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RESOLUÇÃO Nº 32, DE 27 DE ABRIL DE 2011.
Dispõe sobre o Regulamento do Serviço Voluntário no âmbito da Justiça Federal de 1º Grau da 4ª Região

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o decidido pelo Conselho de Administração na sessão de 14/12/2010, o disposto na Lei Federal nº
9.608, de 18/02/1998, na Resolução STF nº 403, de 04/06/2009, e
CONSIDERANDO que o voluntariado provém da participação espontânea, nascida da consciência da responsabilidade social e solidariedade, e a necessidade de regulamentar a seleção e atuação de pessoas que queiram prestar serviços
voluntários no âmbito do Justiça Federal da 4ª Região, resolve:
Alterar e consolidar o Regulamento do Serviço Voluntário no âmbito da Justiça Federal de 1º Grau da 4ª Região, Seções Judiciárias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, na seguinte forma:
CAPÍTULO I - Disposições Iniciais
Art. 1º Este regulamento é o conjunto das disposições que regem a participação de prestadores de serviços voluntários junto aos diversos órgãos da Justiça Federal de 1º Grau da 4ª Região.
Art. 2º A prestação de serviços voluntários à Justiça Federal de 1º Grau da 4ª Região, desde que não acarrete ônus para o Poder Judiciário, nos termos da Lei Federal nº 9.608, de 18/02/1998, será permitida a cidadãos maiores de 18 anos e que
sejam:
I - servidores aposentados da instituição;
II - formados nas áreas de Direito, Medicina, Psicologia, Arquivologia, Assistência Social, Secretariado, Administração, Contabilidade, Ciências Contábeis, Letras, Matemática, Biblioteconomia, Engenharia, Publicidade, Comunicação Social,
Economia, Secretariado Executivo, Enfermagem e Ciências da Computação.
§ 1º Os bacharéis em Direito só serão admitidos mediante declaração de que não advogam na Seção Judiciária da Justiça Federal onde prestarão serviços.
§ 2º O serviço voluntário é incompatível com a prestação remunerada de serviços como advogado dativo ou perito em qualquer unidade da Justiça Federal.
§ 3º Durante o período de voluntariado, fica impedido, o voluntário, de realizar atividades laborais em escritório ou sociedade de advogados atuante em qualquer juízo.
§ 4º É vedada ao voluntário a produção de minutas de decisões judiciais ou quaisquer outras atividades de caráter decisório.
Art. 3º O serviço voluntário será realizado de forma espontânea e sem recebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego com a Justiça Federal, nem obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim.
Art. 4º A prestação do serviço voluntário será celebrada por meio de termo de adesão entre a Justiça Federal de 1º Grau, conforme o caso, e o voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições do exercício (anexo II).
§ 1º Na assinatura do termo de adesão, a Justiça Federal de 1º Grau será representada pelo Diretor de Foro da respectiva Seção Judiciária, mesmo quando o serviço vier a ser prestado em Subseção Judiciária fora da capital.
§ 2º Na documentação e diferentes formas de declaração ou atestação, o prestador de serviço voluntário será denominado voluntário.
CAPÍTULO II - Comissão de Supervisão
Art. 5º A Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário tem por objetivo promover a seleção de candidatos, programar as atividades dos voluntários selecionados e promover o seu eficaz acompanhamento, buscando o permanente
aprimoramento dos serviços voluntários.
Parágrafo único. Nas Subseções Judiciárias do interior dos Estados, a realização do processo seletivo e admissão de voluntários ficará a cargo de uma comissão local, cabendo à Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário da sede da Seção
Judiciária orientar e apontar eventuais equívocos ou omissões.
Art. 6º A Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário nas capitais é composta pelos seguintes membros:
I - Diretor da Secretaria Administrativa, que será o presidente;
II - Diretor de núcleo da área de recursos humanos;
III - Um Diretor de Secretaria de Vara, indicado pelo Diretor do Foro.
§ 1º Nas Subseções Judiciárias do interior com única vara, a Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário será composta pelos seguintes membros:
