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RELATÓRIO
1. Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo (PCA)
instaurado por Dirlei Horn e Cleverton Audrey Nicaretta em face do Tribunal de Justiça
do Estado do Mato Grosso (TJMT), em que pedem, liminarmente, que o Tribunal
retifique o Edital 12/2014/GSCP para que publique listas distintas para os candidatos às
vagas amplas e os concorrentes às vagas reservadas.
Alegam que se inscreverem para o ingresso na atividade notarial e de
registro do Estado de Mato Grosso e tiverem suas inscrições deferidas como pessoas
com deficiência.
Informam que foram submetidos à avaliação objetiva, mas, quando da
publicação do Edital 14/2014, verificaram que não foram habilitados para a próxima
fase (prova escrita discursiva), que será realizada no dia 23/3/2014.
Expõem que, nos termos do item 3.1 do Edital 30/2013, foram
destinadas 193 (cento e noventa e três serventias) para o concurso, das quais 10% (dez
por cento) seriam reservadas às pessoas portadoras de deficiência. Do total das
serventias, 129 são destinadas para ingresso e 64 para remoção. Assim, foram sorteadas
13 serventias para ingresso das pessoas com deficiência.
Aduzem que houve 31 inscrições de pessoas com deficiência e que, se
há 13 serventias reservadas, multiplicando-se por 8 (oito) como previsto no edital,
chega-se ao número de 104 (cento e quatro) candidatos portadores de deficiência para a
segunda fase. Dessa forma, como o número de candidatos inscritos é menor do que o
número de vagas, todos deveriam estar habilitados a participarem da prova escrita.
Argumentam que, em razão da iminência da realização da prova
discursiva, marcada para o dia 23/3/2014, e da previsão editalícia que a comunicação
aos candidatos deverá ser confirmada com 10 (dez) dias de antecedência, a ser
divulgado no Diário da Justiça Eletrônico, pode ser que não haja tempo hábil para a
retificação do edital de convocação para as provas escritas.

Ao final, requerem o deferimento da medida liminar no sentido de
determinar “sejam os candidatos portadores de deficiência convocados para se
submeterem a prova escrita, por Edital Aditivo, a ser publicado com a máxima
urgência, a fim de se evitar a suspensão do concurso”, ou seja deferida a liminar no
sentido de determinar “a imediata suspensão das provas discursivas para o provimento
por ingresso, marcadas para o dia 23/3/2014, porquanto caso seja julgado procedente
este pedido, a classificação geral deverá ser refeita, eis que haverá discrepância entre
o que prescreve o edital e a publicação constante do Edital 12/2014/GSCP, item f”.
2. O feito foi distribuído à Conselheira Debora Ciocci que
encaminhou para este Conselheiro avaliar ocorrência de eventual prevenção por se tratar
de questionamentos acerca do mesmo Edital nº 30/2013/GSCP do TJMT.
É, em síntese, o relatório.

DECIDO:

3. O Regimento Interno prevê em seu artigo 44, in verbis:

Art. 44. Os pedidos, propostas de atos normativos e processos
regularmente registrados serão, quando for o caso,
apresentados à distribuição.
§1º A distribuição será feita sob a supervisão da Presidência,
por sorteio, mediante sistema informatizado, por classe de
processo.
§ 2º A distribuição automática, alternada e aleatória de
processos será pública, podendo qualquer interessado ter
acesso aos dados constantes do respectivo sistema
informatizado.
§ 3º Sorteado o Relator, ser-lhe-ão imediatamente conclusos
os autos.
§ 4º Havendo prevenção, o processo será distribuído ao
Conselheiro que estiver prevento.

§ 5º Considera-se prevento, para todos os feitos
supervenientes, o Conselheiro a quem for distribuído o
primeiro requerimento pendente de decisão acerca do mesmo
ato normativo, edital de concurso ou matéria, operando-se a
distribuição por prevenção também no caso de sucessão do
Conselheiro Relator original. (Redação dada pela Emenda
Regimental nº 01/10)(Grifei).

