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De : Estagios - JFRS <estagios@jfrs.jus.br>
Assunto : RESOLUÇÃO Nº 131/2021

Para : Estagios <estagios@jfrs.jus.br>

Zimbra estagios@jfrs.jus.br

RESOLUÇÃO Nº 131/2021

seg, 31 de jan de 2022 11:43

Diário Eletrônico Administrativo nº 270
Disponibilização: 28/10/2021
Publicação: 03/11/2021

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.trf4.jus.br

4 andar, torre A
RESOLUÇÃO Nº 131/2021

Dispõe sobre o Regulamento do Serviço Voluntário no âmbito das Seções Judiciárias da Justiça Federal da 4ª Região.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no

uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista a decisão do Conselho de
Administração na sessão de 20/10/2021, no Processo Administrativo nº 10.1.000077852-7 e

CONSIDERANDO o quanto dispõe a Lei nº 9.608/98, sobre o serviço voluntário
a entidades públicas de qualquer natureza;

CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ nº 292/2019, acerca da prestação
de serviço voluntário nos órgãos do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que a prática do voluntariado tende a promover o
fortalecimento da relação institucional com a sociedade, macrodesafio estratégico do Poder
Judiciário;

RESOLVE:
CAPÍTULO I

Disposições Iniciais
Art. 1º O presente regulamento rege a prestação de serviços voluntários no âmbito

das Seções Judiciárias da Justiça Federal da 4ª Região, de que tratam a Lei nº 9.608/98 e a
Resolução CNJ 292/2019.

Art. 2º O serviço voluntário caracteriza-se pela atividade espontânea, que não gera
percebimento de contraprestação financeira ou outra de qualquer natureza, nem vínculo de emprego,
nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outras afins.

Parágrafo único. O serviço voluntário não se confunde com as atividades
desenvolvidas em programa de estágio.

Art. 3º Poderão prestar serviços voluntários os(as) integrantes aposentados(as) da
instituição, e os(as) demais cidadãos(ãs), maiores de 18 anos, com formação profissional de nível
técnico ou superior ou estudantes dos cursos de graduação, conforme o interesse da Administração.

§ 1º Os(as) bacharéis em Direito serão admitidos(as) mediante declaração de que
não advogam, ou realizam atividades em escritório ou sociedade de advogados, independentemente
do juízo de atuação, vedação esta aplicada aos(às) estudantes de Direito.

§ 2º O serviço voluntário é incompatível com a prestação remunerada de serviços,
como perícias, em quaisquer unidades da Justiça Federal.

§ 3º É vedado ao(à) prestador(a) de serviço voluntário praticar atos processuais.
§ 4º O(a) prestador(a) de serviço voluntário não poderá ser lotado(a) para atuar

sob a supervisão de cônjuge, companheiro(a) ou parente, inclusive por afinidade, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau.
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Art. 4º O serviço voluntário será exercido mediante celebração de termo de adesão
entre a Direção do Foro da Seção Judiciária ou Subseção Judiciária e o voluntário, conforme o
modelo no anexo desta resolução.

Parágrafo único. Na documentação sobre o voluntariado, em suas diferentes
formas e finalidades, como declarações, atestados, etc., será denominado "voluntario(a)" aquele(a)
que realizar atividades nos termos desta resolução.

CAPÍTULO II
Comissão de Supervisão

Art. 5º A Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário tem por objetivo
promover a seleção de candidatos, a programação das atividades dos voluntários e o
acompanhamento dessas atividades, visando ao permanente aprimoramento do voluntariado.

Parágrafo único. Nas Subseções Judiciárias de interior, a realização do processo
seletivo e de admissão de voluntários será dada por comissão local, sob orientação da Comissão de
Supervisão do Serviço Voluntário da respectiva Seção Judiciária.

Art. 6º Compõem a Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário das Seções
Judiciárias:

I - o(a) Diretor(a) da Secretaria Administrativa, que a presidirá;
II - o(a) Diretor(a) do Núcleo de Acompanhamento e Desenvolvimento Humano;
III - um(a) Diretor(a) de Secretaria de Vara, indicado(a) pelo(a) Diretor(a) do Foro

da Seção Judiciária.
§ 1º Compõem a Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário de Subseções

Judiciárias:
I - o(a) titular da unidade de Apoio Judiciário e Administrativo, que a presidirá;
II - ao menos um(a) Diretor(a) da Secretaria de Vara, a critério do Diretor do Foro

da Subseção Judiciária;
III - um(a) servidor(a), indicado(a) pelo(a) Diretor(a) do Foro da Subseção

Judiciária.
§ 2º Os(as) suplentes das Comissões serão os(as) substitutos(as) para os cargos

dos(as) componentes ou outros(as) por eles(as) indicados(as).
Art. 7º As reuniões da Comissão serão realizadas mediante convocação do(a)

presidente, e poderão contar com apoio de áreas técnicas.
Parágrafo único. As deliberações da Comissão serão submetidas à aprovação do

Diretor de Foro da Seção ou Subseção Judiciária, conforme o caso.
CAPÍTULO III

Direitos e Responsabilidades
Art. 8º É direito do(a) voluntário(a) desenvolver uma atividade de acordo com

seus conhecimentos, habilidades, experiências e motivações.
Art. 9º O(a) voluntário(a) receberá apoio no desempenho da sua atividade, assim

como acompanhamento e avaliação técnica, e participará nas decisões que se referirem às
tarefas que realiza.

Art. 10. Serão informadas clara e suficientemente as tarefas e responsabilidades
do(a) voluntário(a), que contará com os recursos indispensáveis à realização dessas tarefas.

