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Presidência

RESOLUÇÃO 227 DE 15 DE JUNHO DE2016

Regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a importância do princípio da eficiência para a Administração Pública, art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o aprimoramento da gestão de pessoas é um dos macrodesafiosdo  Poder  Jud ic iá r io, a
teor da Resolução CNJ 198/2014, o que compreende a necessidade de motivarecomprometeraspessoas,bemcomo buscar a melhoria
doclimaorganizacional edaqualidadedevidados servidores;

CONSIDERANDO queoavançotecnológico,notadamente a partir da implantação doprocessoeletrônico,possibilitaotrabalhoremotooua
distância;

CONSIDERANDO anecessidadederegulamentaroteletrabalhono âmbitodo Poder Judiciário,a fim dedefinircritérios
erequisitosparaasuaprestação;

CONSIDERANDOasvantagensebenefíciosdiretoseindiretos
resultantesdoteletrabalhoparaaAdministração,paraoservidoreparaasociedade;

CONSIDERANDO queaLei12.551/2011 equipara os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e
informatizados à exercida por meios pessoais e diretos;

CONSIDERANDO a experiência bem-sucedida nos órgãos do Poder Judiciário que já adotaram tal medida, a exemplo do Tribunal
Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;

CONSIDERANDOa deliberação do Plenário do CNJ no Procedimento de Comissão 0003437-54.2015.2.00.0000, na 233ª Sessão
Ordinária, realizada em 14 de junho de 2016;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As atividades dos servidores dos órgãos do Poder Judiciário podem ser executadas fora de suas dependências, de forma remota,
sob a denominação de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafoúnico.Nãoseenquadramnoconceitodeteletrabalho asatividades que,emrazãodanatureza docargooudasatribuições daunidade
delotação,são desempenhadasexternamenteàsdependênciasdoórgão.

Art.2ºParaos finsdequetrataestaResolução,define-se:

I–teletrabalho: modalidade detrabalhorealizadade forma remota,comautilização derecursos tecnológicos;

II –unidade: subdivisão administrativa do Poder Judiciário dotada de gestor;

III – gestor da unidade: magistrado ou servidor ocupante de cargo em comissão responsável pelo gerenciamento da unidade;

IV– chefiaimediata:servidorocupantedecargoemcomissãoou função comissionadadenaturezagerencial,oqualsereportadiretamente a
outroservidorcomvínculo desubordinação.

Art.3ºSão objetivos do teletrabalho:

I – aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho dos servidores;

II–promovermecanismosparaatrair servidores, motivá-los e comprometê-loscomos objetivosdainstituição;

III – economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho;
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IV–contribuirparaamelhoriadeprogramassocioambientais,comadiminuiçãode poluentesearedução
noconsumodeágua,esgoto,energiaelétrica, papelede outrosbenseserviçosdisponibilizadosnosórgãosdo Poder Judiciário;

V–ampliarapossibilidade detrabalhoaosservidorescomdificuldadede deslocamento;

VI–aumentar aqualidadedevidadosservidores;

VII – promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços prestados à
sociedade;

VIII – estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação;

IX – respeitar a diversidade dos servidores;

X –considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das condições de trabalho para a concepção e implemento
de mecanismos de avaliação e alocação de recursos.

Art. 4 ºArealizaçãodoteletrabalhoéfacultativa,acritériodos órgãos do Poder Judiciário e dos gestores dasunidades, erestritaàsatribuições
emquesejapossívelmensurarobjetivamenteodesempenho, não se constituindo, portanto, direito ou dever do servidor.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃODO TELETRABALHO

Art. 5º Compete ao gestor da unidade indicar, entre os servidores interessados, aqueles que atuarão em regime de teletrabalho,
observadas as seguintes diretrizes:

I– a realização de teletrabalho é vedada aos servidores que:

a) estejam em estágio probatório;

b) tenham subordinados;

c) ocupem cargo de direção ou chefia;

d) apresentem contraindicações por motivo de saúde, constatadas em perícia médica;

e) tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação;

f) estejam fora do país, salvo na hipótese de servidores que tenham direito à licença para acompanhar o cônjuge;

II–verificada a adequação de perfil, terão prioridade servidores:

a) comdeficiência;

b) que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência;

c) gestantes e lactantes;

d) que demonstremcomprometimentoehabilidadesdeautogerenciamentodotempoedeorganização;

e) que estejam gozando de licença para acompanhamento de cônjuge;

III– a quantidade deservidoresemteletrabalho, porunidade, está limitada a30%de sualotação, admitida excepcionalmente a
majoração para 50%, a critério da Presidência do órgão;

IV– é facultado à Administração proporcionar revezamento entre os servidores, para fins de regime de teletrabalho;

V– serámantidaacapacidadeplenadefuncionamentodossetores emquehajaatendimentoaopúblicoexternoeinterno.

§ 1º O regime previsto neste ato não deve obstruir o convívio social e laboral, a cooperação, a integração e a participação do servidor
em regime de teletrabalho, incluída a pessoa com deficiência, nem embaraçar o direito ao tempo livre.

§ 2º Recomenda-se que os órgãos do Poder Judiciário fixem quantitativo mínimo de dias por ano para o comparecimento do servidor
à instituição, para que não deixe de vivenciar a cultura organizacional ou para fins de aperfeiçoamento, no caso de não estar em regime de
teletrabalho parcial.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário devem priorizar os servidores que desenvolvam atividades que demandem maior esforço individual
e menor interação com outros servidores, tais como: elaboração de minutas de decisões, de pareceres e de relatórios, entre outras.

§ 4º As unidades de saúde e de gestão de pessoas podem auxiliar na seleção dos servidores, avaliando, entre os interessados, aqueles
cujo perfil se ajuste melhor à realização do teletrabalho.

§ 5ºAparticipação dosservidoresindicadospelogestordaunidade condiciona-seàaprovação formal da Presidência do órgão ou de outra
autoridade por ele definida.

§ 6º Aprovadososparticipantesdoteletrabalho,ogestordaunidadecomunicará os nomes àáreadegestãodepessoas, parafinsderegistronos
assentamentosfuncionais.

§ 7º O servidor em regime de teletrabalho pode, sempreque entenderconvenienteou necessário, e no interesse da
Administração,prestarserviçosnas dependências doórgão a que pertence.

§ 8º Os órgãos do Poder Judiciário disponibilizarão no seu sítio eletrônico, no Portal da Transparência, os nomes dos servidores que
atuam no regime de teletrabalho, com atualização mínima semestral.
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§ 9º O servidor beneficiado por horário especial previsto no art. 98 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou em legislação específica
poderá optar pelo teletrabalho, caso em que ficará vinculado às metas e às obrigações da citada norma.

§ 10. O servidor que estiver no gozo da licença referida no art. 5º, I, f, caso opte pela realização do teletrabalho, deverá dela declinar,
para a volta ao exercício efetivo do cargo.

Art. 6º A estipulação de metas de desempenho (diárias, semanais e/ou mensais) no âmbito da unidade, alinhadas ao Plano Estratégico
da instituição, e a elaboração de plano de trabalho individualizado para cada servidor são requisitos para início do teletrabalho.

§ 1º Os gestores das unidades estabelecerão as metas a serem alcançadas, sempre que possívelem consensocomosservidores,
comunicando previamente à Presidência do órgão ou a outra autoridade por esta definida.

§ 2º Ameta de desempenho estipulada aos servidores em regimede teletrabalhoserá superior à dos servidores
queexecutammesmaatividadenasdependênciasdo órgão.

§ 3º O plano de trabalho a que se refere o caput deste artigo deverácontemplar:

I – a descrição das atividades a serem desempenhadas pelo servidor;

II – as metas a serem alcançadas;

III – a periodicidade em que o servidor em regime de teletrabalho deverá comparecer ao local de trabalho para exercício regular de suas
atividades;

IV – o cronograma de reuniões com a chefia imediata para avaliação de desempenho, bem como eventual revisão e ajustes de metas;

V – o prazo em que o servidor estará sujeito ao regime de teletrabalho, permitida a renovação.

Art. 7º Oalcancedametadedesempenho estipuladaao servidorem regimedeteletrabalhoequivaleaocumprimento darespectivajornadade
trabalho.

§ 1º Não caberá pagamento de adicional por prestação de serviço extraordinário para o alcance das metas previamente estipuladas.

§ 2º Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento da meta, o servidor não se beneficiará da equivalência de jornada a que alude o
caput deste artigo, cabendo ao órgão ou ao gestor da unidade estabelecer regra para compensação, sem prejuízo do disposto no art. 10, caput
e parágrafo único, desta Resolução.

Art. 8º São atribuições da chefia imediata, em conjunto com osgestoresdasunidades, acompanhar otrabalho dosservidoresemregime
deteletrabalho, monitoraro cumprimentodasmetasestabelecidas e avaliar a qualidade do trabalho apresentado.

Art. 9º Constituem deveres do servidor em regime de teletrabalho:

I–cumprir,nomínimo,ametadedesempenhoestabelecida, com a qualidade exigida pela chefia imediata e pelo gestor da unidade;

II –atender às convocações para comparecimento às dependências do órgão, sempre que houver necessidade da unidade
ouinteresse da Administração;

III – manter telefonesdecontatopermanentementeatualizadose ativos nos dias úteis;

IV–consultardiariamenteasuacaixadecorreio eletrônico institucional;

V–manterachefiaimediata informada acercadaevolução dotrabalho e de eventuaisdificuldades que
possamatrasarouprejudicaroseuandamento;

VI–reunir-seperiodicamente comachefia imediataparaapresentarresultados parciais e finais e obter orientações e informações,
demodoaproporcionar oacompanhamentodostrabalhos;

VII – retirar processosedemaisdocumentos das dependências do órgão, quando necessário, somente medianteassinaturadetermo
derecebimentoe responsabilidade, e devolvê-los íntegros ao término do trabalho ou quando solicitado pela chefia imediata ou gestor da unidade;

VIII – preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância das normas internas de segurança da informação
e da comunicação, bem como manter atualizados os sistemas institucionais instalados nos equipamentos de trabalho.

§ 1º As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros,
servidores ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas.

§ 2º Fica vedado o contato do servidor com partes ou advogados, vinculados, direta ou indiretamente, aos dados acessados pelo servidor
ou àqueles disponíveis à sua unidade de trabalho.

Art.10. Verificado o descumprimento das disposições contidas no art. 9º ou em caso de denúncia identificada, o servidor deverá prestar
esclarecimentos à chefia imediata, que os repassará ao gestor da unidade, o qual determinará a imediata suspensão do trabalho remoto.

Parágrafo único. Além da temporária ou definitiva suspensão imediata do regime de teletrabalho conferido a servidor, a autoridade
competente promoverá a abertura de procedimento administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade.

CAPÍTULO III

DO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO

Art. 11. Os tribunais promoverão o acompanhamento e a capacitação de gestores e servidores envolvidos com o regime de
teletrabalho, observando-se o mínimo de:

I – 1 (uma) entrevista individual, no primeiro ano de realização do teletrabalho;
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II – 1 (uma) oficina anual de capacitação e de troca de experiências para servidores em teletrabalho e respectivos gestores;

III – acompanhamento individual e de grupo sempre que se mostrar necessário.

Art. 12. Os tribunais promoverão a difusão de conhecimentos relativos ao teletrabalho e de orientações para saúde e ergonomia,
mediante cursos, oficinas, palestras e outros meios.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13. O servidor é responsável por providenciar e manter estruturas física e tecnológica necessárias e adequadas à realização do
teletrabalho.

Art.14.Competeàs unidades de tecnologia da informação viabilizaroacessoremotoecontrolado
dosservidoresemregimedeteletrabalhoaossistemasdos órgãos do Poder Judiciário,bemcomodivulgarosrequisitostecnológicos mínimos
paraoreferidoacesso.

Art.15.Oservidor pode, a qualquer tempo, solicitar o seu desligamento do regimedeteletrabalho.

Art.16. Ogestordaunidadepode,a qualquertempo,cancelaroregimedeteletrabalhoparaum oumaisservidores, justificadamente.

Art.17.Osórgãos queadotarem o regime de trabalho previsto nesta Resolução
deverãoinstituirComissãodeGestãodoTeletrabalhocomos objetivos, entre outros,de:

I – analisar os resultados apresentados pelas unidades participantes, em avaliações com periodicidade máxima semestral, e propor os
aperfeiçoamentos necessários;

II – apresentar relatórios anuais à Presidência do órgão, com descrição dos resultados auferidos e dados sobre o cumprimento dos objetivos
descritos no art. 3º desta Resolução;

III – analisar e deliberar, fundamentadamente, sobre dúvidas e casos omissos.

Parágrafo único. A Comissão de que trata o caput deste artigo deverá ser composta, no mínimo, por 1 (um) representante das unidades
participantes do teletrabalho, 1 (um) servidor da unidade de saúde, 1 (um) servidor da área de gestão de pessoas e 1 (um) representante da
entidade sindical ou, na ausência desta, da associação de servidores.

Art. 18. Os gestores das unidades participantes deverão encaminhar relatório à Comissão de Gestão do Teletrabalho, pelo menos a cada
semestre, apresentando a relação dos servidores que participaram do teletrabalho, as dificuldades observadas e os resultados alcançados.

Art. 19. Os órgãos do Poder Judiciário poderão editar atos normativos complementares, a fim de adequar e especificar a regulamentação
da matéria às suas necessidades, devendo ainda, a cada dois anos, fazer avaliação técnica sobre o proveito da adoção do teletrabalho para a
Administração, com justificativa, para o CNJ, quanto à conveniência de continuidade de adoção deste regime de trabalho.

Art. 20. Os órgãos do Poder Judiciário deverão avaliar o teletrabalho, após o prazo máximo de 1 (um) ano da implementação, com o objetivo
de analisar e aperfeiçoar as práticas adotadas.

Art. 21. Os órgãos do Poder Judiciário deverão encaminhar ao CNJ relatório sobre os resultados da avaliação mencionada no art. 20,
visando a realização de eventuais melhorias nesta Resolução.

Art. 22. Recomenda-se que os órgãos do Poder Judiciário fixem um prazo máximo para o regime de teletrabalho por servidor, podendo
ser reavaliado sempre que se julgar necessário.

Art. 23. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro Ricardo Lewandowski

Secretaria Geral

Secretaria Processual

Autos: INSPEÇÃO - 0002319-09.2016.2.00.0000
Requerente: C. N. J.
Requerido: J. E. T. R. T. J. E.(...)

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO - EMENTA

CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. INSPEÇÃO. PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. TJPI. JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS
RECURSAIS. PORTARIA N. 17/2016.