I - Supervisor da Seção de Apoio Judiciário e Administrativo, que será o presidente;
II - Diretor da Secretaria de Vara;
III - Um Supervisor de Secretaria da Vara, indicado pelo Diretor do Foro.
§ 2º Nas Subseções Judiciárias do interior com duas ou mais varas, a Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário será composta pelos seguintes membros:
I - Diretor ou Supervisor do Núcleo ou Seção de Apoio Judiciário e Administrativo, que será o presidente;
II - Um Diretor de Secretaria de Vara, indicado pelo Diretor do Foro;
III - Um Diretor de Secretaria de Vara, indicado pelo Vice-Diretor do Foro.
§ 3º A Comissão terá dois suplentes, indicados pelo Diretor do Foro, que serão convocados pelo presidente na falta ou impedimento de qualquer um dos titulares.
Art. 7º As reuniões da comissão serão realizadas mediante convocação de seu presidente e poderão contar com o apoio de áreas técnicas, conforme a necessidade.
Parágrafo único. As deliberações da comissão serão submetidas ao Diretor do Foro para fins de homologação.
CAPÍTULO III - Direitos e Responsabilidades
Art. 8º Todo voluntário tem direito a desempenhar uma tarefa que o valorize e seja um desafio para ampliar e desenvolver habilidades e a receber apoio no trabalho que desempenha.
Art. 9º O voluntário deverá ter oportunidades para o melhor aproveitamento de suas capacidades, recebendo tarefas e responsabilidades de acordo com seus conhecimentos, experiências e interesses.
Art. 10 O voluntário deverá ter a descrição clara de suas tarefas e responsabilidades, contar com os recursos indispensáveis para o seu trabalho e ter a possibilidade da integração como voluntário na Instituição.
Parágrafo único. O voluntário receberá identificação própria que lhe garantirá, em contrapartida à atividade voluntária, o uso de instalações, bens e serviços necessários ou convenientes para o desenvolvimento das atividades previstas.
Art. 11 O voluntário deverá respeitar todas as condições, normas e princípios disciplinares estabelecidos nesta resolução e no âmbito da Justiça Federal, bem como acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu trabalho.
Art. 12 É responsabilidade do voluntário trabalhar de forma integrada e coordenada com a Instituição, comprometer-se apenas com o que de fato puder fazer, manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo, cuidar de toda a área destinada
à execução de suas tarefas e dos bens públicos postos à sua disposição.
CAPÍTULO IV - Seguro
Art. 13 Todos os voluntários terão cobertura de seguro de acidentes do trabalho, cujo pagamento do prêmio será de responsabilidade do Poder Judiciário.
CAPÍTULO V - Inscrição, Seleção e Acompanhamento
Art. 14 O recebimento de voluntários é ato da vontade exclusiva dos Juízes Federais Diretores de Foro, de Turmas Recursais, titulares das Varas Federais ou de Juízes Federais Substitutos que se achem no exercício da titularidade por prazo
superior a 30 (trinta) dias.
§ 1º Nas Subseções Judiciárias com duas ou mais varas, o Diretor do Foro consultará os Juízes Federais titulares das varas, por mensagem eletrônica ou outro meio expedito, para que em 10 (dez) dias informem se têm interesse em receber
voluntários, e, em caso positivo, em que número e de que área.
§ 2º Na hipótese de discordância ou omissão na resposta não se fará qualquer designação.
§ 3º Os Juízes Federais titulares das varas poderão indicar um ou mais voluntários para prestar serviços no juízo que exerçam jurisdição, desde que tenham sido aprovados pela Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário.
§ 4º A indicação de voluntário deverá respeitar os períodos de seleção definidos e, caso seja feita fora do prazo, será apreciada no período de seleção subseqüente.
§ 5º Excepcionalmente, o Diretor de Secretaria, desde que de ordem do Juiz Federal titular ou daquele que estiver na titularidade por período superior a 30 dias, poderá manifestar interesse no recebimento de voluntários.
§ 6º No âmbito da área administrativa, caberá ao Diretor do Foro da Subseção Judiciária a decisão sobre o recebimento de voluntários em cada setor.

