos e laboratoriais.

Não se busca, nesta fase, examinar a compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo, mesmo porque tal análise, como já exposto,
depende necessáriamente da averiguação do trato de habilidades operativas, atitudes e talentos, cujas respostas só podem ser obtidas no "dia-
a-dia" do trabalho desenvolvido.

Por fim, cumpre-nos analisar se existe alguma circunstância especial nas atividades dos servidores das carreiras do Judiciário que torne inviável
ou inconveniente aplicar-lhes a regra já estabelecida na Resolução CNJ nº 75 para os candidatos à magistratura.

No entender do Relator, "não se aplica aos concursos para servidores a mesma regra aplicada aos magistrados porque as funções dos servidores
são variadas e eventuais deficiências podem ser incompatíveis com o exercício do cargo".

Com a máxima vênia, assim não entendo.

As atividades dos servidores do Judiciário podem ser descritas, na sua totalidade, como técnicas, jurídicas, operacionais e/ou burocráticas.

Tomo como exemplo os cargos das carreiras dos servidores do Judiciário Federal, que na essência também refletem as desenvolvidas pelos
servidores da Justiça dos Estados.

De acordo com a Lei 11.416/2006, tais servidores subdividem-se nos cargos de Analistas, Técnicos e Auxiliares Judiciários, observadas 3 (três)
áreas de atuação: área judiciária, área de apoio especializado e área adminstrativa (artigos 2º e 3º).

O artigo 4º dessa lei, por sua vez, afirma que as "atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte:

I - Carreira de Analista Judiciário: atividades de planejamento; organização; coordenação; supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa;
elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade;

II - Carreira de Técnico Judiciário: execução de tarefas de suporte técnico e administrativo;

III - Carreira de Auxiliar Judiciário: atividades básicas de apoio operacional." (grifo nosso)

Como visto, nenhuma delas exige capacidade peculiar ou especial que, em tese, também não seja exigida de um magistrado.

Em outras palavras, se toda e qualquer pessoa com deficiência pode tomar posse no cargo de magistrado, membro do Poder, e ter a
compatibilidade da sua deficiência "testada" no curso do estágio probatório, não consigo vislumbrar razoabilidade na conclusão de que tal
compatibilidade, no caso dos servidores da Justiça, deva ser exigida previamente.

É fato que algumas poucas atividades podem exigir, cumulativamente, maior capacidade de locomoção, como é o caso dos oficiais de justiça.
Mas mesmo nestes casos não consigo vislumbrar razoabilidade no exame prévio da compatibilidade, notadamente porque, via de regra, as
deficiências motoras são atualmente supridas pelo uso de equipamentos específicos.

Também vale lembrar a salutar e corriqueira possibilidade de adaptação do servidor com deficiência para atividades específicas do mesmo cargo,
de modo a garantir melhor desempenho e maior eficiência, possibilidade que só pode ser melhor aferida no curso do estágio probatório.

Em síntese, por mais que me esforce não consigo vislumbrar uma única hipótese em que a mais grave das deficiências possa ser, em
tese e de plano, considerada incompatível com as atividades de um cargo de servidor do Judiciário. Ao que me parece, toda e qualquer
dificuldade teórica de "compatibilidade" pode ser superada no curso do estágio probatório, a depender do talento, da operosidade, das
habilidades e das atitudes do candidato.

O que deve ser reforçado é o acompanhamento permanente desse candidato no curso do estágio probatório, a fim de que a avaliação final seja
fundada em elementos objetivos.

Por todo o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo Conselheiro Silvio Rocha, na 20ª Sessão Extraordinária, realizada em 23
de abril de 2013 (CERT 51), para julgar procedentes os pedidos.

Também voto no sentido de determinar  aos órgãos do Poder Judiciário que, doravante, consignem nos editais de concurso ainda não
publicados que a avaliação da compatibilidade da deficiência do candidato aprovado no certame público com as atribuições do cargo
seja realizada no curso do estágio probatório.

É como voto.

[1]  Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

[2]  Rocha, Daniel Machado. Comentários à Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União. 2ª ed. Revista, atualizada e
ampliada. Conceito Editorial, pág. 57.
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RUBENS CURADO SILVEIRA
Conselheiro

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 0000678-59.2011.2.00.0000

Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Marcelo Orlando Mendes
Rosana Cláudia Clanim Pires Bruno
Antônio Carlos Gasparini
Karyna Mori
Luiza Amélia Queiroz dos S. de Genaro
Cesar Dario Mariano da Silva
Pedro Jesus Juliotti
Nilda Myuki Sakashita Mitsuda
Carlos Daniel Vaz de Lima Junior
Valdir Vieira Rezende
Nidia Aparecida Regados
Valter Kenji Ishida
Márcio José Assis Cezar
João Luiz Marcondes Junior
Requerido: Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo

Ementa

Procedimento de Controle Administrativo. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso Administrativo.