1. Inspeção realizada pela Corregedoria Nacional de Justiça nos Juizados Especiais e Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado
do Piauí, entre os dias 23/05/2016 e 25/05/2016.
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2. Achados e determinações ao TJ/PI: a) necessidade de priorização e aperfeiçoamento das rotinas adotadas nas atividades das
respectivas Secretarias dos Juizados Especiais e Turmas Recursais, distanciando-se, assim, de rotinas aplicadas na Justiça Comum; b)
necessidade de priorização da informatização dos sistemas dentro dos Juizados Especiais para progressivo abandono do meio físico; c)
necessidade de viabilização da realização de sessões eletrônicas de julgamento dos recursos a exemplo do desenvolvido por outros Tribunais,
para a redução de custos e em favor da celeridade; d) necessidade de celebração de convênios com a Defensoria Pública e com os Procuradores,
especialmente para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, visando o revigoramento das conciliações; e) necessidade de observância
de que a materialização do julgamento de segundo grau de jurisdição deve ocorrer sem grandes formalidades, sendo adotada tão somente
fundamentação sucinta e parte dispositiva, podendo, ainda, restringir-se, unicamente, à súmula de julgamento com mero registro em ata, para
manter presente a jurisprudência da Turma conforme o artigo 46 da Lei 9.099/95; f) necessidade de que se evite que os componentes das
Turmas Recursais cumulem atividades jurisdicionais nos Juizados Especiais; g)necessidade de implementação de celeridade na realização de
comunicação de atos processuais para a realização de audiências dentro do prazo de 15 (quinze) dias; h) necessidade de reestruturação das
instalações físicas dos Juizados; i) necessidade de instalação, com urgência, da Terceira Turma Recursal; e j) necessidade de correção, com
urgência, da discrepância e eliminação dos entraves descritos nos itens 2.2 e 3 do Relatório de Inspeção.

3. Procedimento de Inspeção nº 2319-09.2016 arquivado, com instauração de procedimentos para acompanhamento da(s)
determinação(ões).

Brasília, 15 de junho de 2016.

Ministra Nancy Andrighi

Corregedora Nacional de Justiça

Autos: PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DE COMISSÃO - 0003437-54.2015.2.00.0000
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

ATO NORMATIVO. REGULAMENTA O TELETRABALHO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO.

ACÓRDÃO

Após o voto da Conselheira vistora, o Conselho decidiu, por maioria, aprovar o ato normativo, nos termos do voto do relator. Vencidos
parcialmente os Conselheiros Carlos Levenhagen sobre à composição da Comissão de Gestão do Teletrabalho (art. 17, parágrafo único) e o
Conselheiro Luiz Claudio Allemand no tocante à questão do teletrabalho no exterior. Presidiu o julgamento o Conselheiro Ricardo Lewandowski.
Plenário, 14 de junho de 2016. Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Ricardo Lewandowski, Nancy Andrighi, Lelio
Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério
Nascimento, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo, Luiz Allemand e Emmanoel Campelo.

Autos: PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DE COMISSÃO - 0003437-54.2015.2.00.0000
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

RELATÓRIO

Trata-se de proposta de ato normativo que visa regulamentar o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário.

A elaboração da minuta contou com a participação de representantes das áreas de gestão de pessoas do Conselho Nacional de Justiça
e, no intuito de ampliar e democratizar o debate acerca do tema, a proposta inicial da resolução foi submetida a consulta pública no período de
03 a 31/08/2015, nos termos dos artigos 26 e 102 do Regimento Interno.

Foram recebidas 189 mensagens/sugestões do público externo (entidades associativas, sindicatos, magistrados, servidores, dentre
outros), conforme planilha juntada ao presente procedimento. As sugestões foram analisadas, sendo várias acolhidas e incorporadas ao texto
que ora se apresenta.

Registre-se, por fim, que a proposta de resolução foi aprovada pela Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de
Pessoas.

E o breve relatório.

Autos: PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DE COMISSÃO - 0003437-54.2015.2.00.0000
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

VOTO
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Conforme relatado, trata-se de proposta de edição de ato normativo com vistas a regulamentar o teletrabalho no âmbito do Poder
Judiciário, elaborada a partir da perspectiva de que a evolução das tecnologias de informação e da comunicação impõe uma redefinição do
espaço de trabalho, notadamente a partir da implantação do processo eletrônico, que viabiliza o trabalho remoto ou a distância.

Referida proposta leva em consideração, dentre outros aspectos, as vantagens e benefícios diretos e indiretos advindos dessa modalidade
de trabalho para a administração, para o servidor e para a sociedade.

O teletrabalho, trabalho remoto ou home office, está previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) desde 2011 e alguns tribunais
já regulamentaram a matéria entre os integrantes dos seus quadros, tanto assim que a minuta do ato resolutivo que ora se apresenta toma por
base as experiências de outros órgãos do Judiciário, a exemplo do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho (CSJT), que regulamentaram o tema para toda a Justiça do Trabalho em 2012.

De igual forma, fez a Suprema Corte que, em 11/02/2016, publicou a Resolução nº 568/2016 para dispor sobre a realização de teletrabalho.

A proposição está alinhada aos macrodesafios do Poder Judiciário, a teor da Resolução CNJ 198, o que compreende a necessidade de
motivar e comprometer as pessoas, bem como buscar o aperfeiçoamento do clima organizacional e da qualidade de vida dos servidores.

A medida define critérios e requisitos para a realização de tarefas fora das dependências das diversas unidades judiciárias, tais como,
avaliação permanente do desempenho e das condições de trabalho e possui os seguintes objetivos:

I – aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho dos servidores;

II – promover meios para atrair, motivar e comprometer os servidores com os objetivos da instituição;

III – economizar tempo e custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho;

IV – contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com a diminuição de poluentes e a redução no consumo de água, esgoto,
energia elétrica, papel e de outros bens e serviços disponibilizados nos órgãos do Poder Judiciário;

V – ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com dificuldade de deslocamento;

VI – possibilitar a melhoria da qualidade de vida dos servidores;

VII – promover a cultura orientada a resultados, com foco no aperfeiçoamento da eficiência e efetividade dos serviços prestados à
sociedade;

VIII – estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação;

IX – respeitar a diversidade e considerar a variabilidade pessoal, das tarefas, dos contextos de produção e das condições de trabalho
para a concepção e implementação de mecanismos de avaliação e alocação de recursos.

Cumpre ressaltar que a implementação desta modalidade de trabalho não deve obstruir a cooperação, a integração e a participação,
tampouco embaraçar o direito ao tempo livre, bem como deverá ser realizado de maneira facultativa, a critério dos órgãos e dos gestores das
unidades, e restrita às atribuições em que seja possível, dada a característica do serviço, não se constituindo, portanto, direito ou dever do
servidor.

Ante o exposto, submeto à apreciação do Plenário do CNJ a minuta da Resolução abaixo.

É como voto.

Brasília-DF, data registrada no sistema.

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS

CONSELHEIRO

ANEXO

RESOLUÇÃODEDE DE2016.

Regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a importância do princípio da eficiência para a Administração Pública, art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o aprimoramento da gestão de pessoas é um dos macrodesafios do  Poder  Jud ic iá r io, a
teor da Resolução CNJ 198/2014, o que compreende a necessidade de motivarecomprometeraspessoas,bemcomo buscar a melhoria
doclimaorganizacional edaqualidadedevidados servidores;

CONSIDERANDO queoavançotecnológico,notadamente a partir da implantação doprocessoeletrônico,possibilitaotrabalhoremotooua
distância;
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CONSIDERANDO anecessidadederegulamentaroteletrabalhono âmbitodo Poder Judiciário,a fim dedefinircritérios
erequisitosparaasuaprestação;

CONSIDERANDOasvantagensebenefíciosdiretoseindiretos
resultantesdoteletrabalhoparaaAdministração,paraoservidoreparaasociedade;

CONSIDERANDO queaLei12.551/2011 equipara os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e
informatizados à exercida por meios pessoais e diretos;

CONSIDERANDO a experiência bem-sucedida nos órgãos do Poder Judiciário que já adotaram tal medida, a exemplo do Tribunal
Superior do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;

CONSIDERANDOa deliberação do Plenário do CNJ no Procedimento de Comissão 0003437-54.2015.2.00.0000, na xxxx Sessão
Ordinária, realizada em xxxx de xxxx de 2016.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º As atividades dos servidores dos órgãos do Poder Judiciário podem ser executadas fora de suas dependências, de forma remota,
sob a denominação de teletrabalho, observadas as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafoúnico.Nãoseenquadramnoconceitodeteletrabalho asatividades que,emrazãodanatureza docargooudasatribuições daunidade
delotação,são desempenhadasexternamenteàsdependênciasdoórgão.

Art.2ºParaos finsdequetrataestaResolução,define-se:

I–teletrabalho: modalidade detrabalhorealizadade forma remota,comautilização derecursos tecnológicos;

II – unidade: subdivisão administrativa do Poder Judiciário dotada de gestor;

III – gestor da unidade: magistrado ou servidor ocupante de cargo em comissão responsável pelo gerenciamento da unidade;

IV– chefiaimediata:servidorocupantedecargoemcomissãoou função comissionadadenaturezagerencial,oqualsereportadiretamente a
outroservidorcomvínculo desubordinação.

Art.3ºSão objetivos do teletrabalho:

I – aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho dos servidores;

II–promovermecanismosparaatrair servidores, motivá-los e comprometê-loscomos objetivosdainstituição;

III – economizar tempo e reduzir custo de deslocamento dos servidores até o local de trabalho;

IV–contribuirparaamelhoriadeprogramassocioambientais,comadiminuiçãode poluentesearedução
noconsumodeágua,esgoto,energiaelétrica, papelede outrosbenseserviçosdisponibilizadosnosórgãosdo Poder Judiciário;

V–ampliarapossibilidade detrabalhoaosservidorescomdificuldadede deslocamento;

VI–aumentar aqualidadedevidadosservidores;

VII – promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços prestados à
sociedade;

VIII – estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a inovação;

IX – respeitar a diversidade dos servidores;

X – considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das condições de trabalho para a concepção e implemento
de mecanismos de avaliação e alocação de recursos.

Art. 4 ºArealizaçãodoteletrabalhoéfacultativa,acritériodos órgãos do Poder Judiciário e dos gestores dasunidades, erestritaàsatribuições
emquesejapossívelmensurarobjetivamenteodesempenho, não se constituindo, portanto, direito ou dever do servidor.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃODO TELETRABALHO
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Art. 5º Compete ao gestor da unidade indicar, entre os servidores interessados, aqueles que atuarão em regime de teletrabalho,
observadas as seguintes diretrizes:

I– a realização de teletrabalho é vedada aos servidores que:

a)estejam em estágio probatório;

b)tenham subordinados;

c)ocupem cargo de direção ou chefia;

d)apresentem contraindicações por motivo de saúde, constatadas em perícia médica;

e)tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação;

f) estejam fora do país, salvo na hipótese de servidores que tenham direito à licença para acompanhar o cônjuge

II– verificada a adequação de perfil, terão prioridade servidores:

a) comdeficiência;

b) que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência;

c) gestantes e lactantes;

d)que demonstremcomprometimentoehabilidadesdeautogerenciamentodotempoedeorganização;

e) que estejam gozando de licença para acompanhamento de cônjuge;

III– a quantidade deservidoresemteletrabalho, porunidade, está limitada a30%de sualotação, admitida excepcionalmente a
majoração para 50%, a critério da Presidência do órgão;

IV– é facultado à Administração proporcionar revezamento entre os servidores, para fins de regime de teletrabalho;

V– será mantidaacapacidadeplenadefuncionamentodossetores emquehajaatendimentoaopúblicoexternoeinterno.

§ 1º O regime previsto neste ato não deve obstruir o convívio social e laboral, a cooperação, a integração e a participação do servidor
em regime de teletrabalho, incluída a pessoa com deficiência, nem embaraçar o direito ao tempo livre.

§ 2º Recomenda-se que os órgãos do Poder Judiciário fixem quantitativo mínimo de dias por ano para o comparecimento do servidor
à instituição, para que não deixe de vivenciar a cultura organizacional ou para fins de aperfeiçoamento, no caso de não estar em regime de
teletrabalho parcial.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário devem priorizar os servidores que desenvolvam atividades que demandem maior esforço individual
e menor interação com outros servidores, tais como: elaboração de minutas de decisões, de pareceres e de relatórios, entre outras.

§ 4º As unidades de saúde e de gestão de pessoas podem auxiliar na seleção dos servidores, avaliando, entre os interessados, aqueles
cujo perfil se ajuste melhor à realização do teletrabalho.

§ 5ºAparticipação dosservidoresindicadospelogestordaunidade condiciona-seàaprovação formal da Presidência do órgão ou de outra
autoridade por ele definida.

§ 6º Aprovadososparticipantesdo teletrabalho,ogestordaunidadecomunicará os nomes àáreadegestãodepessoas, parafinsderegistronos
assentamentosfuncionais.

§ 7º O servidor em regime de teletrabalho pode, sempreque entenderconvenienteou necessário, e no interesse da
Administração,prestarserviçosnas dependências doórgão a que pertence.

§ 8º Os órgãos do Poder Judiciário disponibilizarão no seu sítio eletrônico, no Portal da Transparência, os nomes dos servidores que
atuam no regime de teletrabalho, com atualização mínima semestral.

§ 9º O servidor beneficiado por horário especial previsto no art. 98 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou em legislação específica
poderá optar pelo teletrabalho, caso em que ficará vinculado às metas e às obrigações da citada norma.

§ 10. O servidor que estiver no gozo da licença referida no art. 5º, inc. I, f, caso opte pela realização do teletrabalho, deverá dela declinar,
para a volta ao exercício efetivo do cargo.

Art. 6º A estipulação de metas de desempenho (diárias, semanais e/ou mensais) no âmbito da unidade, alinhadas ao Plano Estratégico
da instituição, e a elaboração de plano de trabalho individualizado para cada servidor são requisitos para início do teletrabalho.

§ 1º Os gestores das unidades estabelecerão as metas a serem alcançadas, sempre que possívelem consensocomosservidores,
comunicando previamente à Presidência do órgão ou a outra autoridade por esta definida.

§ 2º Ameta de desempenho estipulada aos servidores em regimede teletrabalhoserá superior à dos servidores
queexecutammesmaatividadenasdependênciasdo órgão.

§ 3º O plano de trabalho a que se refere o caput deste artigo deverácontemplar:

I – a descrição das atividades a serem desempenhadas pelo servidor;

II – as metas a serem alcançadas;

III – a periodicidade em que o servidor em regime de teletrabalho deverá comparecer ao local de trabalho para exercício regular de suas
atividades;

IV – o cronograma de reuniões com a chefia imediata para avaliação de desempenho, bem como eventual revisão e ajustes de metas;

V – o prazo em que o servidor estará sujeito ao regime de teletrabalho, permitida a renovação.
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Art. 7º Oalcancedametadedesempenho estipuladaao servidorem regimedeteletrabalhoequivaleaocumprimento darespectivajornadade
trabalho.

§ 1º Não caberá pagamento de adicional por prestação de serviço extraordinário para o alcance das metas previamente estipuladas.

§ 2º Na hipótese de atraso injustificado no cumprimento da meta, o servidor não se beneficiará da equivalência de jornada a que alude o
caput deste artigo, cabendo ao órgão ou ao gestor da unidade estabelecer regra para compensação, sem prejuízo do disposto no art. 10, caput
e parágrafo único, desta Resolução.

Art. 8º São atribuições da chefia imediata, em conjunto com osgestoresdasunidades, acompanhar otrabalho dosservidoresemregime
deteletrabalho, monitoraro cumprimentodasmetasestabelecidas e avaliar a qualidade do trabalho apresentado.

