
 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR 
VALDETÁRIO ANDRADE MONTEIRO 

 

 

 

CONSULTA Nº 0004436-70.2016.2.00.0000 

 

 

 

 

 

 
A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB, 

em atenção ao despacho proferido às fls., vem, tempestivamente, 
perante Vossa Excelência, informar o que segue: 

 
A presente Consulta tem por finalidade dirimir dúvidas quanto à 

aplicação de alguns dispositivos da Resolução do CNJ nº 226, que 
alterou a Resolução CNJ 34/2007 e dispôs sobre o exercício de 
atividades do magistério pelos integrantes da magistratura nacional.  

 
Como esposado na peça de ingresso, o ato normativo editado 

afeta diretamente toda a magistratura do país, contudo, mostra-se aberto 
em diversos dispositivos, fazendo-se necessário esclarecimentos para 
delimitar os exatos contornos das condutas tidas por vedadas por parte 
deste Conselho, especialmente porque a inobservância desses preceitos 
poderá ocasionar abertura de processo administrativo disciplinar em face 
dos magistrados. 

 
Observa-se do parecer emitido pela Comissão Permanente de 

Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, da lavra do relator da 
Resolução CNJ 226/16 o então Conselheiro Carlos Eduardo de Oliveira 
Dias, que este não responde, nem auxilia a esclarecer nenhuma das 
indagações formuladas a este Conselho. 

 
Ao contrário do deduzido pelo então Conselho Carlos Eduardo 

Dias em seu parecer, a presente Consulta encontra respaldo no 
Regimento Interno deste Conselho e foi formulada em abstrato, não 
refletindo qualquer situação concreta ou intento de resolver 
conflitos já existentes. 



 

 

 

 
 
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 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. 

 
Como demonstrado na inicial, é imperioso que este Conselho 

dirima as dúvidas verificadas na aplicação de dispositivos da Resolução 
CNJ 226/16 (inseridos na Resolução CNJ 34/2007) que impõe conduta 
vedada a magistrados através da adoção de um termo estrangeiro de 
indiscutível (e indesejável) conceito aberto, mormente em razão das 
possíveis consequências disciplinares que podem ensejar. 

 
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 plenamente, então, os requisitos 
de admissibilidade exigidos pelo Regimento Interno (RICNJ) deste 
Conselho. 

 
Posto isso, reitera a AMB o seu interesse no prosseguimento 

da Consulta, a fim de que as dez indagações formuladas na peça de 
ingresso sejam devidamente respondidas por este Conselho. 

 
Termos em que, espera deferimento. 
 
Brasília, 27 de setembro de 2017. 
 
 
 
P.p. 
  EMILIANO ALVES AGUIAR 
        (OAB-DF, nº 24.628) 
 
 
  ALEXANDRE PONTIERI 
      (OAB-SP, nº 191.828) 
       (OAB-DF, nº 51.577) 
 
  SAMARA DE OLIVEIRA S. LÉDA 
        (OAB-DF, nº 23.867) 