Decisão do Plenário em procedimento com o mesmo objeto. Questão já solucionada pelo Plenário. Não Conhecimento.

Decidida a questão no Plenário em procedimento diverso, mas com o mesmo objeto, incide a vedação expressa do artigo 4º § 1º com relação
ao cabimento de recursos.

Trata-se de procedimento de controle de ato administrativo no qual o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seus Promotores
de Justiça das Execuções Criminais da Capital, questiona a validade do Provimento de nº 1780 do Conselho Superior da Magistratura, de 18
de maio de 2010.

Argumenta o requerente, em brevíssimo resumo, que o ato impugnado - provimento - não tem o condão de modificar a competência de Varas de
Execução Criminal, cuja criação se dá por lei, aduzindo, ainda, que a simples transferência de parte das execuções originárias de Franco da Rocha
para a comarca da capital tornou a situação da Vara mais caótica do que já estava, com sensível prejuízo à regular tramitação dos processos.

Por fim, lembra o requerente que a matéria já foi examinada pelo Conselho Nacional de Justiça e que o provimento irregular ora impugnado nada
mais fez do que desrespeitar a decisão anterior proferida no Pedido de Providências nº 200710000016770.

Recebida a inicial foi determinada a intimação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dos Juízos das Execuções da Capital,
Jundiaí e Franco da Rocha para que tomassem ciência dos fatos alegados e prestassem informações.

Também foi solicitada a elaboração de parecer a respeito da questão pelo Departamento de Controle e Fiscalização de Presídios (DMF) deste
Conselho Nacional de Justiça.

Todas as providencias determinadas foram devidamente cumpridas e prestadas as informações solicitadas.

Após adveio a decisão monocrática do Conselheiro Felipe Locke Cavalcanti que, em sua parte dispositiva, está assim redigida:

"Isto posto, o presente pedido é conhecido e julgado procedente para, ao reconhecer o descumprimento da decisão anterior proferida no PP
200710000016770, anular os provimentos 1780/2010 e 1500/2008, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, em face da
ilegalidade apontada.

Por outro lado, diante da gravidade da situação, é deferido o prazo de noventa (90) dias para que o Egrégio Tribunal de Justiça adote providências
para estruturar adequadamente a Vara de Execuções Criminais de Franco da Rocha, recomendando, dentre outras soluções que se entendam
plausíveis, a alocação de maior número de funcionários e, eventualmente, de Juízes, em apoio às atividades lá desenvolvidas.

Também, no prazo estabelecido de noventa (90) dias, deverá o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, submeter o plano de ações
visando adequar com recursos humanos e materiais a Vara de Execuções de Franco da Rocha ao número de processos que por lá tramitam,
ao Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Prisional (DMF) deste Conselho Nacional de Justiça, bem como à Corregedoria
Nacional de Justiça.

Por fim, no citado prazo de noventa (90) dias, devem todos os processos relativos aos presos de Franco da Rocha, que hoje estão em São Paulo
ou Jundiaí, ser remetidos àquele Juízo em estrita obediência à Lei de Organização Judiciária local.

Lembro, ainda, que nada obsta que os processos de Franco da Rocha sejam submetidos a mutirão, visando combater a morosidade e o excesso
de volume constatado.

Evidentemente, não poderá o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo modificar a competência estabelecida na lei local por meio de outros
provimentos, cabendo, de acordo com sua conveniência e oportunidade, remeter, caso queira, anteprojeto de lei à Assembleia Legislativa para
modificar a competência das atuais Varas de Execução Criminal.

Desta decisão intime-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os Juízos das Varas das    Execuções Criminais de Jundiaí,
Franco da Rocha e São Paulo (5ª Vara); a Procuradoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo e os Promotores de Justiça subscritores da
inicial (capital) e os responsáveis pelas execuções criminais de Jundiaí.



Edição nº 42/2014 Brasília - DF, segunda-feira, 10 de março de 2014

8

Encaminhe-se, imediatamente, cópia desta decisão para o DMF e a Corregedoria Nacional de Justiça, especialmente, para verificar o cumprimento
das medidas adotadas.

Contra tal decisão, interpôs o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), por seu Presidente, recurso administrativo, postulando, em
síntese, a reconsideração do   "decisum"   ou, alternativamente, a concessão de maior prazo para a adoção das providências necessárias ao
cumprimento da decisão deste Conselho.

