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EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO VALTÉRCIO DE 

OLIVEIRA, DESSE CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

Procedimento de Competência de Comissão 0006711-84.2019.2.00.0000 

 

 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB, com sede no 

SCN. Qd. 02, Bl. D, Torre B – Conj. 1302 - Centro Empresarial Liberty Mall – 

Brasília/DF – CEP 70.712-903 – Tel: (61) 2103-9000, vem, respeitosamente, à 

presença de V.Exa, cumprindo o despacho datado de 09.09.2019 (ID 3746024), 

apresentar manifestação  nos seguintes termos: 

 

 

I – CONSULTA AOS MAGISTRADOS  

 

A AMB foi intimada por esse relator para, em 30 dias, apresentar eventuais 

benefícios, impedimentos e situações que justificariam a realização do teletrabalho por 

magistrados. 

A fim de que a manifestação pudesse refletir, da forma mais fidedigna possível, 

os anseios da magistratura, a AMB realizou consulta eletrônica aos seus associados 

durante o período de 20 a 30 de setembro, que contou com a participação de 1254 

magistrados. 

Na consulta, foram formuladas quatro perguntas aos magistrados: 
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1) Quanto à regulamentação do teletrabalho por magistrados, o associado se 

mostra: favorável, indiferente ou contrário? 

2) Indique, se for o caso, os benefícios que entenda pertinentes à adoção do 

teletrabalho por magistrados. 

3) Indique, se for caso, os impedimentos à adoção do teletrabalho por 

magistrado. 

4) Em havendo regulamentação do teletrabalho por magistrados, pelo CNJ, 

são hipóteses que justificariam (mais de uma alternativa pode ser 

assinalada): questões familiares, a exemplo de magistrados com filhos com 

deficiência; questões de saúde pessoal; motivo de segurança do 

magistrado; aumento de desempenho/metas; redução de custos estruturais; 

outras hipóteses (indique-as no item 4.1).  

 

  II – RESULTADOS DA CONSULTA 

 

Analisando o resultado da consulta realizada, desde já se percebe o quão 

receptiva a magistratura se mostra à possibilidade de implementação do teletrabalho, 

pois 93% dos participantes, ou seja, 1171 magistrados, declararam ser favoráveis 

à regulamentação. A par deste expressivo percentual de aceitação, apenas 4,90% - 

61 juízes – mostraram-se contrários e 1,70% - 21 magistrados – indiferentes. 

Dentre os principais benefícios à adoção do teletrabalho por magistrados, 

foram apontadas importantes questões como a melhoria da produtividade; a 

diminuição de custos para o Judiciário (Estado) e a economia com 

deslocamentos (gestão de tempo). 

Outro benefício que é constantemente mencionado pelos magistrados durante 

a pesquisa refere-se à melhoria da qualidade de vida (saúde física e mental, mais 

tempo com a família); segurança do magistrado e até mesmo a possibilidade de 

compatibilizar estudos fora do domicílio, sem se afastar do trabalho 

(capacitação).  

No que se refere a eventuais impedimentos à adoção do teletrabalho por 

magistrados, foram registradas 569 respostas de associados. Neste ponto, diversas 

respostas não vislumbram impedimento à adoção desse regime de trabalho. Outras 

respostas, por sua vez, apontam que eventual impedimento recairia naquelas 
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situações em que se exige a presença física do magistrado na unidade jurisdicional, 

como audiências e júris.  

No que pertine à questão do atendimento às partes e advogados – tema 

recorrente nesta pergunta - inúmeras respostas apontam para a possibilidade de 

regulamentação desse atendimento por programas de telefonia com vídeo pela 

internet, disponibilizados na própria unidade jurisdicional, o que permitiria o contato 

direto e em tempo real do advogado com o juiz, sem violação à norma do art. 7º, VIII, 

do Estatuto da Advocacia. 

Importante registrar, também, que diversas respostas consignam que a 

presença física do juiz no fórum revela-se fundamental, sendo importante seu 

comparecimento em alguns dias da semana (datas específicas), especialmente para 

controle das rotinas do foro, já que compete ao magistrado a gestão da unidade 

jurisdicional.  

Por fim, no que pertine às hipóteses que justificariam a regulamentação do 

teletrabalho por magistrados a participação dos magistrados foi expressiva. Das 

4929 respostas, os principais motivos elencados foram: 

 

1º) Aumento de desempenho/metas: 1051 

2º) Redução de custos estruturais: 1012 

3º) Motivo de segurança do magistrado: 946 

4º) Questões de saúde pessoal: 862 

5º) Questões familiares, a exemplo de magistrados com filhos com 

deficiência: 846 

 

Além destas hipóteses, foram registradas outras 296 respostas, dentre as quais 

se destacam: estudos ou missões fora da sede do exercício, inclusive 

acompanhamento de cônjuge; participação em cursos de 

formação/aperfeiçoamento; designação de magistrado para acumular mais de 

uma Vara em comarcas distintas; comarcas longínquas (distantes de difícil 

provimento). 

Registra a AMB, neste ponto, especial sensibilidade e atenção à hipótese 

autorizativa do teletrabalho por questões familiares, a exemplo de magistrados com 

filhos com deficiência. Prova disso é que instituiu Diretoria especifica para tratar desta 

temática - a Diretoria de Política Institucional e de Apoio para Magistrados com Filhos 
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Especiais – que tem, como uma de suas finalidade, criar uma rede de acolhimento a 

magistrados com filhos especiais, que enfrentam situações peculiares e necessidades 

específicas. 

Importante registrar que a pedido dessa diretoria da AMB, o Conselho Nacional 

de Justiça instituiu, através da Portaria nº 135/2019, um grupo de trabalho destinado 

ao estudo e elaboração de proposta de Resolução que disponha sobre a condição de 

trabalho de magistrados e servidores com deficiência ou pais e responsáveis por 

pessoas com deficiência, sendo certo que a possibilidade de adoção de teletrabalho 

por magistrados, em tais hipóteses, mostra-se plenamente razoável e recomendável, 

na esteira do que refletiu a pesquisa realizada.  

  

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo o exposto, vem a AMB, no trintídio concedido, apresentar a presente 

manifestação, que reúne e reflete o resultado da consulta formulada aos seus 

associados, demonstrando a boa receptividade da magistratura à regulamentação do 

teletrabalho, tratando-se de uma realidade inafastável na era da informatização e 

modernização da Justiça brasileira. 

A AMB anexa à presente manifestação a íntegra da consulta realizada e 

coloca-se à inteira disposição para eventuais esclarecimentos e, também, para 

contribuições futuras. 

 

Brasília, 15 de outubro de 2019. 

 

 

 

Jayme Martins de Oliveira Neto 

Presidente 
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