Art. 9º Constituem deveres do servidor em regime de teletrabalho:

I–cumprir,nomínimo,ametadedesempenhoestabelecida, com a qualidade exigida pela chefia imediata e pelo gestor da unidade;

II – atender às convocações para comparecimento às dependências do órgão, sempre que houver necessidade da unidade
ouinteresse da Administração;

III – manter telefonesdecontatopermanentementeatualizadose ativos nos dias úteis;

IV–consultar diariamenteasuacaixadecorreio eletrônico institucional;

V– manterachefiaimediata informada acercadaevolução dotrabalho e de eventuaisdificuldades que
possamatrasarouprejudicaroseuandamento;

VI–reunir-se periodicamente comachefia imediataparaapresentarresultados parciais e finais e obter orientações e informações,
demodoaproporcionar oacompanhamentodostrabalhos;

VII – retirar processosedemaisdocumentos das dependências do órgão, quando necessário, somente medianteassinaturadetermo
derecebimentoe responsabilidade, e devolvê-los íntegros ao término do trabalho ou quando solicitado pela chefia imediata ou gestor da unidade;

VIII – preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância das normas internas de segurança da informação
e da comunicação, bem como manter atualizados os sistemas institucionais instalados nos equipamentos de trabalho.

§ 1º As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de teletrabalho, sendo vedada a utilização de terceiros,
servidores ou não, para o cumprimento das metas estabelecidas.

§ 2º Fica vedado o contato do servidor com partes ou advogados, vinculados, direta ou indiretamente, aos dados acessados pelo servidor
ou àqueles disponíveis à sua unidade de trabalho.

Art.10. Verificado o descumprimento das disposições contidas no art.9º ou em caso de denúncia identificada, o servidor deverá prestar
esclarecimentos à chefia imediata, que os repassará ao gestor da unidade, o qual determinará a imediata suspensão do trabalho remoto.

Parágrafo único. Além da temporária ou definitiva suspensão imediata do regime de teletrabalho conferido a servidor, a autoridade
competente promoverá a abertura de procedimento administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade.

CAPÍTULO III

DO ACOMPANHAMENTO E CAPACITAÇÃO

Art. 11. Os tribunais promoverão o acompanhamento e a capacitação de gestores e servidores envolvidos com o regime de
teletrabalho, observando-se o mínimo de:

I – 1 (uma) entrevista individual, no primeiro ano de realização do teletrabalho;

II – 1 (uma) oficina anual de capacitação e de troca de experiências para servidores em teletrabalho e respectivos gestores;

III – acompanhamento individual e de grupo sempre que se mostrar necessário.

Art. 12. Os tribunais promoverão a difusão de conhecimentos relativos ao teletrabalho e de orientações para saúde e ergonomia,
mediante cursos, oficinas, palestras e outros meios.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13. O servidor é responsável por providenciar e manter estruturas física e tecnológica necessárias e adequadas à realização do
teletrabalho.

Art.14.Competeàs unidades de tecnologia da informação viabilizaroacessoremotoecontrolado dosservidoresemregimedeteletrabalho
aossistemasdos órgãos do Poder Judiciário,bemcomodivulgarosrequisitostecnológicos mínimos paraoreferidoacesso.

Art.15.Oservidor pode, a qualquer tempo, solicitar o seu desligamento do regimedeteletrabalho.

Art.16. Ogestordaunidadepode,a qualquertempo,cancelaroregimedeteletrabalhoparaum oumaisservidores, justificadamente.

Art.17.Osórgãos queadotarem o regime de trabalho previsto nesta Resolução
deverãoinstituirComissãodeGestãodoTeletrabalhocomos objetivos, entre outros,de:
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I – analisar os resultados apresentados pelas unidades participantes, em avaliações com periodicidade máxima semestral, e propor os
aperfeiçoamentos necessários;

II – apresentar relatórios anuais à Presidência do órgão, com descrição dos resultados auferidos e dados sobre o cumprimento dos objetivos
descritos no art. 3º desta Resolução;

III – analisar e deliberar, fundamentadamente, sobre dúvidas e casos omissos.

Parágrafo único. A Comissão de que trata o caput deste artigo deverá ser composta, no mínimo, por 1 (um) representante das unidades
participantes do teletrabalho, 1 (um) servidor da unidade de saúde, 1 (um) servidor da área de gestão de pessoas e 1 (um) representante da
entidade sindical ou, na ausência desta, da associação de servidores.

Art. 18. Os gestores das unidades participantes deverão encaminhar relatório à Comissão de Gestão do Teletrabalho, pelo menos a cada
semestre, apresentando a relação dos servidores que participaram do teletrabalho, as dificuldades observadas e os resultados alcançados.

Art. 19. Os órgãos do Poder Judiciário poderão editar atos normativos complementares, a fim de adequar e especificar a regulamentação
da matéria às suas necessidades, devendo ainda, a cada dois anos, fazer avaliação técnica sobre o proveito da adoção do teletrabalho para a
Administração, com justificativa, para o CNJ, quanto à conveniência de continuidade de adoção deste regime de trabalho.

Art. 20. Os órgãos do Poder Judiciário deverão avaliar o teletrabalho, após o prazo máximo de 1 (um) ano da implementação, com o objetivo
de analisar e aperfeiçoar as práticas adotadas.

Art. 21. Os órgãos do Poder Judiciário deverão encaminhar ao CNJ relatório sobre os resultados da avaliação mencionada no art. 20,
visando a realização de eventuais melhorias nesta Resolução.

Art. 22. Recomenda-se que os órgãos do Poder Judiciário fixem um prazo máximo para o regime de teletrabalho por servidor, podendo
ser reavaliado sempre que se julgar necessário.

Art. 23. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI

Comissão nº. 0003437-54.2015.2.00.0000
Requerente: Conselho Nacional de Justiça
Requerido: Conselho Nacional de Justiça
Relatoria: Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias

VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

Trata-se de procedimento que objetiva, por meio de proposta de resolução, da relatoria do E. Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias,
regulamentar o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário e dar outras providências.

Não obstante reconhecer o excelente trabalho desenvolvido pelo E. Conselheiro Relator, necessário registrar que a minuta em epígrafe
buscou inspiração nos atos normativos do CSJT, que são minudentes, mas a regulamentação do teletrabalho não prescinde da contribuição da
justiça estadual, especialmente por suas peculiaridades.

Porisso, peço ‘venia’ para apresentar pontuais divergências, a seguir enumeradas:

Primeira:

Inclusão do seguinte inciso (II) ao art. 2º da propostas (Art. 2º Para os fins de que trata esta Resolução define-se):

II - Unidade: subdivisão administrativa do Poder Judiciário dotada de gestor;

Após, renumerar os incisos.

Segunda:

Na proposta consta ser facultativo o teletrabalho (Art. 4º - A realização do teletrabalho é facultativa ou por designação, no interesse
do serviço público, a critério dos órgãos do Poder Judiciário e dos gestores das unidades), porém, necessário consignar que a participação do
teletrabalho pode ser, também, por designação, no interesse do serviço público, o que ora se propõe na forma cima destacada.

De fato, ante a autonomia administrativa dos tribunais, razoável lhes seja reconhecida a possibilidade de decidir quanto à forma de
participação no teletrabalho, de modo a viabilizar a instituição dessa modalidade de trabalho também com fundamento no interesse público, caso
seja necessário o melhor aproveitamento da força de trabalho, num dado momento; ou para atender a um plano de ação específico (mutirões).

_______________________________________________________________

Terceira:

Consta do art. 5º da proposta o inciso IX, assim redigido: “o regime previsto neste ato não deve obstruir o convívio social e laboral,
a cooperação, a integração e a participação do teletrabalhador, incluída a pessoa com deficiência, nem embaraçar o direito ao tempo livre”.

Esse inciso, todavia, aparenta ser desnecessário, ‘data venia’.

No regime de teletrabalho ou home office sempre haverá prejuízo ao convívio laboral, sobretudo se for realizado de forma integral, todos
os dias da semana.



Edição nº 102/2016 Brasília - DF, disponibilização sexta-feira, 17 de junho de 2016

12

O direito ao tempo livre, nessa modalidade de trabalho, está diretamente relacionado à capacidade do servidor de autogerenciamento
do tempo.

Importa lembrar que a adoção do teletrabalho significa um rompimento da tradicional troca da força de trabalho pelo tempo do servidor.

O servidor passa a ser remunerado por produtividade e não mais por horas trabalhadas. Ou seja, a administração do tempo ficará sob
a responsabilidade do próprio trabalhador.

Obviamente que o regime previsto pelos tribunais não poderá afetar os direitos dos servidores, como por exemplo, ao descanso semanal
remunerado.

_______________________________________________________________

Quarta:

No mesmo art. 5º da proposta, prevê seu § 1º que “Os órgãos do Poder Judiciário devem priorizar os servidores que desenvolvam
atividades que demandem maior esforço individual e menor interação com outros servidores, tais como: confecção de minutas de decisões,
elaboração de pareceres e relatórios, dentre outros.”

Considerando que, com o processo eletrônico, existem outras atividades que podem ser realizadas remotamente, além daquelas
elencadas no §1º acima transcrito, a exemplo dos lançamentos de movimentações no sistema, mostra-se desnecessário a inserção de rol
meramente exemplificativo, que poderá limitar a implementação do teletrabalho em outras áreas, além das assessorias.

_______________________________________________________________

Quinta:

Ainda no art. 5º da proposta, consta do § 5º que “O servidor em regime de teletrabalho pode, sempre que entender conveniente ou
necessário, prestar serviços nas dependências do órgão a que pertence.”

Esse dispositivo mostra-se aparentemente incongruente com o espírito da proposta e obrigaria os tribunais a manter, sempre,
postos de trabalho disponíveis aos servidores que se encontrem no regime de teletrabalho.

Na realidade, uma das vantagens do teletrabalho é, exatamente, o melhor aproveitamento do espaço físico.

Por exemplo, se um determinado fórum está plenamente ocupado pelos servidores e sua estrutura física não comporta aumento de
postos de trabalho, a adoção do teletrabalho resolveria o problema de falta de espaços.

No mesmo exemplo, caso houvesse previsão de que 30% da força de trabalho das varas desse fórum fossem disponibilizadas para o
teletrabalho, eventual e dispendiosa ampliação do prédio poderia ser adiada.

_______________________________________________________________

Sexta:

Consta do art. 6º da proposta, em seu § 2º, que “A meta de desempenho dos servidores em regime de teletrabalho será, no mínimo,
equivalente à estipulada para os que executarem as mesmas atividades nas dependências do órgão”.

Porém, a exemplo dos tribunais que já implantaram o teletrabalho, a meta de desempenho prevista é sempre SUPERIOR à meta dos
demais servidores.

O servidor em regime de teletrabalho é beneficiado com  maior tempo para convivência familiar; redução de gastos com vestuário e
transporte; possibilidade de gerenciar a própria rotina e horário de trabalho etc. e como contraprestação, dado o interesse público prevalente, é
de se esperar que a produtividade do teletrabalhador seja maior que dos demais servidores da mesma unidade.

______________________________________________________________

Sétima:

Consta do art. 7º, § 2º, referência ao 9º, porém, acredito que a referência seja ao art. 10, caput, e não ao art. 9º.

_______________________________________________________________

Oitava:

Dispõe o art. 9º da proposta que “Constitui dever do servidor em regime de teletrabalho” (...) “III - manter telefones de contato
permanentemente atualizados e ativos”, mas a obrigação de manter os telefones permanentemente ativos deve limitar-se aos dias úteis.

_______________________________________________________________

Nona:

Consta do art.13 da proposta que “Oservidor pode, a qualquer tempo, solicitar o seu desligamento do regimedeteletrabalho”, mas a
desvinculação do regime por vontade do servidor, assim como acontece com o gestor ou o tribunal (art. 14), deve ser justificada pelo
interessado, de forma a garantir compromisso com a instituição.

_______________________________________________________________
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Décima:

Consta do art. 15 da proposta  a criação de “Comissão de Gestão do Teletrabalho”, que seria “composta, no mínimo, por um
representante das unidades participantes do teletrabalho, um servidor da unidade de saúde, um servidor da área de gestão de pessoas e um
representante da associação de servidores ou entidade sindical”.

Desnecessária, ‘data venia’, a participação de representante da associação de servidores ou entidade sindical na Comissão de Gestão do
Teletrabalho, posto que o principal objetivo dessa comissão é acompanhar o desenvolvimento do teletrabalho, de natureza nitidamente gerencial,
comparando o desempenho dos teletrabalhadores nas diversas unidades jurisdicionais que atuam nesse regime.

Nem mesmo o CSJT previu a participação de representantes sindicais na Comissão de Gestão do Teletrabalho.

Sabe-se que a primeira função do Sindicato é de representação, competindo-lhe atuar como intérprete das pretensões dos servidores,
mas não atuar em funções gerencias dos tribunais.

No caso, há previsão de a Comissão ser composta por servidores, de modo a garantir sua representatividade.

_______________________________________________________________

Pelo exposto, peço “‘venia” para divergir parcialmente do E. Relator evoto pela alteração da proposta de resolução nos termos ora
sugeridos.

É como voto.

Conselheiro Carlos Levenhagen

VOTO VISTA

O presente procedimento trata de proposta de ato normativo com o intuito de regulamentar o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário.

Como relatado pelo eminente Relator, Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias, a elaboração da minuta teve a participação de
representantes das áreas técnicas deste Conselho Nacional e o texto inicial foi submetido a consulta pública, tendo sido apresentadas e analisadas
quase 200 sugestões por agentes externos, o que demonstra, por si só, a necessidade premente de uma manifestação deste Órgão de Controle
quanto ao tema.

O teletrabalho é uma realidade na sociedade atual, dando ao trabalhador, em razão das modernas tecnologias hoje existentes, a
possiblidade de realizar sua atividade à distância, sem a necessidade de estar presente fisicamente no ambiente laboral.

É um processo sem volta, resultado da evolução tecnológica, da globalização e da interconectividade.

Todavia, ainda que irreversível, tal qual vem ocorrendo com a implantação do Processo Judicial Eletrônico, é necessário que a mudança
se dê de modo natural, sem atropelos, para que não ocorram afrontas aos princípios constitucionais que regem a atuação do Sistema de Justiça
como um todo.

Se é certo que o trabalho remoto é uma locomotiva, marco representativo do inevitável progresso, também é cediço que é necessário
definir de forma clara os trilhos pelos quais esse avanço irá seguir. E neste sentido, o papel deste Conselho Nacional se mostra fundamental.

Imperioso, ainda, destacar que a regulamentação ora submetida a análise deste Plenário, abrange tão somente as atividades
desempenhadas por servidores públicos, não contemplando o trabalho realizado por terceirizados, cuja relação com o Poder Público é regida por
contratos próprios, nem tratando da atuação de magistrados, agentes públicos do Estado, sujeitos a regras próprias definidas na Lei Orgânica
da Magistratura.

Por tais razões, pedi vista regimental para melhor analisar alguns aspectos tratados na divergência lançada pelo eminente Conselheiro
Carlos Levenhagen, bem como outras questões apresentadas ao longo dos debates ocorridos na última sessão.

Necessário louvar, neste ponto, o minucioso trabalho realizado pelo Relator, não só para consolidação da primeira minuta submetida
a este Plenário, mas também ao longo dos últimos quinze dias, remetendo a todos os Conselheiros suas considerações sobre as propostas
apresentadas.

Fruto deste trabalho é a nova minuta, atualizada pelo Relator ao final de seu voto, que acolheu diversas das propostas apresentadas.