Como este Conselheiro é relator do PCA 00634555.2013.2.00.00000, que impugna dispositivos do Edital nº 30/2013/GSCP do
TJMT, declaro-me, portanto, prevento para apreciar o presente feito, tendo em
vista que se trata do mesmo edital de concurso. Determino a Secretaria
Processual a redistribuição. Passo à analise do pedido liminar.
4. As medidas acauteladoras liminares exigem a presença
concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito invocado e do efetivo
perigo de dano em razão da demora da análise do mérito.
5. O Edital impugnado, seguindo as instruções da minuta
anexa à Resolução nº 81 deste Conselho, trouxe o seguinte dispositivo em
relação aos candidatos habilitados para o prova Escrita e Prática:

13.12. Somente serão considerados habilitados e convocados
para a Prova Escrita e Prática os candidatos que alcançarem
maior pontuação, incluídos os empatados na última
colocação, dento da proporção de 8 (oito) candidatos por
vaga, em cada opção de inscrição.

6. Dessa forma, se o Tribunal destinou 13 (treze) serventias
para ingresso das pessoas com deficiência, considerando a proporção de 8
(oito) candidatos por vaga, chegaremos ao número de 104 (cento e quatro)
candidatos portadores de deficiência para a segunda fase. Número superior ao
de candidatos inscritos e que realizaram a prova objetiva.

7. O Tribunal deveria ter publicado uma lista geral de todos os
candidatos, bem como lista específica de candidatos com deficiência, como já
decidido, em caráter liminar e ratificado pelo Plenário, no PCA nº 000615444.2012.2.00.0000, in verbis:

O pedido do Requerente cinge-se à alegação de que o Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina não observou os ditames
editalícios do Concurso para ingresso nos serviços notariais e
registrais daquele Estado ao não divulgar listagem específica dos
candidatos inscritos na condição de portadores de deficiência,
habilitados para a 2ª fase do Certame.
Com efeito, o Edital nº 220/2012 (DOC 7, Evento 1), que divulga os
candidatos aprovados na Prova Objetiva de Seleção, apresenta
listagem única de nomes de candidatos, relacionados conforme a
classificação extraída a partir da nota obtida na aludida prova, sem
que seja apresentada listagem específica de candidatos portadores de
necessidades especiais.
A Resolução nº 81/2009 deste Conselho Nacional de Justiça, ao
regulamentar o tema, trouxe minuta de Edital, de observância
obrigatória pelos Tribunais Pátrios, em que é assegurada ao portador
de necessidades especiais a classificação em listagem geral, acaso
obtenha pontuação para tanto, e em listagem específica dos
candidatos que concorrem nessa condição, senão veja-se:
2.1.4.2 O candidato portador de necessidades especiais aprovado
será classificado em lista geral de todos os candidatos e em lista
específica de candidatos portadores das necessidades que concorrem
às serventias reservadas, e quando da realização da audiência
pública de escolha das serventias, todos eles serão chamados a
escolher, obedecendo-se a rigorosa ordem de classificação final.

O Edital nº 176/2012 (DOC4, Evento 1, em seu item 4.4) apresenta
redação semelhante à minuta de Edital constante da Resolução nº
81/2009, assegurando aos candidatos portadores de necessidades
especiais que concorram entre si às vagas reservadas, em lista
específica, conforme transcrevo:

4.4 O candidato portador de necessidades especiais aprovado será
classificado em lista geral de todos os candidatos e em lista específica
de candidatos portadores de necessidades especiais que concorrem às
serventias reservadas, e, na realização da audiência pública de

escolha das serventias, todos eles serão chamados a escolher, de
modo que se obedeça a rigorosa ordem de classificação final.

Por sua vez, o item 4.5 do aludido Edital prevê que a classificação do
candidato portador de necessidades especiais dependerá da obtenção
de nota mínima também exigida a todos os demais candidatos, verbis:
4.5 Os candidatos portadores de necessidades especiais,
resguardadas as condições especiais de prova, participarão do
concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no
que concerne ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas, e à nota
mínima exigida para todos os demais candidatos.