É o breve relatório.

Preliminar - Não Conhecimento do Recurso Interposto

O recurso administrativo interposto não pode ser conhecido por uma razão técnica e bastante singela. É que toda a decisão monocrática foi
baseada em um procedimento já julgado pelo Plenário nos autos do PP 200710000016770, na qual houve manifestação inequívoca do Plenário
sobre a questão posta nos autos, como muito salientado pelo então Relator Felipe Locke

"Com efeito, a questão dos processos atinentes à Vara das Execuções Criminais de Franco da Rocha já fora objeto de exame e deliberação
quando do julgamento do Pedido de Providências nº 200710000016770, da relatoria do eminente Conselheiro Paulo Lôbo.

Naquela ocasião determinou-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo elaborasse, no prazo de trinta (30) dias, plano de
ações para solucionar o problema constatado (falta de funcionários e estrutura na Vara das Execuções de Franco da Rocha que tem gerado
sensível atraso na prestação jurisdicional), comunicando o Conselho Nacional de Justiça.

Constatou-se que o Tribunal requerido, ao invés de acatar o comando mencionado, determinou a remessa de parte dos processos da Vara de
Execuções de Franco da Rocha para a Vara das Execuções de Jundiaí, editando para tanto o Provimento nº 1500/2008 - CSM.

Tal provimento apenas fez tumultuar o bom andamento dos processos na Vara das Execuções de Jundiaí, motivo pelo qual foi editado o provimento
ora atacado (1780/2010) redistribuindo parte daqueles processos para a 5ª Varas das Execuções Criminais da Capital, gerando, em conseqüência,
os problemas apontados na exordial.

Nesse sentido, aceitar o recurso equivaleria a acatar recurso das decisões do próprio Plenário que não coaduna os preceitos do regulamento
interno do CNJ que prevê expressamente no artigo 4º § 1º a vedação aos recursos de decisões plenárias.

Ultrapassada esta questão, no caso do conhecimento do recurso, não há razões para, no mérito, ser modificada a decisão monocrática.

Mérito

Incialmente deve ser esclarecido que o procedimento ficou aguardando, por longo período, providências do TJSP que, intimado por várias vezes,
informou que o projeto de Lei Complementar que atribuiria ao Conselho Superior da Magistratura a possibilidade de alterar competência referente
às varas de execuções criminais estava incluído na ordem do dia da Câmara Legislativa do Estado de São Paulo.

Como, em tese, a providência poderia até mesmo resultar na perda do objeto do presente procedimento, optou-se por aguardar temporariamente
o desenrolar da questão, o que, até a presente data não ocorreu.

Quanto a questão principal destes autos, deve-se reproduzir a decisão monocrática do Conselheiro Felipe Locke que assim se manifestou:

Como muito bem salientado no parecer da lavra do Dr. Luciano André Losekann, Juiz auxiliar coordenador do DMF (PARE12), não poderia um
provimento do Conselho Superior da Magistratura alterar a competência de uma Vara que fora fixada por lei.

A lei de execução penal (Lei 7.210/84), ao tratar da competência preceitua que:

"Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença."

Já a lei de organização judiciária do Estado de São Paulo - decreto-lei complementar nº 03, de 27 de agosto de 1969, determina o processamento
das execuções criminais na comarca da capital na seguinte hipótese:

"Art. 33. Aos Juízes das Varas das Execuções Criminais compete:

I - a execução da pena e seus incidentes na Comarca da Capital e nas demais do Estado onde não houver juiz especial;"

A lei estadual 3.396, de 16 de junho de 1982, alterou dispositivos da organização judiciária do Estado de São Paulo e no seu artigo 4º instituiu
Juízo de Execuções Criminais em Franco da Rocha.

Logo, há disposição legal específica fixando o Juízo de Franco da Rocha como competente para conhecer de todas as execuções criminais e
seus incidentes relativamente aos presos que estejam cumprindo pena naquela localidade.

Não poderia, portanto, um ato administrativo do Tribunal de Justiça alterar a competência definitiva de uma Vara de Execuções contrariando
disposição legal.

Por outro lado, o legislador em momento algum delegou sua competência legislativa ao Tribunal para disciplinar as atribuições das Varas de
Execução Penal, posto que a lei de organização judiciária é clara e minuciosa ao delimitar a competência de tais unidades jurisdicionais.

Tampouco o Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atribui no seu artigo 16 a possibilidade de que o Conselho
Superior da Magistratura altere, por provimento, no todo ou em parte a competência de varas fixadas em lei.