De forma pormenorizada, passamos a análise das divergências e propostas apresentadas, tomando por base os quadros elaborados
pelo eminente Relator e pela Secretaria de Gestão de Pessoas e remetidos a todos os meus pares para análise previamente:

a) Proposta do Exmo. Ministro Presidente

Quanto à proposta do Excelentíssimo Ministro Presidente, no sentido de fixação de prazo para avaliação experimental das práticas de
teletrabalho nos tribunais, constata-se que a proposição foi incorporada ao texto normativo em seu atual art. 20, que prevê tal reavaliação ocorra
após o prazo máximo de um ano após a efetiva implantação.

b) Propostas da Exma. Ministra Corregedora Nacional

Em relação a questão de vedação ao teletrabalho a partir de país estrangeiro, sugerida pela Excelentíssima Ministra Corregedora
Nacional, há que se observar que a área técnica destaca, em sua manifestação, que a regra do art. 95 da Lei nº 8.112, de 1990, não é
aplicável ao teletrabalho, abrangendo apenas a ausência do servidor para estudo ou missão oficial no exterior. Além disso, como destacado pelo
Relator, eventual proibição na norma geral elaborada por este Conselho Nacional, poderá acarretar a total impossibilidade, inclusive de adoção
excepcional, em prol do interesse público.

Ainda neste ponto, registre-se que são diversos os casos de servidores que, a fim de manterem o convívio familiar, são obrigados a tirar
licença para acompanhar cônjuge em missões diplomáticas ou militares no exterior. Tal licença, todavia, gera ônus tanto para esses servidores,
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que têm mitigadas suas chances de progressão funcional ou seu direito à aposentadoria, como para o próprio Poder Judiciário, que perde mão-
de-obra qualificada por um período determinado de tempo. Vale destacar que, sensível a tal situação, o STF, no art. 22 da Resolução nº 568,
de 2016, autorizou, “a critério da administração”, que o teletrabalho ocorra no exterior. Na mesma linha, o TST e o TRF da 4ª Região já se
posicionaram sobre o tema.

Quanto as duas outras propostas formuladas pela Excelentíssima Ministra Corregedora, no tocante à eventual risco de terceirização das
atribuições dos servidores e à proibição de atendimento a advogados e jurisdicionados fora da sede do Juízo, acompanho o relator no sentido
de que as normas legais e regulamentares hoje existentes são suficientes para permitir a apuração de condutas inadequadas e a imposição de
penalidades disciplinares adequadas a cada caso.

c) Propostas do Exmo. Conselheiro Carlos Levenhagen

Em relação às proposições trazidas pelo eminente Conselheiro Carlos Levenhagen, merece ser destacado que dos dez pontos
inicialmente apresentados, o ilustre Relator acolheu seis sugestões, estando por ora a divergência limitada a quatro aspectos.

No tocante à possibilidade de que a participação no teletrabalho possa ser realizada por designação da administração, no interesse do
serviço público, pedindo máxima vênia a divergência, entendemos que assiste razão ao Relator, dado que o regime de teletrabalho implica ônus
para o servidor público.

Quanto à sugestão de supressão do inciso VII do art. 5º, há que se sopesar o teletrabalho com os princípios e valores fundamentais do
trabalho, razão pela qual entendo que a recomendação constante na nova redação do §1º do inciso supracitado é necessária para deixar claro
que a cultura organizacional deve ser vivenciada e preservada por todos os servidores, incluídos os que estejam trabalhando remotamente.

No tocante a proposta de alteração do art. 15, para constar que a desvinculação do servidor do regime de teletrabalho deve ser justificada
pelo interessado, mais uma vez pedindo vênias à divergência, entendemos, tal qual o Relator, que tal situação pode gerar desnecessária exposição
de situações sensíveis de sua vida pessoal.

Por sua vez, a sugestão de supressão da participação sindical ou associativa na Comissão de Gestão do Teletrabalho não nos parece
indevida atuação nas funções gerenciais dos tribunais, como justificado pelo eminente Conselheiro Levenhagen. A regra proposta no parágrafo
único do art. 17 tão somente garantirá que os interesses dos trabalhadores que optarem por essa nova forma de prestar suas atividades tenham
mais garantia de que seus interesses sejam garantidos e respeitados, em sintonia com o disposto no art. 8º c/c o art. 37, VI, da Constituição
da República.

d) Propostas do Exmo. Conselheiro Fabiano Silveira

Por fim, quanto às sugestões apresentadas pelo ilustre Conselheiro Fabiano Silveira, merece destaque que, conforme registro da
Secretaria de Gestão de Pessoas, a recomendação de fixação de prazo máximo para o regime de teletrabalho para cada servidor também era
uma preocupação do Tribunal de Contas da União e foi devidamente contemplada no art. 22 da nova minuta de Resolução.

Por outro lado, as outras três manifestações registradas em sessão pelo eminente membro deste Conselho indicado pelo Senado Federal
no sentido de i) fixar de regra para preservação de um mínimo de servidores destinados ao atendimento ao público, ii)  estabelecer de um plano
de trabalho para teletrabalhador e iii) definir periodicidade mínima para comparecimento pessoal do servidor à unidade já estavam contempladas,
respectivamente, nos artigos 5º, 6º e 9º da proposta de Resolução.

Com tais considerações, e pedindo mais uma vez vênia aos que entendem em sentido contrário, voto no sentido de aprovar na íntegra
a proposta de Resolução ora submetida ao Plenário, com as devidas incorporações das sugestões já expressamente acolhidas e contempladas
pelo eminente Relator.

Conselheiro Allemand

Assinatura Digital Certificada

Brasília, 2016-06-15.

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0007216-51.2014.2.00.0000
Requerente: MARCELO TADEU LEMOS DE OLIVEIRA
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJAL
Advogado: AL11611 – RIVÂNGELA GOMES SOARES SANTANA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO
PEDIDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO REQUERENTE. ARQUIVAMENTO.

1. Considerável lapso temporal decorrido desde a interposição do recurso administrativo (Id 1637461). Intimação do magistrado
requerente para se manifestar sobre a existência de interesse em prosseguir com o feito (Id 1638741).

2. Ausência de manifestação do requerente em relação ao prosseguimento do recurso interposto contra a decisão monocrática que não
conheceu do pedido.

3. Determinação de arquivamento.

ACÓRDÃO
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O Conselho, por unanimidade, determinou o arquivamento do feitos, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 7 de junho de 2016.
Votaram os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Ricardo Lewandowski, Nancy Andrighi, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana,
Gustavo Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo
e Luiz Claudio Allemand. Ausente, em razão de posse em outro cargo público, o representante do Senado Federal. Não votou o Excelentíssimo
Senhor Conselheiro Emmanoel Campelo.

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0007216-51.2014.2.00.0000
Requerente: MARCELO TADEU LEMOS DE OLIVEIRA
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – TJAL
Advogado: AL11611 – RIVÂNGELA GOMES SOARES SANTANA

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de providências formulado por Marcelo Tadeu Lemos de Oliveira contra o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
– TJAL (Id 1617313, PJe p. 1, juntado em 6/2/2015).

O procedimento foi inicialmente julgado por Decisão monocrática Final. Irresignado, o requerente interpôs recurso administrativo no qual
apresentou insurgência contra a decisão mencionada sob o argumento de que o reconhecimento da inexistência de repercussão geral do caso
concreto para o Poder Judiciário revela redução de competência do Conselho Nacional de Justiça – CNJ ainda não contemplada no regimento
interno. Nessa linha, pondera que “o tempo rege o ato”, de modo que o CNJ deve decidir questões gerais e específicas até que haja alteração
regimental.

De outra parte, considera que o indeferimento da medida cautelar pleiteada, pela Conselheira Deborah Ciocci, indica o avanço do
procedimento, descabendo o seu não conhecimento na fase em que se encontra, sob pena de se estar desconsiderando o conhecimento que já
se teve do órgão. Pugna pela reconsideração da decisão monocrática que determinou o arquivamento do procedimento e, caso não haja reforma,
seja submetida a questão ao Plenário deste Conselho (Id 1637461, PJe p. 1, juntado em 13/2/2015).

A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, na qualidade de terceira interessada, solicita a inclusão em pauta de julgamentos do
recurso administrativo apresentado pelo requerente, em virtude do risco de perecimento do direito postulado (Id 1639586, PJe p. 1, juntado em
20/2/2015).

É o relatório.

VOTO

O procedimento foi incluído na pauta de julgamento do dia 28/4/2015 para apreciação do recurso administrativo interposto pelo requerente.
Como não foi apregoado, foi novamente incluído nas pautas seguintes e sucessivamente adiado. No dia 03/11/2015, foi incluído na pauta de
julgamento do Plenário Virtual. Todavia, diante de destaque apresentado, o procedimento foi retirado da pauta respectiva.

Por considerar relevante o lapso decorrido desde a interposição do recurso administrativo (Id 1637461) e tendo em vista que o afastamento
pretendido pelo magistrado neste procedimento ocorreria entre 1º/12/2014 e 1º/10/2016, determinei a intimação do magistrado requerente para
se manifestar sobre a existência de interesse em prosseguir com o feito (Id 1638741).

O requerente, no entanto, quedou-se inerte, motivo pelo qual determinei fosse reiterada da intimação, sob pena de arquivamento (Id
1890953).

Ante todo o exposto, diante da inércia do requerente, após regularmente intimado em duas oportunidades, mantenho a decisão
monocrática que entendeu "inviabilizado o conhecimento da matéria deduzida no presente PP no âmbito do Conselho Nacional de Justiça,
conforme dispõe o art. 25, X, do RICNJ, restando prejudicado o pedido de reconsideração da medida liminar", e determino o arquivamento
do procedimento.

Após as intimações de praxe, arquivem-se os autos.

Brasília, 7 de abril de 2016.

GUSTAVO TADEU ALKMIM

Conselheiro Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Acompanho o judicioso voto proferido pelo E, Relator, pois, conforme ressaltou Sua Excelência, o Tribunal requerido, em sessão plenária,
fundamentou o indeferimento do pedido por considerar que o afastamento do magistrado requerente poderia causar prejuízo aos serviços
judiciários, diante da quantidade expressiva de processos em andamento na Vara de que é titular (5.234 processos) e da escassez de magistrados
no Poder Judiciário local (Ids 1611649 e 1611650, PJe p. 4, juntados em 18/12/2014). Então, nos exatos termos da lei, o Tribunal entendeu pela
impertinência do afastamento naquele momento, conforme seu exclusivo critério (ex-vi legis, Loman, art. 73, I).

Brasília, 2016-06-14.
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Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0005387-98.2015.2.00.0000

Requerente: ASSETBA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA
BAHIA

Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – TJBA
Advogado: DF8242 – JOSÉ LEITE SARAIVA FILHO

EMENTA: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA. SUPOSTA OMISSÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE RESPOSTA.
AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS QUE NÃO PODE SERVIR COMO JUSTIFICATIVA À DEMORA EXCESSIVA EM RESPONDER AOS
REQUERIMENTOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Requerimentos administrativos apresentados por servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

2. O elevado número de pedidos administrativos apresentados à administração do Tribunal somados à necessidade de instrução,
comprometeram a celeridade almejada.

3. O modo como o Tribunal conduz seus trabalhos se insere no âmbito de sua atuação administrativa. Esta autonomia, no entanto, não
pode ser considerada um escudo para justificar uma demora excessiva na apreciação dos requerimentos, que conduz, na prática a verdadeira
omissão em responder aos postulantes. O Tribunal deve demandar esforços para responder às postulações administrativas em tempo hábil.

4. Pedido julgado procedente.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 7 de junho de 2016. Votaram
os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Ricardo Lewandowski, Nancy Andrighi, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo
Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo e Luiz
Claudio Allemand. Ausente, em razão de posse em outro cargo público, o representante do Senado Federal. Não votou o Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Emmanoel Campelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Providências formulado pela Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (ASSETBA),
contra as omissões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) em apreciar pedidos administrativos formulados por seus servidores.

A postulante alega que servidores públicos filiados à ASSETBA formularam requerimentos junto ao TJ/BA relativos aos seus interesses
funcionais, mas não obtiveram qualquer resposta da Administração da Corte de Justiça.  Afirma que tal inércia ocorre mesmo diante dos reiterados
pedidos para que sejam apreciadas as pretensões formuladas, algumas iniciadas há mais de dois anos.

Presentes essas circunstâncias, a Associação postulou pelo deferimento de medida cautelar, sem a oitiva da parte contrária,
consubstanciado na fixação de prazo para que o Órgão de Justiça decidisse os requerimentos apresentados pelos seus servidores.

Por não vislumbrar a presença do periculum in mora, indeferi a medida pleiteada, uma vez que a própria requerente relatou dirigir
solicitações ao TJ/BA há mais de dois anos.

Instado a se manifestar, o Tribunal requerido informa possuir um imenso acervo de processos nas diversas unidades administrativas,
mas que apesar do numerário, recebeu 11 (onze) mil processos e movimentou mais de 12 (doze) mil por meio de decisões definitivas e atos
ordinatórios, totalizando a prática de mais de 30 (trinta) mil atos processuais.

Enumera que em 2015 foram decididos mais de 160 (cento e sessenta) pedidos de indenização de licença-prêmio e férias, dentre esses,
alguns relacionados na inicial (TJ-ADM-2014/25576; TJ-ADM-2014/26559 e TJ-ADM-2014/25783), com decisões publicadas no Diário de Justiça
Eletrônico (DJE).

Quanto aos abonos de permanência, cerca de 100 (cem) processos foram publicados em 2015, restando um pequeno acervo para
deliberar. Especifica, ainda, que os processos de indenização de férias devem ser objeto de instrução por vários setores da administração para
verificação de alguns requisitos, além do exame da disponibilidade orçamentário-financeira para pagamento da despesa. Apesar disso, esses
requerimentos chegaram a termo em outubro de 2015, restando pouco mais de 20 (vinte) para apreciação.

Os pedidos que versavam sobre o adicional noturno aguardavam a decisão do processo paradigma protocolizado sob o número
42117/2011, o qual teve a decisão disponibilizada no DJE de 25 de março de 2013. Em razão de diversos pedidos de reconsideração e da
manutenção da decisão pela Presidência, os autos foram remetidos ao Tribunal Pleno e, na sessão do dia 18 de setembro de 2015, o Colegiado
deu parcial provimento aos recursos para determinar que o cálculo da gratificação referente ao labor noturno incidisse apenas sobre as horas
efetivamente trabalhadas, com reflexos sobre 13º salário e férias.

Assevera não existir processos de aposentadoria voluntária sem movimentação desde agosto 2014, sendo que o tempo decorrido entre
o recebimento do requerimento e a apreciação do pedido pelo Presidente não ultrapassa 10 (dez) dias. Enfatiza que os processos relativos a
essa matéria e relacionados na peça inicial (TJ-ADM-2014/21986 e TJ-ADM-2014/23252) chegaram na unidade em 09 e 11 de setembro de 2014
e tiveram seus atos divulgados no DJE de 17 e 22 de setembro de 2014, respectivamente.

Pontua que pleitos relativos à progressão funcional, à percepção de adicional de função em substituição e à estabilidade
econômica e funcional estão sendo apreciados ou já foram objetos de deliberação pelo Tribunal (TJ-ADM-2015/04251; TJ-ADM-2015/00219;
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TJ-ADM-2015/24813; TJ-ADM-2014/25576; TJ-ADM-2014/26559; TJ-ADM-2014/25783; TJ-ADM-2014/28807; TJ-ADM-2013/3611; TJ-
ADM-2014/3160).

