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EXMO. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO EG. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA  

 

CONSULENTES: Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho – ANAMATRA 

                        Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB 

                         

 

CONSULTA: dúvidas quanto à aplicação de dispositivos da Resolução CNJ 226/16 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO - ANAMATRA, associação civil sem fins lucrativos, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n. 00.536.110/0001-72, representativa dos interesses dos 

magistrados da Justiça do Trabalho, com sede no SHS, Quadra 06, bloco E, 

conjunto A, salas 602 a 608, Ed. Business Center Park Brasil 21, Brasília, DF, CEP.: 

70.316-000, e a ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB, 

associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

34.102.228/0001-04, representativa dos interesses dos magistrados brasileiros, 

com sede no SCN, Quadra 2, Bloco D, Torre B, Sala 1302, Shopping Liberty Mall, 

Brasília-DF, CEP: 70712-903, substituindo a totalidade dos seus associados, com 

fundamento no art. 89 do Regimento Interno deste Conselho Nacional de 

Justiça, formular CONSULTA, o que fazem nos termos que seguem: 
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I. A LEGITIMIDADE DAS ASSOCIAÇÕES DE CLASSE CONSULENTES. ART. 5º, XXI E LXX, CF 88 E 

LEI 9.784/99  

 

Como é de conhecimento deste eg. Conselho, a ANAMATRA e a AMB são 

entidades representativas de mais de vinte mil juízes de todo o Brasil, estando-

lhes acometido o dever estatutário de defender os direitos e as prerrogativas de 

todos eles.  

  

A legitimidade das associações na tutela dos interesses transindividuais 

de seus associados encontra expressa previsão na Constituição Federal, em seu 

art. 5º, XXI, verbis:  

  

Art. 5º. Omissis  

(...)  

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade 

para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;  

  

No mesmo sentido, ademais, dispõe o artigo 9º, incisos III e IV, da Lei n. 

9.784/1999, quanto às organizações civis representantes de interesses coletivos 

e difusos.  

  

Igual autorização provém dos estatutos das requerentes. Assim é que, 

ilustrativamente, o Estatuto Social da ANAMATRA, em seus arts. 2º e 3º, ao 

estabelecer o rol de finalidades da entidade, autoriza-a a agir como 

representante ou substituta, administrativa, judicial e extrajudicialmente, 

conforme se depreende dos respectivos dispositivos abaixo reproduzidos em 

proveito da clareza:  

 

Art. 2º A ANAMATRA tem por finalidade:  

I – omissis  

II – omissis  

  

III - defender e representar os interesses e  

prerrogativas dos associados perante as  
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autoridades e entidades nacionais e  

internacionais;  

IV – omissis  

  

Art. 3º A ANAMATRA poderá agir como  

representante ou substituta, administrativa,  

judicial ou extrajudicialmente, na defesa  

dos interesses, prerrogativas e direitos dos  

magistrados associados, de forma coletiva  

ou individual.  

  

O Estatuto da AMB, em seu art. 2º estabelece:   

  

Art. 2º A Associação dos Magistrados Brasileiros tem por finalidade:  

(..) VIII - representar judicial e extrajudicialmente, de ofício ou a requerimento, os direitos e 

interesses institucionais de seus associados;  

IX - atuar como substituto processual dos associados;  

X - defender o Estado Democrático de Direito, preservando os direitos e garantias individuais e 

coletivos.  

  

Eis aí, pois, o que habilita as requerentes a demandarem, do ponto de 

vista constitucional, legal e estatutário, em nome de seus associados perante 

este eg. Conselho. 

 

Ademais, a presente Consulta tem por finalidade dirimir dúvidas quanto à 

aplicação de alguns dispositivos da Resolução do CNJ nº 226, recentemente 

aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a 

Resolução CNJ 34/2007, dispondo sobre o exercício de atividades do magistério 

pelos integrantes da magistratura nacional.  