Além disso, o ato impugnado ofendeu princípio constitucional basilar da Justiça relativo à garantia do Juízo natural.

Neste sentido vale lembrar que a Constituição Federal foi clara ao estabelecer que:

"Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais
a inviolabilidades do direito à vida, à liberade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

...

XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
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LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;"

É evidente que não pode o Tribunal, por ato administrativo, determinar que parte do acervo de uma determinada Vara seja incorporada a outra
unidade jurisdicional, pois o indivíduo que está em determinado local tem o direito de ver seus pleitos julgados pelo Juízo ali instalado.

Portanto, além do descumprimento da decisão mencionada, o ato atacado feriu a lei de organização judiciária local e os princípios constitucionais
que regem o processo de execução penal.

Não bastassem tais fatos, a provimento local (1780/2010) desrespeitou a obrigação de que o Juízo das Execuções seja sempre o mesmo
responsável pelas visitas e inspeções no estabelecimento penal no qual os presos estão recolhidos.

Tal regra decorre do disposto no artigo 66 da lei de Execuções penais e da Lei 9.455/97, estando contida no artigo 1º da Resolução 47, de 18
de dezembro de 2007, deste Conselho Nacional de Justiça.

É evidente que não poderia o ato impugnado definir a competência para examinar parte dos processos do Juízo de Franco da Rocha para o Juízo
da 5ª Vara das Execuções Criminais da Capital e, ao mesmo tempo, determinar que as visitas aos estabelecimentos prisionais relacionados com
aqueles processos continuassem a cargo do primeiro juízo.

Deste modo, o provimento impugnado desrespeitou a decisão anterior deste colegiado e contraria frontalmente as disposições legais relativas
à matéria.

Mas ainda há mais.

Cumpre lembrar que as informações colhidas dão conta de que a mudança de parte dos processos de Franco da Rocha para Jundiaí e
posteriormente para São Paulo, apenas veio a sobrecarregar estas varas já abarrotadas de processos e com estrutura precária, prejudicando,
ainda mais, um serviço já deficiente e inadequado.

O documento 05, acostado à inicial, indica diversos processos cujo tramite ou esteve paralisado ou foi extremamente moroso, por total falta de
meios da 5ª Vara de Execuções Penais da Capital. Além disso, o citado documento aponta para a existência de 16.136 (dezesseis mil cento e
trinta e seis processos) em andamento naquela unidade jurisdicional. Tal fato demonstra a impossibilidade de que os feitos de Franco da Rocha
tramitem adequadamente na Vara da Capital.

Além disso, a experiência de Jundiaí, para onde inicialmente foram remetidos irregularmente os processos, comprova a impropriedade da medida
adotada.

Com efeito, as informações prestadas por aquele Juízo demonstram que o acréscimo indevido de feitos apenas acarretou na falta de prestação
jurisdicional e a morosidade do tramite dos processos dos presos. Tal afirmação foi comprovada pelos fatos, pois diante da impossibilidade fática
de tramitação dos processos por aquela Vara parte destes foram remetidos, também de forma indevida, para São Paulo.

É certo que a comarca de Jundiaí conta hoje com cerca de três mil execuções oriundas indevidamente de Franco da Rocha, por força do
Provimento 1500/2008, em Vara já abarrotada de processos e atribuições diversas, inclusive, relativas à Infância.

Logo, não devem os processos oriundos de Franco da Rocha permanecer indevidamente em Jundiaí ou São Paulo.

Portanto, se a situação legal não recomenda a manutenção dos atos impugnados e os aspectos fáticos abordados também demonstram a
ineficiência prática das medidas adotadas, estas não podem subsistir.

Cumpre ressaltar, por fim, que os atos impugnados não foram emanados da atual administração do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que vem empreendendo esforços para corrigir problemas graves decorrentes de situações anteriores.

Assim, no que tange ao mérito, diante dos argumentos e razões expendidos na decisão DEC 25, nada há a reparar, porquanto a existência de
lei local a regrar, minuciosamente, a competência em matéria de execução penal no Estado de São Paulo o que não permite cogitar de outra
alternativa, senão a de que se anulem os provimentos já citados, mantendo-se a decisão proferida.

Por fim, quanto a questão de dilação dos prazos estabelecidos, tendo em vista que aguardou-se por tempo mais do que suficiente para que a
questão pudesse ser solucionada pelo próprio Tribunal, determina-se, desde já, o cumprimento dos prazos que foram estabelecidos na decisão
monocrática proferida.

Por todo exposto, deixo de receber o recurso posto que incabível na espécie, e, caso ultrapassada a preliminar, no mérito, mantenho a decisão
monocrática proferida.