Ademais, o TJ/BA registra que há um volume significativo de pedidos formulados sem qualquer suporte normativo de regência, o que
compromete a solução dos pleitos passíveis de deferimento, inclusive alguns daqueles indicados pela Associação requerente.

Considera que o presente pedido apresentou uma infinidade de alegações infundadas, uma vez que não houve sequer o zelo da
requerente em conferir a tramitação dos requerimentos apontados na inicial.

Intimada a se manifestar a respeito das informações apresentadas pelo requerido, a Associação reiterou todos os termos da inicial.

É o relatório.

VOTO

A questão trazida para análise deste Conselho refere-se a alegada inércia do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em apreciar
requerimentos, de natureza funcional, formulados pelos seus servidores.

A Associação requerente enumerou 108 (cento e oito) processos administrativos de seus associados que foram distribuídos nos anos
de 2013, 2014 e 2015 que ainda aguardam apreciação pelo Tribunal requerido. Dentre as formulações, encontram-se pedidos de pagamento
de indenização de licença-prêmio não usufruída, de férias vencidas e de substituição; percepção do abono de permanência e de adicional
noturno; concessão de aposentadoria voluntária; direito à progressão funcional e de optar pela percepção do adicional de função; concessão da
estabilidade econômica e funcional; averbação de tempo de serviço e de tempo trabalhado em ambiente insalubre.

Em contrapartida, o Tribunal requerido ressaltou que empreende esforços contínuos para decidir sobre os pedidos administrativos de seus
servidores, mesmo diante do imenso acervo de processos que tramita nas unidades internas. Nesse ponto, colacionou algumas das decisões
proferidas nos processos reclamados e, quanto aos não finalizados, apresentou documentação com a finalidade de comprovar a prática regular
de atos ordinatórios.

É inegável que eventual decisão sobre qualquer pedido dependa do conhecimento integral da questão e da instrução por outras unidades
administrativas do Tribunal. Esses fatores reunidos acabam por comprometer a celeridade processual, ainda mais se considerarmos a alegada
sobrecarga das unidades administrativas envolvidas na condução desses processos.

Também é sabido que o modo como o requerido conduz seus trabalhos se insere no âmbito de sua atuação administrativa, prerrogativa
constitucional assegurada a todos os Tribunais brasileiros, os quais possuem a liberdade de dispor sobre o funcionamento dos seus respectivos
órgãos administrativos, o que e - em tese - afastaria a possibilidade de atuação deste Conselho.

Entretanto, se isto - a autonomia administrativa - é fato, por um lado, também é competência constitucional do CNJ, por outro lado,
proceder o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (CF, art. 103 § 4º). E este controle inclui, dentre outros, a verificação
acerca da conduta dos tribunais em responderem àquilo que for demandado - seja no âmbito jurisdicional, seja o âmbito administrativo. Noutras
palavras, a autonomia administrativa conferida aos Tribunais não pode ser considerada um escudo para justificar uma demora desarrazoada
na apreciação dos requerimentos, porquanto os servidores - no caso - possuem o direito de obter uma resposta às suas formulações, seja ela
negando ou concedendo suas pretensões.

E analisando os presentes autos, a partir das informações prestadas pelo TJ/BAl, foi possível verificar que poucos foram os processos
administrativos finalizados, já que o requerimento inicial indicou 108 (cento e oito), havendo comprovação de tramitação ou finalização de apenas
9 (nove) (Id 1848737). Ou seja, nem mesmo 10% dos requerimentos foram respondidos - num intervalo de dois anos.

Ao direito de petição dos servidores públicos decorre o dever de resposta da Administração Pública, que não pode se valer de tempo
indeterminado para decidir aquilo que foi submetido à sua análise. Assim, mesmo que seja necessário instruir todo o procedimento para que o
Tribunal formule seu juízo, este deve obedecer ao preceito constitucional que determina a razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII,
da CF).

Trocando em miúdos, desborda do compreensível que requerimentos para pagamento de substituição (TJ-ADM-2013/3611 – ID 1828066,
fl. 4), de adicional noturno (TJ-ADM-32759/2013 - ID 1828066, fl. 4) ou de reenquadramento funcional (TJ-ADM-2013/52904 - ID 1828066, fl. 6),
por exemplo, necessitem de mais de 2 (dois) anos para que sejam concluídos. Isso sem mencionar os processos administrativos de progressão
funcional que datam, a maioria deles, do ano de 2013 (ID 1828066, fl. 5).

Assim sendo, em que pese a inegável autonomia administrativa do tribunal, há que se preservar o direito dos servidores daquela
administração pública não só de peticionarem, como também de obterem uma resposta de seus pleitos individuais em tempo razoável. E
neste caso, diante da evidente desproporcionalidade entre a quantidade de requerimentos e o ínfimo número de respostas, resta justificada a
interferência do CNJ. Sequer se trata da conhecida dicotomia "interesse público x interesses privados", tendo em vista que, no caso, nada justifica
a inércia da Administração Pública, nem mesmo a sobrecarga de trabalho, considerando, como visto, tão acentuada desproporcionalidade, que
resulta, em última análise, em omissão do administrador.

Neste ponto, tendo em vista a necessidade de o Tribunal se organizar, nos limites de sua autonomia, mas considerando também a
necessidade de os servidores obterem uma resposta da Administração, em prazo razoável, que há muito se esgotou, determino que o Tribunal
de Justiça da Bahia racionalize seus serviços internos, adotando procedimentos mais eficientes, e responda, em 90 dias, os requerimentos
administrativos mencionados no presente pedido de providências.

Essa determinação não se presta a conduzir os trabalhos da Corte requerida, mas, sim, alertar para as reiteradas omissões quanto aos
pleitos administrativos de seus servidores que devam ser apreciados e respondidos em tempo hábil.

Nestes termos, julgo procedente o pedido do presente procedimento, determinando que o Tribunal de Justiça da Bahia adote
procedimentos administrativos mais eficientes e mais céleres, devendo, ainda, responder os requerimentos administrativos mencionados pelo
ora requerente, no prazo de 90 dias, informando ao Conselho Nacional de Justiça.

Após a intimação das partes, dê-se ciência à Corregedoria Nacional do ocorrido para que adote as providências que porventura entender
cabíveis.
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Aguarde-se o cumprimento.

Brasília, 17 de maio de 2016.

GUSTAVO TADEU ALKMIM

Conselheiro Relator

Brasília, 2016-06-14.

Autos: CONSULTA - 0004185-86.2015.2.00.0000
Requerente: CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

EMENTA: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARTORIAL “ON-LINE”. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS
TERMOS “CARTÓRIO” E “CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL”. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPROCEDENTE.

1. Constatação de que os serviços notariais e de registro não possuem relação com as franquias prestadoras de serviços cartoriais “on-
line”.

2. Os “cartórios on-line” funcionam como espécie de despachante, recebendo os pedidos das pessoas interessadas e formalizando o
requerimento junto aos serviços notariais e de registro que prestam o serviço pretendido.

3. A utilização do termo “cartório”, indistintamente, por qualquer pessoa jurídica, pode gerar uma certa confusão, pois o usuário pode
imaginar estar diante de um serviço público delegado pelo Poder Judiciário.

4. Recomendação para que os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, iniciem a elaboração de proposta de projeto de
lei para regulamentar a utilização dos termos “cartório” e “cartório extrajudicial”.

5. Pedido julgado improcedente.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 7 de junho de 2016. Votaram
os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Ricardo Lewandowski, Nancy Andrighi, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo
Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo e Luiz
Claudio Allemand. Ausente, em razão de posse em outro cargo público, o representante do Senado Federal. Não votou o Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Emmanoel Campelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Providências formulado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Sergipe, por meio da qual insta o Conselho
Nacional de Justiça a manifestar-se sobre a possibilidade de os serviços notariais e de registro manterem relação com franquias prestadoras de
serviços cartoriais “on-line” (Cartórios – Serviços cartoriais especializados de Sergipe, Cartório Postal, Cartório Mais, Cartório Expresso, Rede
Cartório Fácil, Cartório 24 horas).

Informa que tais estabelecimentos se intitulam “empresas do segmento cartorário”, mas que o serviço disponibilizado não encontra
previsão legal. Entende que a intermediação dos serviços notariais e de registro é incompatível com o exercício da atividade notarial e registral,
conforme prevê o art. 25, da Lei 8.935/94. Menciona que “a intermediação pode gerar concorrência desleal, principalmente entre os Tabelionatos
de Notas, onde é livre a escolha pelo usuário. Assim, um eventual direcionamento de serviços pela franquia para um cartório específico, por
exemplo, seria indevido”. Informa, ainda, que a empresa “Cartório 24 horas” foi criada pela Associação de Notários e Registradores do Brasil
– ANOREG.

Os autos foram remetidos à Corregedoria Nacional de Justiça, diante da certidão de prevenção acostada pela secretaria processual (Id
1777289).

A Corregedora manifestou-se pela inexistência de relação entre os fatos deste procedimento com os do Pedido de Providências nº
0003814-25.2015.2.00.0000, que tramita naquele órgão correicional, pelo que determinou o retorno dos autos a este Relator.

Ao receber novamente o feito, determinei a intimação dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal para manifestação
sobre a eventual existência de procedimentos que versassem sobre a matéria aqui tratada e informassem se há notícias de vinculação entre os
serviços notariais e de registro e os serviços prestados pelos cartórios "on-line". Com exceção do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas,
todos os demais manifestaram-se.

Os Tribunais demonstraram inexistir vínculo entre a prestação de serviço notarial e de registro com as franquias que intermediam tal
serviço de forma “on-line”.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR informou que nenhuma serventia extrajudicial mantém convênio com terceiros
prestadores de serviços para o fornecimento de certidão ou documentos quaisquer. Alega que os sistemas atualmente disponibilizados constituem
centrais de atendimento para fornecimento de certidões on-line, sendo administradas por entidades tais como ANOREG e IRPEN. Informa, ainda,
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a existência do expediente nº 2002.00157573, por meio do qual o então presidente da ANOREG-PR solicitou à Corregedoria Geral de Justiça do
Estado do Paraná autorização para implantação do projeto "Cartório 24 horas" (Id 1855216).

Já o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE apresentou entendimento no sentido de que as atividades desenvolvidas pelas
empresas indicadas são ilegais, pois tais estabelecimentos não são legalmente constituídos no Judiciário estadual respectivo (Id 1815132).

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia –TJRO informa que está em tramitação proposta de projeto de lei dispondo que as
denominações “cartório” e “cartório extrajudicial” passem a ser exclusivos das serventias extrajudiciais (Id 1814991), enquanto que o Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC informa a existência da Lei Estadual nº 16.578, de janeiro de 2015, que regulamenta a utilização
dos termos “cartório”, “cartório extrajudicial” e “despachante” (Id 1803189).

É o relatório.

VOTO

De plano, determino a alteração da classe processual do procedimento para Pedido de Providências, por não se enquadrar na previsão
constante do art. 89 e seguintes do Regimento Interno do CNJ, em razão de a problemática trazida não representar dúvida na aplicação de
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria.

Cuida-se de procedimento destinado a avaliar a relação dos “cartórios on-line” com a atuação das serventias extrajudiciais.

Após detida análise dos autos e atento às informações prestadas pelos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, é possível
extrair que esses “cartórios on-line” funcionam como espécie de despachante, recebendo os pedidos das pessoas interessadas e formalizando
o requerimento junto aos cartórios que prestam o serviço pretendido. Atuam, portanto, na esfera privada, pois, como dito, apenas coletam as
demandas a partir de solicitações feitas através de mecanismo eletrônico – sites de cartórios virtuais.

Com o pedido recebido através dos sítios eletrônicos, essas empresas fazem a solicitação do documento junto à determinada serventia
extrajudicial para viabilizar a emissão e o valor cobrado agrega tanto o valor do cartório, quanto a taxa de serviço cobrada pelos sites.

Como se verifica, a atividade prestada pelos cartórios virtuais tem caráter eminentemente privado, não estando comprovada qualquer
vinculação com o exercício da atividade notarial e de registro, desempenhada pelos delegatários do serviço público.

Dessa forma, não vislumbro no aspecto qualquer hipótese de violação ao disposto no art. 25, da Lei 8.935/94, pois, como demonstrado,
não há vinculação entre o exercício da atividade notarial e de registro com o exercício da intermediação de seus serviços.

Como não há ligação entre a prestação de serviços extrajudiciais e a atuação dos cartórios virtuais, por ser esta última, atividade de
caráter privado, não há falar em controle a ser realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do que dispõe o § 4º, do art. 103-B,
da Constituição Federal.

Aliás, essa foi a mesma conclusão a que chegou a Corregedoria Nacional de Justiça, no julgamento do Pedido de Providências nº
0003814-25.2015.2.00.0000, ao entender que o fato de o responsável pelo site “cartório virtual”, Marcelo Lages Ribeiro de Carvalho, não ser
notário e nem possuir qualquer vínculo com o Poder Judiciário “afasta qualquer possibilidade da Corregedoria interferir na venda de dado sigiloso
realizada pelo site ‘Cartório Virtual’, visto que a competência material do Conselho Nacional de Justiça abrange tão somente órgãos e autoridades
do Poder Judiciário”.

Não obstante esse entendimento, determinou o encaminhamento do expediente à Polícia Federal para apuração de eventual prática de
delito pelo responsável pelo sítio eletrônico referido, considerando a utilização indevida do Brasão da República ao lado da expressão “Cartório
Virtual”, por transmitir aos usuários “a falsa ideia de que estão acessando um site oficial do Poder Judiciário”.

Nesse ponto, concordo com o voto da Corregedora, que a utilização do termo “cartório” possa gerar uma certa confusão, pois o usuário
pode imaginar estar diante de um serviço delegado pelo Poder Judiciário, além de reforçar “a aparência de oficialidade ao Cartório Virtual, visto
que tal signo é associado, na prática jurídica, ora aos denominados Cartórios de Justiça (...), ora aos Órgãos do Foro Extrajudicial (...)[1]”.

Os Tribunais de Justiça dos Estados de Santa Catarina e de Rondônia já se deram conta que a utilização do termo “cartório” não
é adequado para essas empresas prestadoras de serviços típicos de despachante, tanto que editaram ou estão em fase de edição de atos
normativos destinados a regulamentar as denominações relacionadas com esse tipo de atividade. Como se extrai do relatório, o TJRO informa
que está em tramitação proposta de projeto de lei dispondo que as denominações “cartório” e “cartório extrajudicial” passem a ser exclusivos das
serventias extrajudiciais (Id 1814991), enquanto que o TJSC informa a existência da Lei Estadual nº 16.578, de janeiro de 2015, que regulamenta
a utilização dos termos “cartório”, “cartório extrajudicial” e “despachante” (Id 1803189).

Como forma de evitar que esses “cartórios virtuais” utilizem indiscriminadamente os termos “cartório” e “cartório extrajudicial”, recomendo
que os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, providenciem a elaboração de proposta de projeto de lei com vistas a
regulamentação da utilização das expressões “cartório” e “cartório extrajudicial”, nos moldes da Lei Estadual de Santa Catarina nº 16.578/2015,
como forma de proteger o usuário do serviço extrajudicial e conferir clareza na informação divulgada pelas empresas privadas que se propõe a
intermediar a entrega dos documentos emitidos pelos serviços notariais e de registro.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, por não verificar relação entre a atuação das franquias prestadoras de serviços cartoriais
“on-line” (Cartórios – Serviços cartoriais especializados de Sergipe, Cartório Postal, Cartório Mais, Cartório Expresso, Rede Cartório Fácil, Cartório
24 horas) com as serventias extrajudiciais, delegadas pelo Poder Judiciário.