Art. 15 A abertura de inscrições para o serviço voluntário será divulgada pela Direção do Foro da Seção Judiciária por meio da internet, afixação de aviso no local destinado a editais, avisos a Faculdades, Conselhos Profissionais, publicação
em jornal de circulação na sede da Subseção Judiciária e demais meios considerados oportunos.
Art. 16 A inscrição do voluntário se efetivará mediante requerimento dirigido ao Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária, conforme formulário próprio (anexo I), e apresentação dos seguintes documentos, perante a Direção do Foro da
Seção:
I - cópia da carteira de identidade fornecida, cópia do CPF e comprovante de residência;
II - curriculum vitae;
III - documento que comprove o grau de escolaridade;
IV - outros documentos que se mostrem úteis ou necessários para a atividade a ser desempenhada pelo voluntário.
Art. 17 O pedido de inscrição será analisado e avaliado pela Comissão de Supervisão a que se refere o art. 6º desta resolução, não cabendo da decisão pedido de reconsideração ou recurso administrativo.
Parágrafo único. Se a Comissão de Supervisão julgar necessário ou houver solicitação devidamente justificada, poderão ser convocados os inscritos, ou parte deles, para entrevista pessoal.
Art. 18 A Direção do Foro da Subseção Judiciária supervisionará as atividades realizadas nas áreas responsáveis pela seleção, o cadastro e o controle dos voluntários, bem como o acompanhamento de eventual lista de espera de candidatos no
âmbito de sua jurisdição.
Art. 19 O início da participação do voluntário somente será válido depois de deferida a inscrição e firmado o TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO (anexo II).
Parágrafo único. O termo de adesão terá duas vias:
I - a 1ª via deverá ser arquivada no próprio prontuário, com emissão de relatórios para a alta administração;
II - a 2ª via será destinada ao voluntário.
Art. 20 Cada voluntário terá seu prontuário individual, que conterá cópia do seu requerimento de inscrição, ficha cadastral (anexo III), Termo de Adesão ao Serviço Voluntário e demais documentos pertinentes.
Art. 21 No dia 15 de dezembro de cada ano ou no primeiro dia útil posterior, a Direção do Foro de cada Seção Judiciária enviará à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região a relação de todos os voluntários, inclusive das
Subseções Judiciárias do interior, com referência ao local de trabalho, para ciência e acompanhamento.
CAPÍTULO VII - Horário e Prazo do Serviço Voluntário
Art. 22 A carga horária do voluntário deverá observar o horário do expediente e a necessidade do setor onde se realizará o serviço, e corresponderá a 4 (quatro) horas diárias no mínimo em 2 (dois) dias por semana e no máximo em 5 (cinco)
dias por semana, em um total de horas que ficará entre 8 e 20 horas semanais.
Parágrafo único. A Direção do Foro poderá autorizar carga horária distinta, em caso de atividades ou projetos especiais, mas sempre respeitando o limite máximo de 20 horas por semana.
Art. 23 O voluntário deverá cumprir a carga horária e os horários estabelecidos previamente para o seu trabalho e apresentar justificativa para atraso e falta junto à unidade de prestação do serviço.
Parágrafo único. Somente a ausência do voluntário deverá ser informada à área de recursos humanos para fins de registro e cômputo na certificação.
Art. 24 O prazo de duração do serviço voluntário será de 6 (seis) meses, prorrogáveis uma só vez e por igual período, de modo automático, a critério das partes.
Parágrafo único. A prorrogação ficará a critério das partes, mediante comunicação à Direção do Foro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Art. 25 A administração e o voluntário se reservam o direito de rescindir a avença a qualquer tempo, desde que não persista o interesse na manutenção do serviço.
Art. 26 O serviço a ser prestado pelos voluntários nas Subseções Judiciárias terá início em data a ser definida pelo Diretor do Foro da Subseção, com a duração prevista no art. 24, ou seja, de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses.
Art. 27 O número de horas de trabalho voluntário e a duração do contrato, no seu prazo máximo de 6 (seis) meses, não serão alterados em hipótese alguma, qualquer que seja a justificativa, exceto com expressa autorização do presidente do
Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
CAPÍTULO VIII - Atividades
Art. 28 A área de atuação do voluntário deverá estar de acordo com o interesse e a aptidão do mesmo, sendo suas atividades monitoradas pelos servidores responsáveis diretos pelo setor/órgão onde será cumprido o serviço.
Art. 29 O número máximo de voluntários por unidade ou órgão não poderá exceder 10% (dez por cento) do respectivo quantitativo de servidores.
Parágrafo único. Equiparam-se aos Núcleos da Secretaria Administrativa as Seções de Apoio Judiciário e Administrativo das Direções dos Foros das Subseções Judiciárias.
CAPÍTULO IX - Disposições Finais
Art. 30 Fica vedada a admissão de voluntários ou de colaboradores informais fora das normas previstas nesta resolução, bem como a exigência ou permissão do exercício do trabalho voluntário em número de horas superior ao estipulado (20h
semanais) ou por prazo superior ao previsto (6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses) sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária ou administrativa.
Art. 31 Concluído o serviço voluntário, será expedido Certificado de Conclusão contendo o local de trabalho, período e a carga horária cumprida pelo voluntário, em duas vias assim especificadas:
I - 1ª via destinada ao voluntário;
II - 2ª via destinada ao prontuário a que se refere o art. 20 deste regulamento.
Art. 32 As questões omissas serão resolvidas pela Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário, que as submeterá, se necessário, à consideração do Juiz Federal Diretor do Foro.
Art. 33 Esta resolução revoga a Resolução nº 106, de 15/12/2004, a Resolução nº 69, de 23/10/2006, e entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