É como voto.

GILBERTO VALENTE MARTINS
Conselheiro

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - CONSELHEIRO 0002785-76.2011.2.00.0000

Requerente: Ministério Público Federal - Procuradoria da República No Estado do Mato Grosso do Sul
Interessado: Felipe Fritz Braga
Requerido: Conselho Nacional de Justiça

VOTO-VISTA (divergente)

EMENTA: PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS.  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL
DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA
COMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO. DETERMINAÇÃO AOS
TRIBUNAIS. PROCEDÊNCIA.
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I. Pedidos de Providências que objetivam afastar a previsão de avaliação prévia da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo.

II. A avaliação da compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo deve ocorrer durante estágio probatório, após a posse do servidor,
em consonância com o artigo 73, § 2º, da Resolução CNJ nº 118/2010, que alterou a Resolução CNJ nº 75/2009, e com o § 2º do art. 43 do
Decreto 3.298, de 20/12/1999.

IV. Determinação aos tribunais.

IX. Pedidos procedentes.

Registro de início que, por tratarem do mesmo tema, estão em exame conjunto os Pedidos de Providências Nº 0005325-97.2012.2.00.0000 e
Nº 0002785-76.2012.2.00.0000.

Adoto o relatório ofertado pelo ilustre Conselheiro Emmanoel Campelo de Souza Pereira, in verbis:

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0005325-97.2012.2.00.0000

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Mato Grosso do Sul - requereu providências "objetivando o afastamento da previsão de
avaliação prévia da deficiência do candidato aprovado em concurso público com as atribuições do cargo constante em editais dos órgãos do
Poder Judiciário brasileiro".

Recorda que o CNJ recomendou aos tribunais a adoção de medidas para remoção de barreiras físicas, arquitetônicas e atitudinais que pudessem
gerar discriminação às pessoas com deficiências, porém, os editais de concurso ainda colocam óbice ao acesso daquelas pessoas.

Exemplifica sua tese com os editais de concursos do TJMS, TRT da 23ª e 24ª Regiões, de onde consta a obrigação do candidato que se declara
portador de deficiência, de apresentar-se para avaliação prévia de uma junta médica e funcional.

Argumenta que as avaliações prévias "constituem forma de eliminar as pessoas com deficiência aprovadas nos concursos públicos", já que a
avaliação que não se aplica aos demais candidatos.

Discorreu sobre a proteção às pessoas com deficiências, tanto na legislação brasileira (Constituição e Lei 7853/89) quanto em Convenção
Internacional subscrita pelo Brasil.

Requereu sejam uniformizadas as regras de concurso público para servidores do Judiciário, "no sentido de que a compatibilidade da deficiência do
candidato aprovado no certame publico seja realizada exclusivamente no estágio probatório, com a disponibilização ao servidor dos instrumentos
tecnológicos necessários e as ajudas técnicas".

O então Conselheiro Marcelo Nobre solicitou manifestação de diversas entidades e do Ministério Público sobre o tema.

Os tribunais de Justiça dos Estados do Ceará, Amazonas, Tocantins, Bahia, Alagoas, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa
Catarina, Roraima, Amapá, Pernambuco, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí, Sergipe, Paraná, Espírito Santo, Goiás,
Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul manifestaram-se nos autos, em sua maioria, pela possibilidade da fixação da avaliação da
deficiência previamente.

A Anamatra também manifestou-se nos autos, defendendo o posicionamento da Requerente.

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 0002785-76.2012.2.00.0000

O Ministério Público Federal também requereu controle dos editais de concurso do Judiciário, em todo o país, por conta da inserção de cláusula
que determina a submissão do portador de deficiência à prévia avaliação de compatibilidade da deficiência com a função judicante.

Argumenta o Requerente que defende a "máxima efetividade dos direito fundamentais constitucionais", em especial a "igualdade material e a
não discriminação", garantindo a acessibilidade.

Requereu liminar para determinar a suspensão cautelar de eficácia dos dispositivos normativos que disciplinem a realização de concurso público
no âmbito do judiciário em que "a) imponha-se avaliação de compatibilidade da deficiência do candidato com a as atribuições do cargo durante
o concurso; b. ou em que se condicione a posse à previa aprovação nessa avaliação."

A liminar foi indeferida pelo então conselheiro Marcelo Nobre e, solicitadas informações ao TJMS, este afirmou não estar realizando concurso e
que os últimos certames foram feitos antes das normas aqui discutidas.