 

Por se tratar de Ato Normativo que afeta diretamente toda a 

magistratura do país e, ainda, por conter dita Resolução dispositivos que, se 

inobservados, poderão ocasionar abertura de processo administrativo 

disciplinar, legítimo é o interesse direto das autoras em obter esclarecimento 

sobre a matéria trazida à discussão perante este Conselho, com vista a melhor 

delimitar os exatos contornos das condutas tidas por vedadas na referida 

resolução. 
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II. CABIMENTO DA CONSULTA 

 

Nos termos do Regimento Interno deste CNJ, é do Plenário a 

competência para a análise de Consulta, que deve ser formulada em tese e 

demonstrada a repercussão geral da matéria que tem por objeto. 

 

Como restará demonstrado, formulam as entidades consulentes dez 

indagações em abstrato, a fim de serem respondidas por este Conselho, como 

forma de dirimir dúvidas na aplicação de dispositivos da Resolução CNJ 226/16, 

notadamente as que envolvem o artigo 5º-A do Ato Normativo, que impõe 

conduta vedada a magistrados através da adoção de um termo estrangeiro, de 

indiscutível conceito aberto e que urge ser melhor delimitado por este 

Conselho, ante as possíveis consequências disciplinares que pode ensejar. 

 
III. ARRAZOADO QUE CONTEXTUALIZA E DEMONSTRA A NECESSIDADE DA CONSULTA 

 

A Resolução CNJ nº 34/2007 dispôs sobre o exercício de atividades do 

magistério pelos integrantes da magistratura nacional e foi recentemente 

modificada pela Resolução CNJ nº 226/16, que alterou a redação dos artigos 3º 

e 5º e acrescentou os artigos 4-A e 5-A ao seu texto. 

 

Com a nova redação dada à Resolução 34/07, passou a ser obrigatório 

que os magistrados informem suas atividades eventuais de ensino ao órgão 

competente do respectivo tribunal no prazo de 30 dias.  

 

A Resolução também foi atualizada para incluir a previsão de inserção 

de dados de docência regular ou eventual em sistema eletrônico próprio do 

tribunal, com posterior publicidade ao público em geral para análise de 

possíveis situações de impedimento (artigo 144, VII, do CPC/2015). O texto 

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI240763,71043-Magistrados+estao+proibidos+de+exercer+atividades+de+coaching+para
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também passou a contemplar a possibilidade de acompanhamento e avaliação 

dessas informações por corregedorias e pelo CNJ. 

 

No artigo 4º-A, acrescido à Resolução 34/07, restou estabelecido pelo 

CNJ que a participação de magistrados na condição de palestrante, 

conferencista, presidente de mesa, moderador, debatedor ou membro de 

comissão organizadora é considerada atividade docente, não havendo qualquer 

óbice a sua prática pelos magistrados. 

 

O artigo 5º-A, por sua vez, impôs restrições à magistratura, trazendo 

uma vedação de conduta ao instituir expressamente que “As atividades de 

coaching, similares e congêneres, destinadas à assessoria individual ou coletiva 

de pessoas, inclusive na preparação de candidatos a concursos públicos, não são 

consideradas atividade docente, sendo vedada a sua prática por magistrados”. 

 

Por mais que o qualificado voto proferido pelo Conselheiro Carlos 

Eduardo Dias, no bojo do Procedimento de Competência de Comissão nº 

0000593-97.2016.2.00.0000, traga algumas orientações e diretrizes que 

auxiliam na delimitação e compreensão do conceito de “coaching”, dúvidas 

ainda persistem quanto a sua abrangência, bem como quanto ao alcance das 

expressões “congêneres e similares” que também configuram prática vedada. 

 

Ademais, é digno de nota que os “esclarecimentos” feitos pelo relator 

acerca do conceito em seu voto, NÃO integram a Resolução aprovada, não 

possuindo, portanto, qualquer força normativa e/ou efeito vinculante perante 

os Tribunais (e corregedorias) que irão interpretar a norma em vigor. 
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Importante pontuar que não raro tal situação se verifica perante este 

CNJ: o voto que inspira a edição de um Ato Normativo dele se dissocia quando a 

Resolução é publicada, fazendo com que suas premissas e vetores 

interpretativos fiquem mitigados (ou esquecidos), sendo premente, portanto, 

que informações essenciais – in casu a delimitação/tipificação da conduta 

vedada - fiquem, de fato, consignadas no corpo da norma ou, então, que sejam 

reconhecidas e pronunciadas pelo CNJ em procedimento cuja decisão possua 

caráter normativo, como é o caso da presente Consulta. 