Ocorre que o Item 9.2.3, que disciplina a habilitação de candidatos
nas provas objetivas de seleção, não prevê a exigência de nota
mínima para habilitação dos candidatos nessa fase, mas apenas
ressalta que serão classificados aqueles que obtiverem maior
pontuação, incluídos os empatados na última colocação, dentro da
proporção de 8 (oito) candidatos por vaga, verbis:
9.2.3 Somente serão considerados habilitados e convocados para a
prova escrita e prática os que alcançarem maior pontuação, incluídos
os empatados na última colocação, dentro da proporção de 8 (oito)
candidatos por vaga, em cada opção de inscrição.

A listagem de candidatos convocados para as provas práticas e
escritas, aprovados na prova objetiva de seleção, apresentada pelo
Requerente, demonstra, em análise preliminar, a existência de
listagem única de nomes, observando a ordem de classificação de
acordo com a pontuação obtida naquela fase do Certame, sem que
haja demonstração em separado dos candidatos habilitados na
condição de portadores de deficiência, para as vagas especificamente
a eles reservadas.
O cotejo das normas transcritas permite inferir, em juízo preliminar,
a inexistência de lista específica de candidatos habilitados na
condição de portadores de necessidades especiais para concorrerem
entre si às vagas reservadas, em inobservância ao que disciplinam a
Resolução deste Conselho e o Edital nº 176/2012, norteador do
Certame.
Do exposto, em apreciação meramente perfunctória, verifico a
plausibilidade do direito vindicado e, ante a iminência da realização
da 2ª fase do Concurso, com a possibilidade de prejuízo aos

candidatos portadores de necessidades especiais que não figuraram
na listagem geral divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, DEFIRO A LIMINAR requerida para suspender a
realização das provas práticas e escritas do Concurso para ingresso
para outorgas de delegações de notas e de registro do Estado de
Santa Catarina, marcadas para o próximo dia 21/10/2012.

(CNJ - ML – Medida Liminar em PCA - Procedimento de
Controle Administrativo - 0006154-44.2012.2.00.0000 - Rel.
CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA - 157ª Sessão - j.
23/10/2012 ).

8. Presente, portanto, o requisito da plausibilidade do direito invocado,
ante o precedente do próprio Conselho que determinou o cumprimento das regras da
Resolução nº 81.
9. Já no que tange ao perigo da demora, a prova discursiva está
marcada para o dia 23/3/2014. Entretanto, a convocação para as provas deve ser
realizada no prazo de 10 (dez) dias anteriores à data prova, conforme prevê o item 14.10
do Edital 30/2014:

14.10. As provas Escritas e Práticas serão aplicadas nas datas
prováveis de 23 de março de 2014, para candidatos a ingresso por
provimento, e 24 de março de 2014, para candidatos a ingresso por
remoção, devendo ser confirmada por Edital, com 10 (dez) dias de
antecedência, a ser divulgado no Diário da Justiça Eletrônico e nos
endereços
eletrônicos
http:www.tjmt.jus.br
e http://www.concursosfmp.com.br.

Desse modo, considerando que este Conselheiro recebeu o presente
feito no dia 13/3/2014, não haverá tempo suficiente para a publicação do Edital
conforme item supracitado.
10. Verifica-se, pois, a presença dos requisitos exigidos para o
deferimento da medida requerida.

11. Ante o exposto, defiro pedido liminar para suspender a realização
das provas discursivas para o provimento de ingresso marcadas para o dia
23/3/2014 e determino que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso convoque
os candidatos portadores de deficiência dentro da proporção de 8 (oito) candidatos por
vaga, retifique o edital inaugural, fazendo publicar listas distintas para os candidatos às
vagas amplas e os concorrentes às vagas reservadas. Fixo, ainda, o prazo de 30 (trinta)
dias para que o Tribunal aplique as referidas provas.
Intime-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente as informações que entender de
direito.
Intimem-se os requerentes.
Determino à Secretaria Processual a redistribuição do feito.

Conselheiro GUILHERME CALMON
Relator