Fica a recomendação para que os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, com exceção dos Tribunais de Justiça dos
Estados de Santa Catarina e Rondônia, iniciem a elaboração de proposta de projeto de lei para regulamentar a utilização dos termos “cartório”
e “cartório extrajudicial”.

Intimem-se os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal do teor desta decisão, para conhecimento. Após as intimações de
praxe, arquivem-se os autos.

É como voto.

Brasília, 3 de março de 2016.
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GUSTAVO TADEU ALKMIM

Conselheiro Relator

[1] Pedido de Providências nº 0003814-25.2015.2.00.0000

Brasília, 2016-06-14.

Autos: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 0006065-16.2015.2.00.0000
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS - TJTO

EMENTA: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 199/2014. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS. REGULARIDADE. OBSERVÂNCIA DO NORMATIVO DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA.

1. Pagamento da ajuda de custo para moradia, aos magistrados, em desconformidade com a Resolução CNJ nº 199/2014.

2. Instauração de procedimento, de ofício, para verificação sobre a existência de irregularidade.

3. Regular observância da Resolução pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins – TJTO, com ciência de todos os magistrados
estaduais para cumprimento dos requisitos disciplinados pelos artigos 3º e 4º do respectivo normativo.

4. Pedido julgado improcedente.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 7 de junho de 2016. Votaram
os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Ricardo Lewandowski, Nancy Andrighi, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo
Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo e Luiz
Claudio Allemand. Ausente, em razão de posse em outro cargo público, o representante do Senado Federal. Não votou o Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Emmanoel Campelo.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Pedido de Providências autuado com o objetivo de ser verificado o integral cumprimento pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Tocantins – TJTO, da Resolução CNJ nº 199/2014, que dispõe sobre a concessão de ajuda de custo para moradia no âmbito do
Poder Judiciário.

O procedimento foi instaurado de ofício, a partir de determinação do Presidente do Conselho, Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do
Acompanhamento de Cumprimento de Decisão nº 0000519-77.2015.2.00.0000, após notícia que alguns tribunais “estariam, em tese, efetuando
o pagamento do auxílio-moradia em desconformidade com a Resolução em apreço” (Id 1852972), sendo que, após regular distribuição, coube a
minha relatoria a avaliação do procedimento relativo ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.

Determinei a intimação do TJTO para apresentar manifestação. Em suas razões o tribunal informa que “adotou as providências
necessárias a fim de que o procedimento quanto ao pagamento do auxílio-moradia para os magistrados se adequasse ao que estabelece a
Resolução CNJ nº 199/2014”.

 Menciona que o pagamento do auxílio respectivo encontra respaldo na Lei estadual nº 2.833, de 28 de março de 2014, regulamentada
pela Resolução TJTO nº 09/2014, com fixação do valor no patamar de 10% do subsídio mensal do juiz de direito de 2ª entrância. Acrescenta que
o referido auxílio começou a ser pago em setembro de 2012, com fundamento na Resolução TJTO nº 13/2012.

Afirma que após a edição da Resolução CNJ nº 199/2014 “foram expedidos ofícios-circulares aos magistrados notificando-os a se
manifestarem nos termos dos artigos 3º e 4º da mencionada resolução, sob pena de suspensão do pagamento da referida verba indenizatória,
sendo atendido por todos os magistrados do Estado”, e conclui no sentido de inexistir irregularidade “praticada no âmbito do Tribunal de Justiça
do Estado do Tocantins quanto ao cumprimento da Resolução CNJ nº 199/2014”.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de procedimento instaurado de ofício por este Conselho Nacional de Justiça para avaliação sobre eventual descumprimento da
Resolução CNJ º 199/2014, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins.

Ao analisar as informações prestadas pela Corte Estadual, juntamente com a documentação carreada aos autos, verifico que o tribunal
está observando adequadamente os ditames estabelecidos no normativo em comento.
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Observa-se que o tribunal encaminhou ofício-circular a todos os magistrados estaduais para que requeressem o auxílio, conforme
determina o caput do art. 4º, da Resolução CNJ nº 199/2014, na hipótese de não se enquadrarem nas vedações previstas no art. 3º, do mesmo
ato normativo.

Como se verifica, para a concessão da verba indenizatória é indispensável o requerimento do magistrado e a declaração relativa ao art.
3º, de não incidência das excludentes elencadas. Segundo demonstrado pelo TJTO, após ciência, todos os magistrados cumpriram os requisitos
exigidos, o que demonstra que o auxílio está sendo pago corretamente, nos termos da Resolução CNJ nº 199/2014 e da Lei estadual nº 2.833,
de 2014.

Ante o exposto, julgo improcedente o procedimento, ante a observância da Resolução CNJ nº 199/2014 pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Tocantins.

Após as intimações de praxe, arquivem-se os autos.

Brasília, 11 de março de 2016.

GUSTAVO TADEU ALKMIM

Conselheiro Relator

Brasília, 2016-06-14.

Autos: CONSULTA - 0004964-41.2015.2.00.0000
Requerente: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ
Advogado: DF23763 – MICHELLE CRISTHINA DIAS

EMENTA: CONSULTA. EMPRESA ATUANTE NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 169/2013. DÚVIDAS.
CONSULTA RESPONDIDA.

1. Consulta acerca do procedimento a ser adotado acerca da retenção de valores depositados em conta vinculada, com vista a garantir
obrigações trabalhistas inerentes a um novo contrato e qual seria a documentação a ser exigida pela Administração para a liberação dos valores
retidos na hipótese de não haver a extinção dos respectivos contratos de trabalho.

2. Após os pagamentos das verbas trabalhistas, inclusive as rescisórias, se restar valor na conta-depósito, o montante deverá ser
transferido para a contratada após cinco anos da data de encerramento da vigência do contrato administrativo.

3. Os documentos exigidos para a liberação dos valores retidos, tendo em vista que não houve desligamento e, portanto, não houve a
extinção dos respectivos contratos de trabalho, constam do artigo 7º, c/c os artigos 12 e 14, todos da Resolução CNJ 169/2013, que estabelecem
o procedimento e as comprovações exigidas.

4. Consulta respondida nos termos do parecer exarado pela Secretaria de Controle Interno do CNJ.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, respondeu a consulta, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 7 de junho de 2016. Votaram os
Excelentíssimos Senhores Conselheiros Ricardo Lewandowski, Nancy Andrighi, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo
Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian e Norberto Campelo. Ausente,
em razão de posse em outro cargo público, o representante do Senado Federal. Não votaram os Excelentíssimos Senhores Conselheiros
Emmanoel Campelo e Luiz Claudio Allemand.

RELATÓRIO

Trata-se de Consulta formulada porInterativa – Dedetização, Higienização e Conservação Ltda., com objetivo de que o Conselho Nacional
de Justiça:

a) pronuncie-se acerca da retenção de valores depositados em conta vinculada, com vista a garantir obrigações trabalhistas inerentes
a um novo contrato.

b) esclareça qual seria a documentação a ser exigida pela Administração para a liberação dos valores retidos, tendo em vista que não
houve desligamento e, portanto, não houve a extinção dos respectivos contratos de trabalho.

A consulente argumenta que nas hipóteses de serviços de natureza continuada – serviço de terceirização de mão-de-obra – o tomador
do serviço, fatalmente, terá que abrir um novo procedimento licitatório para a contração de uma nova empresa. No entanto, nada impede que a
antiga empresa seja novamente contratada. Entende que como isso comumente ocorre, alguns órgãos optam, erroneamente, por reter os valores
da conta vinculada da contratada – referente ao contrato anterior -, para garantir os pagamentos dos encargos inerentes ao contrato que se inicia.
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Revela que esse entendimento ultrapassa o poder extroverso da Administração e passa a se enquadrar como ato arbitrário do tomador
do serviço, pois, por se tratarem de contratos distintos, possuem direitos e obrigações singulares, não trazendo qualquer correlação entre eles.
Não se trata de contratos conexos, coligados ou aditivos, mas, sim, de um novo contrato, advindo de um novo procedimento licitatório.

Em virtude da especificidade da matéria, determinei o encaminhamento dos autos à Secretaria de Controle Interno – SCI para emissão
de parecer acerca do tema (Id 1811853).

Os autos retornaram com esclarecimentos (Id 1826821), destacando-se que a edição da Resolução CNJ nº 183/2013 promoveu a
substituição da conta de movimentação dos recursos de conta corrente vinculada para conta-depósito vinculada-bloqueada para movimentação.
Salientou-se que eventual saldo remanescente da conta-depósito será devolvido após o término da vigência do contrato, caso a contratada
dispense os empregados, e desde que não haja nenhuma pendência de pagamento de verbas trabalhistas àqueles que efetivamente atuaram
na execução do contrato.

Na hipótese de não haver rescisão de contrato entre a empresa e o empregado, deve-se liberar o saldo da conta-depósito à medida da
ocorrência dos fatos geradores das rubricas contingenciadas dos empregados que comprovadamente tenham atuado na execução do contrato,
observando-se a proporcionalidade do tempo em que o empregado esteve alocado na prestação dos serviços.

Na oportunidade, fez-se referência aos procedimentos de Consulta nºs 0003408-38.2014.2.00.0000 e 0002928-26.2015.2.00.0000,
ambos de minha relatoria, já julgados pelo Plenário Virtual do CNJ, e que também apresentaram questionamentos referentes à aplicação das
Resoluções CNJ nº 169/2013 e CNJ nº 183/2013.

É o relatório.

VOTO

De início, conheço da presente consulta por entender que preenche os requisitos de admissibilidade de que trata o artigo 89 do Regimento
Interno deste Conselho. A requerente demonstrou a contento que paira dúvida sobre o alcance e a interpretação de atos normativos baixados
pelo CNJ sobre procedimentos exigíveis das empresas prestadoras de serviços quanto aos valores bloqueados para garantia do cumprimento de
obrigações trabalhistas decorrentes de contratos mantidos com órgãos do Poder Judiciário. Ao exame da matéria e das informações prestadas
pela Secretaria de Controle Interno do CNJ, verifiquei que há pertinência na consulta apresentada e que ela transcende os interesses individuais
da requerente, cabendo a este Conselho, portanto, admiti-la para examinar o seu mérito.

A partir dessas premissas, admito a consulta e passo a respondê-la.

A empresa consulente pretende que o CNJ: a) pronuncie-se acerca da retenção de valores depositados em conta vinculada, com vista a
garantir obrigações trabalhistas inerentes a um novo contrato; b) esclareça qual seria a documentação a ser exigida pela Administração para a
liberação dos valores retidos, tendo em vista que não houve desligamento e, portanto, não houve a extinção dos respectivos contratos de trabalho.”

A Resolução nº 169 dispõe sobre a retenção de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros a serem pagos às empresas
contratadas para prestar serviços, com mão de obra residente nas dependências de unidades jurisdicionadas ao Conselho Nacional de Justiça
(CNJ). Inicialmente, o CNJ disciplinara a matéria da Resolução nº 98/2009, estando em vigência, atualmente, a referida Resolução nº 169/CNJ,
com alterações que lhe foram introduzidas pela Resolução CNJ nº 183/2013.

A Secretaria de Controle Interno deste Conselho, ao analisar este procedimento, assim se pronunciou:

“5. Cabe esclarecer que a afirmação da consulente, transcrita no parágrafo precedente, de que os valores depositados na conta-depósito
de contrato, que teve a vigência expirada, estão sendo mantidos para garantia de novo contrato, nos casos de a signatária do novo contrato ser
a mesma empresa da relação jurídica anterior não procede, pois os valores continuam na conta-depósito para garantia de pagamento
das verbas trabalhistas do contrato anterior.

6.O assunto versado nos dois últimos parágrafos foi objeto de manifestação desta Secretaria na resposta dada à consulta formulada no
Processo Consulta nº 0003408-38.2014.2.00.0000, ainda sem deliberação pelo relator ou pelo Plenário do CNJ, em que no Id nº 1449019 consta
a Informação nº 62/2014 – SCI/Presi/CNJ – com o seguinte posicionamento:

O eventual saldo remanescente da conta-depósito será devolvido após encerramento da vigência do contrato, caso a contratada
promova a dispensa dos empregados e desde que não haja nenhuma pendência de pagamento de verbas trabalhistas aos empregados que
comprovadamente atuaram na execução do contrato.

No caso em que nãohouverrescisão do contrato entre a empresa e o empregado, recomenda-se que o saldo da conta-depósito seja
liberado à medida que ocorrerem os fatos geradores das rubricas contingenciadas dos empregados que comprovadamente atuaram na execução
do contrato, observada a proporcionalidade do tempo em que o empregado esteve alocado na prestação dos serviços por força do contrato
firmado entre o tribunal ou conselho e a empresa.

7.A resposta indicada no parágrafo anterior foi transcrita no quarto parágrafo da Informação nº 79/2015 – SCI/Presi/CNJ –, juntada no Id nº
1759363 do Processo Consulta nº 0002928-26.2015.2.00.0000, ainda sem deliberação pelo relator ou pelo Plenário do CNJ, em cuja informação
esta Secretaria acrescentou o seguinte entendimento:

“5.Apesar da resposta apresentada, a consulente expõe que esta Secretaria não apresentou data limite para liberação do saldo da conta-
depósito quando não houver rescisão do contrato entre a empresa e o empregado, razão pela qual encaminhou a consulta indicada no primeiro
parágrafo desta informação.

6. Na verdade, após encerramento da vigência do contrato firmado entre a empresa e o tribunal ou conselho, os empregados que
comprovadamente atuaram na execução do ajuste e que foram desligados do quadro de pessoal da empresa devem receber o pagamento das
verbas trabalhistas devidas.

7. Se após os pagamentos indicados no parágrafo anterior houver saldo na conta-depósito, o valor deverá ser utilizado para pagamento
aos empregados que permaneceram no quadro de pessoal da contratada à medida que ocorrerem os fatos geradores das verbas trabalhistas
contingenciadas, observada a proporcionalidade do tempo em que o empregado esteve alocado na prestação dos serviços por foça contratual.
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8. No entanto, havendo saldo na conta-depósito após os pagamentos explicitados no parágrafo precedente, recomenda-se que o
montante permaneça na mencionada conta para atender eventual questionamento na Justiça do Trabalho, conforme previsto no art. 7º, XXIX,
da Constituição Federal, c/c o art. 11 da Consolidação das Leis do trabalho (CLT).

9. A contar do início da data de encerramento da vigência contratual, o funcionário dispensado poderá acionar a Justiça do Trabalho em
até dois anos, podendo reclamar os últimos cinco anos do contrato de trabalho.

10. Assim, por exemplo, o trabalhador que deixou o emprego em junho de 2008, caso entrasse com ação na Justiça em junho de 2010,
ou seja, no prazo máximo permitido, poderia pleitear apenas os direitos referentes ao período de junho de 2005 a junho de 2008, mesmo que
tivesse trabalhado por 20 anos na referida empresa.