Ouvido o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, informou a Ministra Maria Cristina Peduzzi que a proteção às pessoas com deficiência foi
regulamentada pela Lei 7853/89 e Decreto 3298/99, fixando que a avaliação da aptidão se daria no estágio probatório, porém a Lei 8.112/90
institui como requisito básico para investidura em cargo publico a aptidão física e mental.

Argumenta, ainda, que não se pode admitir a mesma regra utilizada para a magistratura porque é grande a gama de atividades dos servidores
e pode haver incompatibilidade entre o cargo e a deficiência. Concluiu que o pedido do Ministério Público "encontra óbice nos arts. 5º e 14 da
Lei nº 8.112/90".

Não houve manifestação conclusiva do Conselho da Justiça Federal.

O Procurador Geral da República manifestou-se no sentido de que o pleito é razoável e legítimo e deve ser analisado com cautela.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Os pedidos formulados buscam o "afastamento da previsão de avaliação prévia da deficiência do candidato aprovado em concurso público
com as atribuições do cargo constante em editais dos órgãos do Poder Judiciário Brasileiro" e a uniformização de regras de concurso público
para servidores do Judiciário, no "sentido de que a compatibilidade da deficiência do candidato aprovado no certame público seja realizada
exclusivamente no estágio probatório (...)".

De pronto, devo registrar que aqui não se discute da realização de perícia por Comissão Multidisciplinar para delimitar e determinar a existência
e extensão da deficiência, cujo objetivo é verificar se o candidato deve ou não concorrer, em lista apartada, às vagas reservadas às pessoas
com deficiência.
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Esta indiscutivelmente deve ocorrer em momento prévio à posse, tal como entendeu o Eminente Relator em seu voto (vide "As conclusões",
item "b").

O cerne da discussão é outro e diz respeito ao momento em que deve ser procedida a averiguação da compatibilidade entre a deficiência do
candidato aprovado e as atribuições a serem por ele exercidas no cargo.

Neste ponto, o Eminente Relator entendeu que "não é irregular nem ilegal o exame prévio de compatibilidade da deficiência declarada com o
cargo ao qual concorre o candidato" (vide "as conclusões", item "c").

Com a devida vênia, ouso discordar da solução proposta em seu voto. Tal averiguação deve ocorrer necessariamente quando a pessoa com
deficiência, já empossada, inicia o desenvolvimento das atividades inerentes a seu cargo. Vale dizer: no estágio probatório.

Explico.

De início, vale recordar que a Carta Constitucional, inspirada nos mais nobres princípios do Estado Democrático de Direito, garantiu o dever do
Estado de "integração social" das pessoas com deficiência. A título ilustrativo, transcrevo alguns dos seus dispositivos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 37. VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios
de sua admissão;

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

Art. 227. § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou
mental, bem como de  integração social  do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e
a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de
discriminação.

§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo,
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes
a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

Nesse mesmo sentido a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Brasil e internalizada por meio
do Decreto nº 6.949/2009, a confirmar o compromisso do Estado Brasileiro, também no plano internacional, com a proteção social das pessoas
com deficiência. A propósito, a teor do "Considerando" do referido Decreto, essa Convenção foi aprovada "conforme o procedimento do § 3º do
art. 5º da Constituição", pelo que equivale a Emenda Constitucional.

Com efeito, impõe-se ao intérprete constitucional, em prestígio ao princípio da máxima efetividade, dar concretude aos dispositivos da Carta da
República e da aludida Convenção Internacional - com força de emenda constitucional - de modo a conferir plena "integração social" às pessoas
com deficiência.

Feito esse introito, impõe-se reconhecer que garantir à pessoa com deficiência o direito à avaliação da compatibilidade entre as atribuições do
cargo e a sua deficiência durante o estágio probatório é, na hipótese em análise, a solução que mais se coaduna com a "integração social"
desejada pela sociedade democrática.

Senão vejamos.

A avaliação da compatibilidade no curso do estágio probatório já é regra positivada no Brasil, densificadora do desejo constitucional, a teor do
artigo 43 do Decreto nº 3.298, de 20.12.1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:

Art. 43. O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de equipe multiprofissional composta de três profissionais capacitados
e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles médico, e três profissionais integrantes da carreira almejada pelo candidato.

(...)

§ 2o A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato durante o estágio
probatório (grifo nosso).

Também foi essa a "opção" do Conselho Nacional de Justiça ao disciplinar o tema no tocante aos concursos públicos para a magistratura,
conforme artigo 73, § 2º, da Resolução CNJ nº 75/2009, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 118/2010:

Art. 73. As pessoas com deficiência que declararem tal condição, no momento da inscrição preliminar, terão reservados, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total das vagas, vedado o arredondamento superior.