ANEXO I
(Art. 16 da Resolução TRF4 nº 32/2011)

Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de _____________________________________________________________________

________________________________________________________________, brasileiro (a), (estado civil) ______________________, portador da Carteira de Identidade de nº ___________________ e do CPF
_______________________________, residente na _________________________________________ nº _______, apto ______, município de __________________, telefone _____________, e-mail _______________________, vem requerer a Vossa
Excelência sua inscrição como voluntário a fim de poder prestar serviços junto à Seção Judiciária ____________________________, Subseção Judiciária de _____________________.

Na oportunidade, junta os documentos previstos no art. 16 da Resolução TRF4 nº 32/2011 e declara estar ciente e de acordo com o fato de que o serviço voluntário será realizado de forma espontânea e sem o pagamento de qualquer
remuneração, não gerando vínculo de emprego e nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outra afim.

Finalmente, esclarece a Vossa Excelência, em face do contido no art. 22 da Resolução TRF4 nº 32/2011, que pretende exercer sua atividade junto à (ao) ____________________________________, 4 horas por dia, _____ dias por semana.

Nestes termos,
Pede deferimento.

_________________________, ____ de _______________ de 20___

ANEXO II
(Art. 4º da Resolução TRF4 nº 32/2011)

TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

A SEÇÃO JUDICIÁRIA ___________________________________, SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ________________________________________, DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DA 4ª REGIÃO, inscrita no CGC/MF sob o nº
________________________, sediada nesta cidade, na _________________________________ nº ________, neste ato representada pelo Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária, que ao final assina, e
______________________________________________, brasileiro (a), estado civil _________________, portador (a) do CPF ____________________ e da Carteira de Identidade nº _______________________, residente na cidade de
____________________________, na rua ________________________________________ nº ____________, apto. _________, prestador (a) de serviço voluntário, a seguir denominado VOLUNTÁRIO, resolvem, nos termos da Lei Federal nº 9.608/98 e das
normas previstas na Resolução TRF4 nº 32/2011, celebrar o presente termo de adesão para o desempenho de serviço voluntário, conforme o estabelecido nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Pelo presente termo, o Voluntário prestará, no âmbito da Justiça Federal de 1º Grau da 4ª Região, Seção Judiciária ____________________________, Subseção Judiciária de ___________________________________, a título de trabalho
voluntário, atividades técnicas de nível médio e superior inerentes às funções dos servidores pertencentes aos Quadros dos Serviços da Justiça Federal de 1º Grau.