11. Porém, o funcionário que permanece no quadro de pessoal da empresa poderá acionar a Justiça do Trabalho em relação ao período
trabalhado nas dependências do tribunal ou conselho por força contratual, sempre em relação aos últimos cinco anos da data de ajuizamento
da reclamação trabalhista.

12. O trabalhador que estiver empregado e ingressar com a ação, por exemplo, para reclamar pagamento de horas extras,
poderá obter o reconhecimento do direito relativo aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da reclamação trabalhista e às parcelas
que se vencerem após o ajuizamento da ação.

13.Desta forma, conclui-se que se após os pagamentos indicados nos parágrafos seis e sete desta informação restar valor na
conta-depósito, o montante deverá ser transferido para a contratada após cinco anos da data de encerramento da vigência do contrato
administrativo”.Grifos meus.

O primeiro questionamento está diretamente ligado à novas contratações realizadas em contratos de serviços de natureza continuada –
serviço de terceirização de mão-de-obra – em que, após novo procedimento licitatório, a antiga empresa pode ser recontratada.

A consulente argumenta que, nesses casos, como comumente ocorre, alguns órgãos optam, erroneamente, por reter os valores da conta
vinculada da contratada – referente ao contrato anterior -, para garantir os pagamentos dos encargos inerentes ao novo contrato, que se inicia.

Todavia, como enfatizado pela SCI, os valores depositados na conta-depósito de contrato, continuam na conta-depósito para garantia de
pagamento das verbas trabalhistas do contrato anterior, ainda que o contrato tenha tido sua vigência expirada. Portanto, não procede a informação
de que os valores estão sendo mantidos para garantia de novo contrato, nos casos de a signatária do novo contrato ser a mesma empresa da
relação jurídica anterior, pois, como dito, os valores são mantidos para que seja resguardado o adequado cumprimento do contrato pretérito.

Nessa linha, apesar de a consulente enfatizar que “(...) ao final do contrato, mediante a comprovação de quitação de todos os encargos,
o órgão tomador deve liberar o respectivo valor em favor da contratada, conforme se extrai do artigo 12, § 1º, da Resolução 183 de 24 de outubro
de 2013”, entendo, na linha do parecer da SCI, que o referido dispositivo não autoriza a devolução integral do saldo da citada conta, pois o
mencionado parágrafo indica um dos procedimentos a serem adotados pela contratada para resgatar recursos da conta-depósito. Nesse caso,
o resgate de valores da referida conta ocorrerá logo após a contratada comprovar que efetuou durante a execução do contrato o pagamento
das verbas trabalhistas e previdenciárias.

A resposta ao primeiro questionamento, no caso, é a mesma encontrada na Consulta nº 0002928-26.2015.2.00.0000, no sentido de que
“se, após os pagamentos das verbas trabalhistas, inclusive as rescisórias, restar valor na conta-depósito, o montante deverá ser transferido para
a contratada após cinco anos da data de encerramento da vigência do contrato administrativo”.

No que tange aos documentos exigidos para a liberação dos valores retidos, tendo em vista que não houve desligamento e, portanto,
não houve a extinção dos respectivos contratos de trabalho, deve ser observado o procedimento e comprovações exigidas no artigo 7º, c/c os
artigos 12 e 14, todos da Resolução CNJ 169/2013.

Ante o exposto, conheço e julgo respondida esta consulta, nos termos do parecer exarado pela Secretaria de Controle Interno deste
Conselho, que assim estabelece:

- Quanto ao item 1 - se, após os pagamentos das verbas trabalhistas, inclusive as rescisórias, restar valor na conta-depósito, o montante
deverá ser transferido para a contratada após cinco anos da data de encerramento da vigência do contrato administrativo, conforme exposto
no parágrafo precedente.

- Quanto ao item 2 – considerando que não houve desligamento e, portanto, não houve a extinção do respectivo contrato de trabalho,
deve ser observado o procedimento e comprovações exigidas no artigo 7º, c/c os artigos 12 e 14, todos da Resolução CNJ 169/2013.

Intimem-se todos os Tribunais e Conselhos do teor desta decisão, para conhecimento. Após as intimações de praxe, arquivem-se os autos.

É como voto.

Brasília, 13 de abril de 2016.

GUSTAVO TADEU ALKMIM

Conselheiro Relator

Brasília, 2016-06-14.

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0001878-28.2016.2.00.0000
Requerente: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAUI
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
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I – Pedido liminar acolhido diante da presença dos pressupostos do artigo 25, inciso XI, do Regimento Interno do Conselho Nacional
de Justiça.

II – A plausibilidade jurídica da tese apresentada pelo Requerente e o manifesto receio de prejuízo, de dano irreparável ou de risco de
perecimento do direito invocado, decorrente da demora no provimento final, justificam a decisão concessiva da tutela de urgência para o fim
exclusivo de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que se abstenha de deliberar acerca do Projeto de Resolução objeto deste
Procedimento de Controle Administrativo, até ulterior decisão.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, ratificou a liminar deferida, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual, 24 de maio de 2016. Votaram
os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Ricardo Lewandowski, Nancy Andrighi, Lelio Bentes, Carlos Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo
Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo Hossepian, Norberto Campelo, Luiz
Claudio Allemand e Emmanoel Campelo. Ausente, em razão de posse em outro cargo público, o representante do Senado Federal.

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0001878-28.2016.2.00.0000
Requerente: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAUI
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI

RELATÓRIO

Submeto ao referendo do Plenário, a teor do art. 25, XI, do Regimento Interno do CNJ, a decisão liminar por mim deferida em 27 de
abril de 2016 (ID 1931153).

Autos: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0001878-28.2016.2.00.0000
Requerente: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PIAUI
Requerido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI

VOTO

(RATIFICAÇÃO DE LIMINAR)

Submeto ao referendo do Plenário, a teor do art. 25, XI, do Regimento Interno do CNJ, a decisão liminar por mim deferida, nos termos
seguintes:

Trata-se de PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO apresentado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUI - SINDSJUS, em face do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ – TJPI, por meio do qual se
insurge contra a proposição de atos normativos que dispõem sobre matéria de interesse dos servidores, sem o conhecimento e análise prévia
do Sindicato.

A Entidade Sindical alega, em síntese, que:

i) tomou conhecimento da apreciação de Projeto de Resolução que pretende alterar a Resolução nº 30/2009, a qual dispõe sobre o
horário regular de funcionamento da Justiça Estadual Piauiense, compreendidos a sede do Tribunal e os Fóruns de todo estado, em Sessão
Administrativa de 4/4/2016;

ii) a proposta foi retirada de pauta e, a partir daí e, por sucessivas vezes, solicitou cópia do Projeto de Resolução, sem nunca ter sido
atendido pelo Tribunal;

iii) seus requerimentos foram formulados com esteio na Lei de Acesso à Informação e que o não atendimento por parte do TJPI “dá a
entender que sua intenção é afastar os servidores das discussões sobre os assuntos que são de seu interesse, não lhes sendo oportunizado o
acesso à redação dos projetos de resolução antes de suas votações”;

iv) consta do item III da Pauta Ordinária Administrativa a ser realizada no dia 28/4/2016 (amanhã) o julgamento do Projeto de Resolução
que altera a Resolução nº 30/2009, além de outros que afetam diretamente a vida funcional dos servidores do tribunal (ID 1930563 – pag. 3).

Diante disso, solicita a concessão de medida liminar para que o TJPI “SE ABSTENHA DE REALIZAR A VOTAÇÃO DO PROJETO DE
RESOLUÇÃO - ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 30/2009, DE 24.09.2009, DEVENDO AINDA DISPONIBILIZAR CÓPIA DA CITADA RESOLUÇÃO
AO SINDSJUS COM TEMPO HÁBIL PARA QUE O REQUERENTE POSSA SE MANIFESTAR, CASO ENTENDA CABÍVEL”. (grifos no original)

No mérito, requer a confirmação dos termos da liminar postulada, bem assim seja disponibilizada cópia do destacado Projeto de Resolução
com a concessão de suficiente prazo para a manifestação do Sindicato.

É o relatório.

Decido.

A concessão de medida liminar pelo CNJ exige a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito invocado e do efetivo
perigo de dano oriundo da demora no provimento final, a teor do artigo 25, inciso XI do Regimento Interno:

Art. 25. São atribuições do Relator:
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XI - deferir medidas urgentes e acauteladoras, motivadamente, quando haja fundado receio de prejuízo, dano irreparável ou risco de
perecimento do direito invocado, determinando a inclusão em pauta, na sessão seguinte, para submissão ao referendo do Plenário;

No presente caso, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento desta medida de urgência.

Conforme relatado, a Requerente busca a intervenção do CNJ para sustar a tramitação de proposta de ato normativo que visa alterar
o horário de funcionamento da Justiça Estadual Piauiense. A toda prova, cuida-se de temas administrativos de direta repercussão na carreira
e na vida funcional dos servidores.

Diante do cenário de insegurança jurídica instaurado pelo não acolhimento dos pedidos formulados ao TJPI, para obtenção de cópia
do texto a ser apreciado, a Entidade Sindical se insurge contra a apreciação do projeto sem o seu prévio conhecimento e, se oportuna, sua
manifestação quanto ao cabimento da medida.

Com efeito, os tribunais devem primar pela publicização de seus atos administrativos, como corolário dos princípios da publicidade e
da transparência. A negativa de entregar cópia das modificações legislativas a serem implementadas no âmbito do tribunal, está a indicar a
plausibilidade do direito invocado pela Requerente.

Outro ponto merecedor da atenção diz da publicação da Pauta Ordinária Administrativa a ser realizada no dia 28/4/2016 (amanhã), na
qual consta o julgamento do destacado Projeto de Resolução. Reside neste fato, o perigo de dano oriundo da demora no provimento final, a
justificar a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, defiro o pedido liminarpara determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que se abstenha de deliberar
acerca do Projeto de Resolução objeto deste Procedimento de Controle Administrativo, até ulterior decisão.

Intime-se o TJPI do teor desta decisão, bem assim para, no prazo regimental de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o requerimento
inicial.

À Secretaria Processual para providências, com a urgência que o caso requer.

Diante do exposto, proponho a ratificação da liminar, conforme acima apresentado.

Brasília, data registrada em sistema.

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS

Conselheiro

Brasília, 2016-05-27.

Autos: PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DE COMISSÃO - 0000593-97.2016.2.00.0000
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

ATO NORMATIVO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO CNJ N. 34, DE 24 DE ABRIL DE 2007, QUE
DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO PELOS INTEGRANTES DA MAGISTRATURA NACIONAL.

ACÓRDÃO

O Conselho decidiu, por unanimidade: I - incluir em pauta o presente procedimento, nos termos do § 1º do artigo 120 do Regimento
Interno; II - aprovar resolução, nos termos apresentados pelo Relator. Presidiu o julgamento o Conselheiro Ricardo Lewandowski. Plenário, 14
de junho de 2016. Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Ricardo Lewandowski, Nancy Andrighi, Lelio Bentes, Carlos
Levenhagen, Daldice Santana, Gustavo Tadeu Alkmim, Bruno Ronchetti, Fernando Mattos, Carlos Eduardo Dias, Rogério Nascimento, Arnaldo
Hossepian, Norberto Campelo, Luiz Allemand e Emmanoel Campelo.

Autos: PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DE COMISSÃO - 0000593-97.2016.2.00.0000
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

RELATÓRIO

Trata-se de PROCEDIMENTO COMISSÃO instaurado no âmbito da Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de
Pessoas, cujo tema, oriundo do Pedido de Providências 0004331-30.2015.2.00.0000, diz respeito à participação de magistrados em congressos,
seminários, simpósios, encontros jurídicos e culturais e eventos similares.

No referido Pedido de Providências o Deputado Federal Rubens Bueno traz ao CNJ notícia veiculada no jornal Folha de São Paulo de
que “ministros do Tribunal Superior do Trabalho teriam recebido pagamento do banco Bradesco para proferir palestras desde 2013. Todavia, não
se declararam impedidos de julgar processos que têm o banco como parte.” Nesses termos, solicitou posicionamento do CNJ a respeito do tema.
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O Conselheiro Fabiano, relator do PP, analisou a questão com fundamento na Resolução CNJ 170/2013, arquivou os autos e determinou
a remessa de cópia do destacado Pedido de Providências àquela Comissão Permanente para a “promoção de estudos mais aprofundados sobre
o tema” (ID 1819770). No âmbito da Comissão, o procedimento foi distribuído à minha relatoria, nos termos do despacho constante do ID 1884686.

É o breve relatório.

Autos: PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA DE COMISSÃO - 0000593-97.2016.2.00.0000
Requerente: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
Requerido: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ

VOTO

Na condição de integrantes de um dos Poderes da República, os magistrados são sujeitos aos deveres e proibições constitucionais.
Assim, nos termos do artigo 95, parágrafo único, da Constituição, aos juízes é vedado“exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou
função, salvo uma de magistério”.

Nesse sentido, o exercício de atividades do magistério por integrantes da magistratura nacional foi regulamentado pelo CNJ, por meio
da Resolução nº 34, de 2007. A norma estabeleceu que a atividade de docência pressupõe compatibilidade entre os horários fixados para o
expediente forense e para a atividade acadêmica. O ato também previu a possibilidade de o magistrado exercer cargos ou funções de coordenação
acadêmica, como tais considerados aqueles que envolvam atividades estritamente ligadas ao planejamento e/ou assessoramento pedagógico,
desde que, igualmente, haja compatibilidade entre os horários dedicados à judicatura e ao magistério.

Outrossim, restou determinado que o magistrado que exerce atividade docente ou de coordenação acadêmica deve informar ao respectivo
tribunal, anualmente, a instituição, a função, a disciplina e a carga horária por ele assumidas.

De outra parte, a Resolução CNJ nº 170/2013, ainda com  foco nas restrições constitucionais aplicáveis aos magistrados, veio a tratar
dos limites para a possível subvenção de entidades privadas com fins lucrativos naqueles eventos (art. 2º); das vedações para o recebimento de
prêmios, auxílios e contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas (art. 5º) e apontou a possibilidade de o magistrado participar
como palestrante (art. 4º) em eventos externos como congressos, seminários, simpósios, encontros jurídicos e culturais.

É de se ver, portanto, que este órgão de controle, no pleno exercício de sua competência, já disciplinou duas formas de atuação do
magistrado fora do âmbito jurisdicional: o exercício do magistério e a participação em eventos jurídicos e culturais.

No entanto, nota-se que, de fato, há aspectos relevantes que não foram devidamente contemplados no texto em questão. Mais
especificamente, no que diz respeito à participação dos juízes em palestras, dado que inexiste disposição normativa deste Conselho que determine
a obrigatoriedade de que sejam prestadas informações a respeito dessa prática, em moldes assemelhados com o que se exige nas atividades
regulares de docência.

A propósito, e a despeito da manifesta disposição constante no já citado artigo 4º da Resolução CNJ 170, a indagação trazida no citado
Pedido de Providências denota a necessidade de se analisar a inclusão, ou não, da participação dos magistrados em congressos, seminários ou
assemelhados, no conceito de atividade docente admitida constitucionalmente.

Ao estudar o tema, entendo prudente propor a atualização do texto da Resolução CNJ 34, concentrando toda a disciplina relacionada
ao exercício da docência por magistrados em um único ato normativo, sem prejuízo da permanência da Resolução CNJ 170, cujo objeto central
é diverso. Nesse sentido, compreendo a pertinência de se reconhecer uma amplitude maior no conceito de atividade docente, compatibilizando
ambas as resoluções na disciplina do assunto.