(...)

§ 2º A avaliação sobre a compatibilidade da deficiência com a função judicante deve ser empreendida no estágio probatório a que se
submete o candidato aprovado no certame. ( Redação dada pela Resolução nº 118, de 03.08.10 )

A alteração de entendimento deste Conselho, ensejadora da atual regra do artigo 73, § 2º, da Resolução CNJ nº 75/2009, decorreu do
bem fundamentado voto do Conselheiro José Adônis Callou de Sá no Pedido de Providências nº 2009.10.00.006089-4 (Numeração Única n.
0006089-54.2009.2.00.0000), aprovado por unanimidade pelo Plenário do CNJ, cujas razões, em síntese, ora rememoro:
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"A norma do artigo 75 da Resolução deste CNJ permite a exclusão do candidato com deficiência antes da prova objetiva, que constitui a primeira
etapa do certame (artigo 32), como resultado da avaliação procedida pela Comissão Multiprofissional a respeito da compatibilidade da deficiência
com as atribuições inerentes à função judicante.

Essa avaliação prévia, como procedentemente argumentam a requerente e o Ministério Público Federal, significa o acréscimo de mais uma
etapa ao certame a ser enfrentada exclusivamente pelos candidatos com deficiência. Tal avaliação, ademais, por ser prévia, tende a ser
contaminada por ideias preconcebidas acerca da inaptidão do candidato em função da natureza da deficiência.

A avaliação prévia pela Comissão Multiprofissional deveria restringir-se à verificação sobre a relevância da deficiência para fins de concorrência
às vagas reservadas, bem como sobre a necessidade de deferimento de condições especiais para realização das provas.

O tratamento dado ao tema na Resolução n. 75 deste CNJ não é compatível com os diversos princípios e regras constitucionais que
têm por finalidade incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho e assegurar a plena participação em todas as dimensões
da vida na comunidade, afastando quaisquer formas de discriminação negativa motivada pela deficiência (CF artigo 1º, II e III; artigo
3º, I eIV; artigo 7º XXXI, artigo 37, VIII, artigo 227, § 1º)".

Com efeito, agiram em boa hora o Executivo Federal ao editar o aludido dispositivo do Decreto nº 3.298/2009 e o CNJ ao implementar nova
redação ao artigo 73 da Resolução nº 75/2009, porquanto parece-me pouco democrático, quiçá discriminatório, diante do contexto normativo
mencionado e do aludido dever de "integração social", ceifar  um candidato com deficiência, já aprovado nas provas de conhecimento, do
direito de demonstrar, na prática do dia a dia do estágio probatório, não apenas a "compatibilidade" da deficiência com as atribuições
do cargo, mas sobretudo que detém talento, habilidades e atitudes suficientes para, eventualmente, suprir e superar a sua deficiência.

Nesse sentido, transferir para o estágio probatório essa "prova" é oportunizar à administração pública o exame da compatibilidade com o
aprofundamento necessário, a cautela exigida e o vagar que requer o dever do Estado de cuidado, proteção e integração social das pessoas
com deficiência.

Entendimento noutro sentido acaba por impor que tal exame se dê, senão de afogadilho, pelo menos sem um acurado, minucioso e atento
"olhar". Nesse contexto, suposições, pré-conceitos, subjetivismos, desconhecimento das reais necessidades do cargo e má-informação sobre
ferramentas tecnológicas disponíveis são algumas das hipóteses que podem contaminar um laudo precipitado de "incompatibilidade".

São públicos e notórios casos de pessoas com deficiência detentoras de talentos excepcionais, a superar eventuais limitações físicas. São
igualmente públicos e notórios pareceres prévios apressados - e por vezes injustos - acerca da "compatibilidade" de tais deficiências com as
atividades do cargo.

Também vale reforçar que o acelerado avanço tecnológico - assim como o preciso conhecimento a respeito das tecnologias existentes -
têm influência direta neste tema, porquanto pode auxiliar a superação de eventuais incompatibilidades. Sob esse prisma, também prestigia a
"integração" das pessoas com deficiência a transferência da análise definitiva da compatibilidade para o período do estágio probatório.

Note-se, de outro lado, que não há confundir a inspeção médica para aferir aptidão física e mental de que trata o artigo 14 da Lei 8.112/90 [1]
com o exame da compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo. Logo, não é possível afirmar que o exame feito  a posteriori  estaria
em desacordo com o que dispõe a Lei 8.112/90.

A inspeção a que se refere o artigo 14 do Estatuto do Servidor Público diz da realização de exames clínicos gerais a qual todos os nomeados se
submetem, independentemente de pertencerem à lista apartada das pessoas com deficiência.