CLÁUSULA SEGUNDA

O
voluntário
prestará
os
seguintes
serviços:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(os serviços devem ser bem discriminados e delimitados, juntamente com a indicação do setor/órgão desta prestação).

CLÁUSULA TERCEIRA

Poderá o voluntário ser aproveitado em outras atividades da instituição durante a vigência deste instrumento particular, desde que conte com o seu consentimento e sejam compatíveis com as atividades mencionadas na cláusula segunda deste
termo, vedada expressamente a produção de minutas de decisões judiciais ou quaisquer atividades de caráter decisório.

CLÁUSULA QUARTA

O serviço voluntário será realizado de forma espontânea e sem percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gerando vínculo de emprego, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária,
tributária ou outra afim, e gera impedimento absoluto à realização de estágio em escritório ou sociedade de advogados atuante em qualquer juízo.

CLÁUSULA QUINTA

As despesas eventualmente necessárias ao desempenho das atividades deverão ser previamente autorizadas pela autoridade competente, por escrito e de forma expressa.

CLÁUSULA SEXTA

O Serviço voluntário terá duração de seis meses, iniciando-se em ___/___/___ com termo final em ___/___/___, ficando prorrogado automaticamente, a critério das partes, por igual período.

Parágrafo único. A prorrogação ficará a critério das partes, mediante comunicação à Direção do Foro, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA

As atividades do Voluntário serão cumpridas nos seguintes dias e horários:___________________________________________________________________________________________________________________________________

Parágrafo único. Os dias e horários acima estabelecidos de pleno acordo entre as partes poderão ser revistos e alterados a qualquer momento, por iniciativa de qualquer uma das partes, desde que conte com o expresso consentimento da outra.

CLÁUSULA OITAVA

Além das atribuições e responsabilidades previstas no presente termo, são obrigações da Seção Judiciária:

8.1. Assegurar ao voluntário condições adequadas ao desenvolvimento de suas atividades, permitindo-lhe o uso de suas instalações, bens e serviços necessários para o desenvolvimento das tarefas previstas neste termo.

8.2. Expedir certificado de serviço voluntário após sua conclusão.

CLÁUSULA NONA

Além das atribuições e responsabilidades, previstas no presente termo, são obrigações do voluntário:

9.1. Cumprir, fielmente, a programação do trabalho voluntário, comunicando à Seção Judiciária qualquer evento que impossibilite a continuação das suas atividades.

9.2. Atender as normas internas da Seção Judiciária, principalmente as relativas ao serviço voluntário, que declara expressamente conhecer, exercendo suas atividades com zelo, exação, pontualidade e assiduidade.

9.3. Acolher de forma receptiva a coordenação e a supervisão de seu trabalho.

9.4. Trabalhar de forma integrada e coordenada com a instituição e manter os assuntos confidenciais em absoluto sigilo.

9.5. Responsabilizar-se por perdas e danos que comprovadamente vier a causar a bens da Seção ou Subseção Judiciária, em decorrência da inobservância das normas internas ou de dispositivos deste termo.

CLÁUSULA DÉCIMA

As partes elegem o foro da Justiça Federal da respectiva Subseção Judiciária, com expressa renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão emergente do presente termo.

E, por estarem justos e compromissados, lavrou-se o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, todas assinadas pelas partes, depois de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

Porto Alegre, ____ de ______________ de 20 ___.

______________________________________________

Voluntário

_______________________________________________

Diretor do Foro

ANEXO III
(Art. 20 da Resolução TRF4 nº 109/2010)

FICHA CADASTRAL DE VOLUNTÁRIO

Foto 3x4

Dados pessoais

Nome:

Nacionalidade:

Estado civil:

RG:

CPF:

Endereço residencial:

Cidade, Estado e CEP:

Telefone:

E-mail:

Grau de instrução:

Local e início da prestação do serviço voluntário:

Tribunal Regional Federal da 4ª Região

Unidade de trabalho da prestação do serviço:

Data do início:

Desligamento:

Data do desligamento:

Motivo:
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