No mesmo contexto, identifico também a necessidade de  se compatibilizar a Resolução CNJ 34 com a de número 215 deste Conselho -
que trata da transparência das informações do Judiciário - e com o Código de Processo Civil de 2015 - que traz hipótese específica de impedimento
de magistrado por vinculação docente.

Por fim, e aproveitando a instauração do debate sobre o tema, constatei a necessidade dese propor a disciplinasobre o exercício da
atividade de coaching por membros do Poder Judiciário, em nome da transparência e da moralidade administrativa, dos princípios essenciais
que devem ser observados pelo Poder Judiciário.

Feitas tais considerações, a proposta de renovação normativa tem por objetivo reforçar e repisar a obrigatoriedade de observância
das vedações constitucionais relativamente à magistratura, cabendo ao juiz zelar para que essas participações estranhas à judicatura não
comprometam sua  imparcialidade e independência para o exercício da jurisdição, além de assegurar a presteza e a eficiência na prestação
de tão essencial serviço.

Assim, a proposta preserva o núcleo central da Resolução CNJ 34, quanto às determinações para que a atividade docente guarde
compatibilidade com o exercício da magistratura, e reconhece que a  participação de magistrados na condição de palestrante, conferencista,
presidente de mesa, moderador, debatedor ou membro de comissão organizadora, inclusive nos termos do art. 4º da Resolução CNJ  170, é
considerada atividade docente.

Ressalva-se, a propósito, que a proposta também consigna a necessidade de serem preservados preceitos fundamentais da atividade
jurisdicional, especialmente a independência do magistrado. Com efeito, longe de se buscar com isso estabelecer parâmetros de cerceamento
intelectual, o que se procura é reafirmar a necessidade de o magistrado agir com independência funcional. Não se deve olvidar que, sendo
atividade acadêmica, o conteúdo das aulas e palestras proferidas pelo magistrado estão protegidas pela liberdade de cátedra, preceito que deve
ser plenamente respeitado e não pode sofrer qualquer espécie de controle ideológico.

A proposta, todavia, disciplina de forma um tanto diversa o sistema de comunicação, pelo magistrado, a respeito da sua atividade docente.
Com efeito, para maior racionalidade do fluxo de informações, propõe-se que as informações sobre atribuições de aulas ou de coordenação
acadêmica sejam prestadas no início de cada semestre letivo e que sejam atualizadas sempre que houver alteração significativa.

Com relação às palestras e atividades correlatas, os magistrados deverão prestar essa informação ao tribunal em até 30 (trinta) dias
após sua realização, mediante a inserção em sistema eletrônico próprio, no qual deverão ser indicados a data, o tema, o local e a entidade
promotora do evento.
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Tais informações ficarão armazenadas pelos próprios tribunais e poderão ser avaliadas periodicamente pelas Corregedorias locais, pela
Corregedoria Nacional de Justiça ou pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive para se aferir a ocorrência ou não da compatibilidade antes
mencionada, bem assim para fins correicionais, se necessário.

 De outra parte, propõe-se que as informações de atividade docente dos magistrados fiquem armazenadas embase de dados acessível
aos jurisdicionados, nos termos regidos pela Resolução 215 deste Conselho, inclusive para permitir que a parte interessada possa exercer o
direito de arguir o impedimentos, nos termos do art. 144, VII, do Código de Processo Civil. Assinala-se que essa figura constitui uma inovação no
texto normativo, porque considera impedido o magistrado de atuar nas ações em que seja parte instituição de ensino com a qual tenha vínculo
trabalhista ou de prestação de serviços.

Outra importante inovação trazida no texto que ora se submete à apreciação do Plenário, diz respeito ao exercício da atividade de
coaching jurídico, que é largamente desenvolvida por magistrados que se apresentam como “técnicos/instrutores” para cidadãos interessados
em ingressar na magistratura ou em concursos destinados ao provimento de serventias extrajudiciais.

Nessa seara, a Corregedoria Nacional de Justiça autuou Pedido de Providências 0000463-44.2015.2.00.0000 para apuração da matéria,
diante de questionamentos suscitados sobre a natureza jurídica da atividade coaching. Destaco, por oportuno, despacho inaugural daquele PP
(ID 1633992):

“DESPACHO N° 001/2015

A crescente busca dos profissionais do direito pelos concursos públicos dirigidos às principais carreiras jurídicas, como de juiz, de
promotor, de defensor público e da advocacia pública, fez surgir no mercado um serviço personalizado denominado coaching jurídico.

Esse serviço de preparação para participação nesses concursos públicos vem sendo ministrado por membros da magistratura nacional,
que, em muitos dos casos, prestam serviços de tal forma personalizados que os contatos entre o coach (orientador) e o coachee (pupilo), é feito
por meio virtual (Skype, whatsapp, mensagens de texto e outros).

Diante disso, o que vem sendo questionado é se, em razão da dedicação quase que de tempo integral que essa atividade exige, os juízes
estão cumprindo suas obrigações no exercício da jurisdição; se essa atividade de coach se enquadra no conceito de magistério, de que trata o
inciso I do parágrafo único do art. 95 da Constituição Federal.

Por essas razões, determino que os documentos sejam autuados como Pedido de Providências, para que os fatos relatados sejam
apurados.

Brasília, 6 de fevereiro de 2015."

A análise do tema levou a Corregedora Nacional de Justiça a também propor a normatização do exercício da atividade de coaching
por membros do Poder Judiciário, nos termos do que consignado no Oficio-Circular nº 49/CNJ/COR/2015. Sua Excelência narra, inclusive, a
ocorrência de procedimentos disciplinares instaurados a partir da prática constante e abrangente dessa atividade por magistrados, em
certos casos até em desprestígio à atividade jurisdicional.

Com efeito, a atividade de coaching pode ser entendida como aquela desenvolvida por profissional especializado, que atua como
uma espécie de  treinador (coach), que assessora seu cliente (nominado coachee), levando-o a refletir, chegar a conclusões, definir ações e,
principalmente, agir em direção a seus objetivos, metas e ambições.

Trata-se, portanto, de atividade típica que se ajusta a diversas áreas do conhecimento humano, como a Administração de Empresas e
a Psicologia, por exemplo. A propósito, atribui-se a Timothy Gallwey o desenvolvimento do conceito de coaching, a partir do uso da psicologia
aplicada ao esporte e a expansão do mesmo método ao mundo corporativo. Isso se deu em sua  série de livros chamada "The Inner Game",
dentre os quais se destacam The Inner Game of Tennis, The Inner Game of Golf, The Inner game of Music , Inner Skiing e The Inner Game of
Work, alguns com tradução para o português.

Em linhas gerais, pode-se dizer que é um método utilizado, sobretudo no mundo empresarial, que consiste em ajudar alguém a aprender
em vez de lhe ensinar. Essa concepção justifica, inclusive, a denominação adotada para designá-lo, a partir de sua origem semântica: coaching,
expressão originária da língua inglesa, significa “condução”, derivando diretamente dos antigos coches de quatro rodas usados como meio de
transporte. Assim como os condutores desses coches, o coach contemporâneo, a partir do conceito de Gallwey, conduz o processo de aprendizado
de seu cliente, a partir de suas necessidades, suas deficiências e de seus projetos.

Trata-se, a meu sentir, de situação muito distinta daquela exercida pelo professor, cujo atributo essencial é transmitir conteúdo técnico e
cientìfico aos seus alunos, a partir de sua formação acadêmico-profissional. Para se chegar a essa conclusão, basta que se avalie as modalidades
de coaching pessoal ou profissional que são oferecidas por diversas instituições, como se pode colher da rede mundial de computadores:

Especialidades do coaching pessoal:

• Coach de Relacionamentos;

• Coach de Inteligência Emocional;

• Coach Financeiro;

• Coach Espiritual;

• Coach de Emagrecimento;

• Coach Esportivo.

Especialidades de coaching empresarial:

• Coach Corporativo;

• Coach de Performance;

• Coach de Carreira;

• Coach de Equipes;

• Coach de Liderança;
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• Coach de Vendas.[1]

Trata-se, em última análise, de atividade de amplo assessoramento que envolve, além de orientações de conteúdo, aquelas de cunho
estritamente pessoal, inclusive relacionadas a comportamento individual e social. São destinadas à assessoria individual ou coletiva de pessoas
sobre os mais variados temas e situações e não exatamente compreendem o processo dialógico típico de uma atividade docente, estabelecida
entre professor e aluno.

Dito isto, parece inequívoco que o chamado coaching jurídico, destinado à preparação de candidatos a concursos públicos, é totalmente
ajustado a esse conceito, pois os profissionais que assim atuam não o fazem apenas só quanto ao conteúdo programático, mas também o
oferecendo suporte emocional para o enfrentamento de longa jornada de avaliações. Nesse sentido, as informações colhidas pela Corregedoria
Nacional de Justiça nos processos antes citados, que denotam uma descrição precisa das atividades realizadas pelos juízes em tais práticas.

Com o devido acatamento a entendimentos diversos, tal atividade não pode, salvo melhor interpretação, ser considerada como atividade
docente. Se é pertinente que magistrados possam integrar corpo docente de cursos preparatórios para carreiras jurídicas – observados, quando o
caso, os impedimentos da Resolução CNJ 75 – isso não se confunde com a prática do coaching jurídico. Ministrar aulas em cursos de preparação
de candidatos é atividade docente típica, e está consonante com o permissivo constitucional. O mesmo não ocorre com as descritas atividades
de coaching, que destoam desse conceito, o que leva ao entendimento de que sua prática deve ser vedada para magistrados.

Assinalo que, como bem exposto pela eminente Corregedora Nacional, há uma disseminação dessa atividade dentre magistrados, e a
informalidade com a qual algumas são desenvolvidas compromete até mesmo o exercício do controle determinado pela Resolução 34. Há, porém,
relevantes e naturais dúvidas sobre a sua natureza, o que exige um pronunciamento deste Conselho a seu respeito. Destaca-se que, dentro das
suas atribuições constitucionais, é plenamente pertinente que o CNJ defina o alcance da expressão “magistério” para os fins estabelecidos nas
restrições decorrentes do exercício da magistratura, eis que se trata de órgão central de controle, fiscalização e planejamento do Poder Judiciário.
Inequivocamente, está nas suas missões constitucionais a defesa incondicional da transparência e da moralidade administrativa. Firme nesse
entendimento, a alteração proposta desautoriza membros do Poder Judiciário a desenvolverem atividade de assessoramento intitulada coaching,
por considerar que não pode ser entendida como prática docente.

Ante o exposto, submeto à apreciação do Plenário do CNJ proposta de atualização da Resolução CNJ n. 34/2007 (texto em anexo), cujo
teor foi aprovado pela Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, bem como pela eminente Corregedora Nacional
de Justiça.

É como voto.

Brasília-DF, data registrada no sistema.

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS

CONSELHEIRO

[1] http://www.ibccoaching.com.br/

ANEXO

RESOLUÇÃO XXX, DE XXX DE XXXX DE 2016.

Altera dispositivos da Resolução CNJ n. 34, de 24 de abril de 2007.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a importância do princípio da eficiência para a Administração Pública, art. 37 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a regra constitucional inscrita no inciso I do parágrafo único do art. 95 da Constituição Federal, que permite ao
magistrado o exercício do magistério;

CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade de uniformização da matéria no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, sobretudo em
face do que dispõem os artigos 35, VI, e 36, II, e o § 1º do art. 26, todos da Lei Complementar 35/1979 (LOMAN);

CONSIDERANDO o disposto nas Resoluções CNJ 170/2013 e  215/2016;

CONSIDERANDO o disposto no art. 144, VII, do Código de Processo Civil; e

CONSIDERANDO o que consta nos procedimentos Comissão 0000593-97.2016.2.00.0000 e Pedido de Providências
000463-44.2015.2.00.0000;

CONSIDERANDOa deliberação do Plenário do CNJ no Procedimento de Comissão 0000593-97.2016.2.00.0000, na xxxx Sessão
Ordinária, realizada em xxxx de xxxx de 2016.

RESOLVE:

Art. 1º Os artigos 3º e 5º da Resolução CNJ 34/2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 3º O exercício de qualquer atividade docente por magistrado deverá ser comunicado formalmente ao órgão competente do
Tribunal, mediante registro eletrônico em sistema por ele desenvolvido, com a indicação da instituição de ensino, do horário e da(s) disciplina(s)
ministrada(s).

§ 1º As informações referidas no caput serão inseridas no sistema, preferencialmente, no início de cada semestre letivo, devendo o
magistrado promover periodicamente a sua atualização, caso haja modificação de instituição, disciplina ou carga horária.

§ 2º O Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça promoverão o acompanhamento e a avaliação periódica das
informações referidas no caput deste artigo.

................................................................................................................................" (NR)

“Art. 5º Os Tribunais deverão disponibilizar em seu sítio eletrônico base de dados com as informações indicadas no art. 3º e no § 1º do art.
4º-A, acessível a qualquer interessado, consoante as determinações da Resolução CNJ 215/2015, inclusive para os fins de aferição de situações
de impedimento, nos termos do art. 144, VII, do Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Caso o magistrado não reconheça seu impedimento para atuar no processo, nas hipóteses previstas nesta Resolução,
a parte interessada poderá promover a respectiva arguição nos termos da lei processual correspondente." (NR)

Art. 2º A Resolução CNJ 34/2007 passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 4º-A A participação de magistrados na condição de palestrante, conferencista, presidente de mesa, moderador, debatedor ou membro
de comissão organizadora, inclusive nos termos do art. 4º da Resolução CNJ  170/2013, é considerada atividade docente, para os fins desta
Resolução.

§ 1º A participação nos eventos mencionados no caput deste artigo deverá ser informada ao órgão competente do Tribunal respectivo
em até 30 (trinta) dias após sua realização, mediante a inserção em sistema eletrônico próprio, no qual deverão ser indicados a data, o tema,
o local e a entidade promotora do evento.

§ 2º O Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria Nacional de Justiça promoverão o acompanhamento e a avaliação periódica das
informações referidas no § 1º deste artigo.

§ 3º A atuação dos magistrados em eventos aludidos no caput deste artigo deverá observar as vedações constitucionais relativamente à
magistratura (art. 95, parágrafo único da Constituição), cabendo ao juiz zelar para que essa participação não comprometa a imparcialidade e a
independência para o exercício da jurisdição, além da presteza e da eficiência na atividade jurisdicional." (NR)

"Art. 5º-A As atividades de coaching, similares ou 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.” (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI

Brasília, 2016-06-15.
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Diretoria Geral

Secretaria de Administração

Seção de Gestão de Contratos
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EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

T ermo de Cooperação Técnica n. 010 /2016 , firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho
. Processo n. 0 5026 /2016. Objeto: execução de demandas de desenvolvimento de módulos do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe),
de interesse comum, observadas as prioridades da Justiça do Trabalho, em regime de fábrica de software .  Data da Assinatura:  1 4 de junho de
2016. Vigência : de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatur a, podendo ser prorrogado automaticamente, até o limite de 60 meses, exceto se
houver manifestação expressa em contrário, nos termos da lei. Signatários : pelo CNJ, Ministro Ricardo Lewandowski - Presidente; pelo CSJT
, Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho - Presidente.