Com efeito, antes da realização do ato de posse o futuro servidor é submetido a exame médico para aferir tão-somente  "condições de saúde
necessárias à realização de atividade laborativa (...)"  [2] . Trata-se de averiguação singela e com objetivo limitado de verificar as condições físicas
e fisiológicas do aprovado, via de regra por meio de exames clínicos e laboratoriais.

Não se busca, nesta fase, examinar a compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo, mesmo porque tal análise, como já exposto,
depende necessáriamente da averiguação do trato de habilidades operativas, atitudes e talentos, cujas respostas só podem ser obtidas no "dia-
a-dia" do trabalho desenvolvido.

Por fim, cumpre-nos analisar se existe alguma circunstância especial nas atividades dos servidores das carreiras do Judiciário que torne inviável
ou inconveniente aplicar-lhes a regra já estabelecida na Resolução CNJ nº 75 para os candidatos à magistratura.

No entender do Relator, "não se aplica aos concursos para servidores a mesma regra aplicada aos magistrados porque as funções dos servidores
são variadas e eventuais deficiências podem ser incompatíveis com o exercício do cargo".

Com a máxima vênia, assim não entendo.

As atividades dos servidores do Judiciário podem ser descritas, na sua totalidade, como técnicas, jurídicas, operacionais e/ou burocráticas.

Tomo como exemplo os cargos das carreiras dos servidores do Judiciário Federal, que na essência também refletem as desenvolvidas pelos
servidores da Justiça dos Estados.

De acordo com a Lei 11.416/2006, tais servidores subdividem-se nos cargos de Analistas, Técnicos e Auxiliares Judiciários, observadas 3 (três)
áreas de atuação: área judiciária, área de apoio especializado e área adminstrativa (artigos 2º e 3º).

O artigo 4º dessa lei, por sua vez, afirma que as "atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte:

I - Carreira de Analista Judiciário: atividades de planejamento; organização; coordenação; supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa;
elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade;

II - Carreira de Técnico Judiciário: execução de tarefas de suporte técnico e administrativo;

III - Carreira de Auxiliar Judiciário: atividades básicas de apoio operacional." (grifo nosso)

Como visto, nenhuma delas exige capacidade peculiar ou especial que, em tese, também não seja exigida de um magistrado.

Em outras palavras, se toda e qualquer pessoa com deficiência pode tomar posse no cargo de magistrado, membro do Poder, e ter a
compatibilidade da sua deficiência "testada" no curso do estágio probatório, não consigo vislumbrar razoabilidade na conclusão de que tal
compatibilidade, no caso dos servidores da Justiça, deva ser exigida previamente.
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É fato que algumas poucas atividades podem exigir, cumulativamente, maior capacidade de locomoção, como é o caso dos oficiais de justiça.
Mas mesmo nestes casos não consigo vislumbrar razoabilidade no exame prévio da compatibilidade, notadamente porque, via de regra, as
deficiências motoras são atualmente supridas pelo uso de equipamentos específicos.

Também vale lembrar a salutar e corriqueira possibilidade de adaptação do servidor com deficiência para atividades específicas do mesmo cargo,
de modo a garantir melhor desempenho e maior eficiência, possibilidade que só pode ser melhor aferida no curso do estágio probatório.

Em síntese, por mais que me esforce não consigo vislumbrar uma única hipótese em que a mais grave das deficiências possa ser, em
tese e de plano, considerada incompatível com as atividades de um cargo de servidor do Judiciário. Ao que me parece, toda e qualquer
dificuldade teórica de "compatibilidade" pode ser superada no curso do estágio probatório, a depender do talento, da operosidade, das
habilidades e das atitudes do candidato.

O que deve ser reforçado é o acompanhamento permanente desse candidato no curso do estágio probatório, a fim de que a avaliação final seja
fundada em elementos objetivos.

Por todo o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo Conselheiro Silvio Rocha, na 20ª Sessão Extraordinária, realizada em 23
de abril de 2013 (CERT 51), para julgar procedentes os pedidos.

Também voto no sentido de determinar  aos órgãos do Poder Judiciário que, doravante, consignem nos editais de concurso ainda não
publicados que a avaliação da compatibilidade da deficiência do candidato aprovado no certame público com as atribuições do cargo
seja realizada no curso do estágio probatório.

É como voto.

[1]  Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for
julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

[2]  Rocha, Daniel Machado. Comentários à Lei do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União. 2ª ed. Revista, atualizada e
ampliada. Conceito Editorial, pág. 57.
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