 

Exemplo inconteste do que ora se noticia, é o voto condutor proferido 

na questão da simetria, no PP nº 0002043-22.2009.2.00.0000, que deu origem à 

Resolução CNJ 133/11. Do brilhante voto proferido se extrai que foi reconhecido 

à Magistratura, pelo Plenário do CNJ, todos os direitos e vantagens do 

Ministério Público, contudo, a Resolução que sobreveio contemplou apenas 

alguns desses direitos. A despeito da interpretação que prevaleceu no voto 

aprovado em Plenário, esta não teve qualquer efeito vinculante – nem mesmo 

para entender os direitos elencados como exemplificativos - perante os demais 

órgãos da Administração e Judiciário, nem mesmo perante o próprio CNJ nas 

composições que se seguiram. 

 

A preocupação que exsurge, portanto, é que nem mesmo as 

ponderações e esclarecimentos acerca da vedação imposta, existentes hoje no 

voto do relator – e que, frise-se, ainda precisam ser complementadas, no 

entender da consulente -, venham a ser observados pelas Corregedorias dos 

Tribunais e pelo próprio Conselho em composições posteriores, pois não 

constituem parte integrante da norma e nem foram objeto de pronunciamento 

pelo CNJ, em sede de procedimento com efeitos normativos. 
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Importante observar que este CNJ já conheceu e apreciou diversas 

Consultas formuladas em hipóteses similares ao caso em tela, ou seja, situação 

de dúvida quanto ao alcance de dispositivos de Resoluções por si editadas, 

como se pode inferir dos seguintes precedentes a seguir elencados: 

 
CONSULTA. INDAGAÇÃO SOBRE OS LIMITES À PARTICIPAÇÃO DE 
MAGISTRADO COMO SÓCIO QUOTISTA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, SEM 
PODER DE GERÊNCIA, EM ATIVIDADE RELACIONADA À PREPARAÇÃO PARA 
CONCURSOS PÚBLICOS, NOTADAMENTE À PREPARAÇÃO PARA PROVAS DE 
EXAME DE ORDEM DA OAB. 
1. Não é vedado aos magistrados participar de sociedade comercial em 
instituições de ensino, desde que não exerçam poder de gerência ou cargos 
de direção, com fundamento no artigo 36, I, da LOMAN, Orientação nº 
2/2007, da Corregedoria Nacional de Justiça e precedentes deste Conselho. 
2. A Resolução CNJ nº 75/2009 – que dispõe sobre os concursos públicos 
para a magistratura – consagra hipóteses de suspeição e impedimento dos 
membros das comissões de concurso. 
3. Tal norma encontra inspiração nos princípios constitucionais da 
moralidade - art. 37, cabeça, e isonomia – art. 5º, cabeça, ambos da 
Constituição da República, que devem nortear o exame de situações ainda 
não previstas ou normatizadas. 
4. Situações de conflito de interesse – em que magistrados que participem 
de cursos preparatórios possam, em tese, interferir indevidamente no 
resultado do respectivo concurso – seja ou não da magistratura, devem, 
necessariamente, ser decididas em favor dos princípios da moralidade e da 
igualdade. 
CONSULTA CONHECIDA E RESPONDIDA NOS TERMOS DA 
FUNDAMENTAÇÃO. (CNJ, CONS 0004317-46.2015.2.00.0000, Rel. Ministro 
Lélio Bentes, data de julgamento 10.05.2016) 
 
