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EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR, CONSELHEIRO VALTÉRCIO DE 

OLIVEIRA, DESSE CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

Consulta 0008345-18.2019.2.00.0000 

 

 

 

 

 

 

 

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 18.11.2019 (ID 3789953), 

apresentar manifestação  nos seguintes termos: 

 

 

A AMB foi intimada por esse relator para, em 10 dias, apresentar manifestação 

quanto à consulta encaminhada pelo TJPR, constante no ID 3789315, na qual o 

Tribunal de Justiça questiona sobre a possibilidade de os Tribunais utilizarem 

ambiente exclusivamente eletrônico (Plenário Virtual) para a realização das sessões 

administrativas destinadas à movimentação na carreira da magistratura. 

 

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

os anseios da magistratura, a AMB consultou virtualmente (via aplicativo whatsapp) os 

presidentes das Associações locais a ela filiadas, sendo de se registrar que todos os 

que se manifestaram, o fizeram no sentido de responder negativamente à consulta 

formulada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
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Expõe o Tribunal consulente que a realização de sessões administrativas para 

as votações nas movimentações da carreira da magistratura em ambiente 

exclusivamente eletrônico é ferramenta eficaz, célere e hábil a instrumentalizar o 

cumprimento dos critérios definidos pela Resolução CNJ 106/10, dispensando as 

prolongadas sessões presenciais.  

 

Não se ignora que as sessões virtuais (Plenário Virtual), têm a virtude de 

acelerar o julgamento dos processos, imprimindo efetiva celeridade e permitindo que a 

pauta das sessões dos colegiados flua mais livremente.  

 

Ocorre, porém, que a temática em questão – movimentação na carreira dos 

magistrados – é tema deveras complexo, que envolve a análise minuciosa de diversos 

aspectos, como desempenho, produtividade, presteza, aperfeiçoamento técnico e 

adequação da conduta ao Código de Ética, demandando debates, impugnações, 

questionamentos ou gerando a necessidade de esclarecimentos somente possíveis de 

ocorrer em sessões presenciais. 

 

Dispõe a Resolução CNJ 106/10 que as promoções por merecimento de 

magistrados em 1º grau e o acesso para o 2º grau serão realizadas em sessões 

públicas, em votação nominal, aberta e fundamentada, iniciando-se pelo magistrado 

votante mais antigo (artigo 1º), inexistindo no texto da Resolução qualquer dispositivo 

que autorize a compreensão de que tais sessões poderão ocorrer em meio 

exclusivamente virtual como pretende o TJPR. 

 

Há sinceras dúvidas, portanto, quanto à compatibilidade dos comandos 

insertos na Resolução 106/10 com o plenário virtual, ainda mais da forma como 

pretende o Tribunal Consulente, de que as sessões administrativas para 

movimentação da carreira da magistratura ocorram em ambiente exclusivamente 

eletrônico. 

 

Sustenta a AMB, portanto, que o ambiente exclusivamente virtual para tratar de 

tema tão relevante e por vezes polêmico, pode trazer mácula aos princípios que 

devem reger as sessões públicas dos Tribunais, notadamente as relativas à 
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movimentação na carreira, a exemplo da publicidade, ampla defesa e contraditório dos 

magistrados envolvidos nos processos de promoção.  

 

É de bom alvitre lembrar que as sessões virtuais não possuem regras claras e 

únicas, variando de órgão para órgão a forma de regulamentar o funcionamento dos 

seus plenários virtuais.  

 

Em razão disso, é possível observar regras de plenário virtual que prezam mais 

pela publicidade e transparência – onde o voto do relator é disponibilizado e é possível 

visualizar a íntegra dos votos dos membros do colegiado que acompanham e 

divergem do relator (como no CNJ) - e outros, a exemplo do Plenário Virtual do 

Supremo Tribunal Federal, em que o acesso se limita à informação de quem 

acompanhou ou divergiu do relator, sem acesso ao voto imediatamente, o qual só é 

disponibilizado quando encerrada a sessão (Resolução 587, de  29 de julho de 2016). 

 

Outrossim, o próprio Conselho Nacional de Justiça, por longo período, dispôs 

de normativo que impedia que certas classes processuais (a exemplo do que ainda 

hoje ocorre no STF) – justamente porque mais complexas – pudessem ser deliberadas 

no plenário virtual. A despeito da flexibilização advinda posteriormente, permitindo-se 

que novas classes sejam ali apreciadas, ainda hoje mantém-se regimentalmente a 

possibilidade de retirada do plenário virtual e encaminhamento para o físico, pela 

própria parte, sempre que, por exemplo, entender-se necessária a realização de 

sustentação oral.  

 

Nessa urdidura, entende a AMB ser desaconselhável o engessamento 

proposto pelo TJPR na presente consulta, no sentido que que as deliberações 

atinentes à movimentação na carreira da magistratura ocorram exclusivamente no 

meio virtual. 

 

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

manifestação, posicionando-se contrariamente à pretensão formulada nesta 

Consulta, de que as sessões administrativas para movimentação da carreira da 

magistratura sejam realizadas em ambiente exclusivamente virtual, seja porque não 

autorizado pela Resolução CNJ 106/10, que disciplina a matéria, seja porque essa 
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restrição e engessamento maculam os princípios da publicidade, ampla defesa e 

contraditório dos magistrados inscritos e envolvidos nos processos de promoção. 

 

Brasília (DF), 04 de dezembro de 2019. 

 

Alexandre Pontieri                          Samara de Oliveira Santos Léda 
OAB/SP 191.828        OAB/DF 23.867 
OAB/DF 51.577                                      

 
 
 
 Tainah Macedo Compan Trindade 
 OAB/DF 46.898 

 

(Peticionamento eletrônico com Certificação Digital) 
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