CONSULTA. RESOLUÇÃO Nº 159/2012. PAGAMENTO DE RETRIBUIÇÃO A 
MEMBROS DE BANCAS EXAMINADORAS E COMISSÕES DE CONCURSOS 
PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE 
REGULAMENTAÇÃO PELA ENFAM E CEAJUD. RESOLUÇÃO 274/2013 DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO 
LEGAL PARA O PAGAMENTO RETROATIVO AOS TRABALHOS JÁ 
REALIZADOS. 
1. Cabe conhecer e responder afirmativamente à consulta, para esclarecer 
que é devida retribuição aos magistrados que participarem de banca 
examinadora ou de comissão de concurso e processos seletivos para 
ingresso na carreira da magistratura e que, embora o tema não tenha sido 
regulamentado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados – ENFAM e pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Servidores do Poder Judiciário – CEAJud, conforme determina o artigo 11 
da Resolução CNJ n.º 159/2012, no âmbito da Justiça Federal devem ser 
utilizados os parâmetros previstos na Resolução n.º 274, de 18 de 
dezembro de 2013, do Conselho da Justiça Federal. 
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2. Os valores pagos a título de retribuição pela participação em banca 
examinadora são de caráter eventual ou temporário. 
3. A retribuição financeira em comento não será incorporada ao subsídio, 
vencimento ou salário para nenhum efeito, nem poderá ser utilizada como 
base de cálculo de proventos de aposentadoria e pensão (art. 5º da 
Resolução n. CJF-RES-2013/00274). 
4. É cabível o pagamento retroativo aos trabalhos efetivados antes da 
elaboração desta tabela a partir da publicação da Resolução CNJ n.º 
159/2012. 
5. Consulta respondida. (CNJ, CONS 0004581-34.2013.2.00.0000, Rel. 
Rogério Nascimento, data de julgamento 24.05.2016) 
 
CONSULTA. RESOLUÇÃO N. 133/CNJ. PAGAMENTO DE AUXILÍLIO 
ALIMENTAÇÃO A MAGISTRADO APOSENTADO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 
JUNTO AO TJ/AM. COORDENADOR DO NÚCLEO PERMANENTE DE 
MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO (RESOLUÇÃO N. 
125/CNJ). IMPOSSIBILIDADE.  
1. A Resolução n. 133/CNJ, que dispõe sobre a simetria constitucional entre 
Magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens, prevê que é 
devido aos magistrados, dentre outros benefícios e vantagens, a percepção 
de auxílio alimentação.  
2. O auxílio alimentação, por ter caráter indenizatório, é devido, 
exclusivamente, ao magistrado que se encontra no exercício de suas 
funções, não se incorporando, pois, aos proventos de aposentadoria. 
Precedente deste Conselho.  
3. Conquanto a Resolução n. 125/2010 (que dispõe sobre a Política 
Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 
âmbito do Poder Judiciário), tenha previsto que os Núcleos Permanentes de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos seriam compostos por 
magistrados da ativa ou aposentados, estes não atuarão como Juízes, e 
nem poderia ser diferente na medida em que não consta, dentre o rol das 
atribuições dispostas nas alíneas do art. 7º, atividades inerentes ao 
exercício da judicatura.  
4. O magistrado aposentado que venha exercer função junto ao Núcleo 
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Resolução n. 
125/2010), embora o faça ante a sua condição de Juiz (haja vista que a 
resolução trouxe tal previsão no caput do art. 7º), não exercerá qualquer 
atribuição privativa de julgador, a respaldar a percepção do auxílio 
alimentação devido à categoria.  
5. In casu, o magistrado aposentado, embora exercendo atividade laboral, 
a justificar, em tese, a percepção de verba pecuniária para custear 
despesas alusivas à alimentação, está afastado das funções inerentes à 
magistratura (pela aposentadoria), sendo, portanto, inviável a extensão da 
respectiva verba, que é devida à categoria de magistrados que estejam no 
exercício específico de suas funções. O fato de o magistrado exercer função 
junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos não altera sua situação jurídica (de Juiz aposentado) perante a 
Administração Pública que, portanto, permanece a mesma.  
6. Consulta conhecida e respondida nos termos da fundamentação posta. 
(CNJ, CONS nº 0000766-63.2012.2.00.0000, Relator Tourinho Neto, Data 
de Julgamento 05.06.2012)  
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 Desta forma, emerge cristalina a necessidade de propor a presente 

Consulta, a fim de dirimir as dúvidas existentes na aplicação dos novos artigos 

inseridos na Resolução CNJ 34/2007, mormente em razão das possíveis 

consequências disciplinares que podem ensejar. 

 

IV. OBJETO DA CONSULTA 

 

Esclarecidas estas importantes premissas, passam as autoras a formular 

as seguintes indagações, formuladas em tese e de interesse geral da 

magistratura, que urgem ser respondidas por este Conselho, vejamos: 

 
1) Quais os elementos configuradores do Coaching aptos a 

distingui-lo do magistério constitucionalmente autorizado?  

 

2) Atividades de ensino e preparação ligadas a Cursos 

Preparatórios para Concursos, tais como correção individualizada de 

minutas de sentenças, de questões discursivas, presencial ou 

virtualmente, estão afetadas pela Resolução? 

 

3) O Coaching proibido pela Resolução pressupõe que o juiz 

preste serviços sem intermediários? Caso contratado por uma instituição 

ou empresa, sendo de terceiro o exercício de empresa (art.966/CC), ainda 

sim estaria configurado o Coaching, mesmo não havendo um vínculo 

direto e pessoal com o magistrado?  

 

4) O que se entende por atividades congêneres e similares ao 

Coaching?  

 



GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS 

SCN, ED. BRASÍLIA TRADE CENTER, 13º. AND., S. 1312, BRASÍLIA (DF) BRASIL CEP: 70.711-902 
TEL.: (061)3326-1458, FAX.: (061) 3326-3849, E-MAIL: gpfa@gpfa.com.br 

5) A preparação direta e pessoal de candidatos, às vésperas ou 

durante as várias fases dos concursos, está vedado pela Resolução?  

 

6) Palestras, participações e mediações em mesas de debates, 

quando não remuneradas, deverão ser comunicadas ao CNJ? Mesmo 

quando integrantes de eventos coordenados por Tribunais ou Escolas 

Judiciais?  

 

7) Palestras, participações e mediações em mesas de debates, 

quando não vinculados ao ensino ou ao debate do Direito (por exemplo, 

em instituições religiosas, de classe, órgão públicos ou clubes literários), 

deverão ser comunicadas ao CNJ? 

 

8) A resolução veda a atuação de professor individual que realiza 

curso preparatório de prova oral, virtual ou presencial, incluindo 

simulados? 

 

9) A preparação de prova oral nas vésperas do exame enquadra-

se nas vedações previstas no art.5º-A da Resolução? E se o auxílio nessa 

preparação se der de forma gratuita pelo magistrado? 

 

10) Aulas gravadas e transmitidas pela internet em canais 

próprios enquadram-se nas vedações previstas no artigo 5º-A? 

 

Fica evidente, portanto, que a presente consulta é de interesse e de 

repercussão geral quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos 

regulamentares – Resolução 226/16 ou artigos 4-A e 5-A da Resolução 34/07 – 

bem como concerne a matéria de competência deste CNJ, atendendo-se 
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plenamente, então, os requisitos de admissibilidade exigidos pelo Regimento 

Interno (RICNJ) deste Conselho. 

 

Posto isso, mostra-se necessário que este Conselho dirima as dúvidas 

existentes respondendo aos questionamentos formulados, principalmente – 

como dito - porque os dispositivos destacados impõem restrições à 

magistratura, com possível repercussão no campo disciplinar, sendo 

imprescindível, portanto, que este Conselho dê contornos precisos às condutas 

que pretende vedar.  

 

V. PEDIDO 

 
Ante o exposto, requerem as autoras que seja conhecida a presente 

CONSULTA e, no mérito, respondidos os dez questionamentos já explicitados, 

de interesse e de repercussão geral para a magistratura, formulados sobre 

dúvidas na aplicação da Resolução CNJ 226/16. 

 

 

Termos em que, espera deferimento. 

Brasília, 22 de agosto de 2016. 

 

 

 

P.p. 
  EMILIANO ALVES AGUIAR 
        (OAB-DF, nº 24.628) 
 