Parágrafo único. O(a) voluntário(a) receberá identificação própria, que lhe
garantirá acesso às instalações, bens e serviços necessários ou convenientes ao desenvolvimento das
atividades previstas.

Art. 11. O(a) voluntário(a) deverá respeitar todas as condições, normas e
princípios disciplinares estabelecidos nesta resolução, e outras aplicáveis, e deverá atender, de forma
receptiva, as orientações para a realização de suas atividades.

Art. 12. É responsabilidade do(a) voluntário(a) trabalhar de forma integrada e
coordenada com a instituição, comprometer-se apenas com as tarefas que possa realizar, manter a
confidencialidade das informações, dados e comunicações, zelar pelos móveis e equipamentos
destinados à execução das tarefas e pelos demais bens públicos colocados à sua disposição.

Art. 13. Os(as) voluntários(as) contarão com a cobertura de seguro contra
acidentes pessoais, mediante Apólice Coletiva de Seguro, cujo pagamento do prêmio incumbirá à
Justiça Federal da 4ª Região.

CAPÍTULO IV
Seleção e Acompanhamento
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Art. 14. Incumbe aos(às) Juízes(as) Federais decidirem sobre a atuação de
voluntários no âmbito das unidades que presidem ou coordenam.

§ 1º O(a) Diretor(a) do Foro consultará os(as) Juízes(as) Federais(as) quanto a
esse interesse, quantitativos e áreas de formação.

§ 2º A solicitação de voluntários(as) será alinhada com os períodos de seleção
previstos e, caso realizada fora do prazo, considerada no período de seleção subsequente.

§ 3º Os(as) Juízes(as) Federais poderão indicar os(as) voluntários(as) para prestar
serviços nos respectivos juízos, dentre os(as) aprovados pela Comissão de Supervisão do Serviço
Voluntário.

Art. 15. A abertura de inscrições para o serviço voluntário será publicada no
Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região e divulgada no site da Seção Judiciária, nas
demais mídias sociais e outros meios que se mostrarem eficazes.

Art. 16. A inscrição para o serviço voluntário será efetivada mediante o
recebimento, pela Seção ou Subseção Judiciária, de formulário eletrônico em que deverão constar as
seguintes informações:

a) dados pessoais e de formação solicitados;
b) dias e horas semanais disponíveis para o serviço;
c) área de interesse para atuação, se couber; e
d) declaração quanto à ciência dos termos desta resolução.
Parágrafo único. Na página eletrônica com o formulário, haverá o endereço para

acesso a este regulamento.
Art. 17. O requerimento será avaliado pela Comissão de Supervisão do Serviço

Voluntário da Seção ou Subseção Judiciária, conforme o caso, não cabendo, da decisão, pedido de
reconsideração ou recurso administrativo.

Parágrafo único. A critério de cada Comissão de Supervisão poderão ser
convocados(as) os(as) inscritos(as), ou parte deles, para entrevista, inclusive por meios eletrônicos
de voz e vídeo.

Art. 18. Incumbe às Direções de Foro supervisionar as atividades relacionadas à
seleção, cadastro, chamamento, integração e acompanhamento dos(as) voluntários(as).

Art. 19. O serviço voluntário iniciará na data prevista no Termo de Adesão ao
Serviço Voluntário, que será firmado depois da prévia ratificação das informações prestadas no
formulário de inscrição e do recebimento e análise dos seguintes documentos:

a) cópia da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência;
b) documento que comprove a área de formação e o grau de escolaridade;
c) certidões negativas previstas no artigo 6º, inciso IV, da Resolução CNJ nº

292/2019.
§ 1º Poderão ser solicitados ao(à) candidato(a) outros documentos que se façam

necessários em razão do local ou da atividade a ser desempenhada pelo(a) voluntário(a).
§ 2º O termo de adesão, assim como toda a documentação referente ao

voluntariado, deverá priorizar os meios eletrônicos, tanto na geração quanto no arquivamento.
Art. 20. Para cada voluntário(a) haverá um prontuário individual, em que constará

o requerimento de inscrição, termo de adesão e demais documentos relacionados ao serviço
voluntário, como o certificado de conclusão.

Art. 21. As Direções de Foro das Seções Judiciárias deverão manter registro
atualizado de todos(as) os(as) voluntários(as), inclusive das Subseções Judiciárias, com referência
ao local e período de atuação, a fim de informar a Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 4ª
Região, sempre que solicitado.

CAPÍTULO V
Condições Gerais do Serviço Voluntário

Art. 22. As atividades de voluntariado deverão observar os horários de
funcionamento, a organização, as atividades realizadas e a efetiva necessidade da unidade, e
corresponderão a 4 (quatro) horas diárias, no mínimo em 2 (dois) dias e no máximo em 5 (cinco)
dias por semana, perfazendo um total de 8 a 20 horas semanais.

Parágrafo único. Excepcionalmente, as Direções de Foro das Seções ou
Subseções poderão autorizar carga horária distinta, em caso de atividades ou projetos especiais,
desde que não exceda as 20 horas semanais.

Art. 23. O(a) voluntário(a) deverá cumprir os dias e os horários estabelecidos
previamente para o exercício de suas atividades e justificar eventuais atrasos ou ausências à unidade
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de prestação do serviço.
Parágrafo único. Os dias em que faltar o(a) voluntário(a) deverão ser informados à

área de Recursos Humanos para fins de registro e cômputo na certificação.
Art. 24. O serviço voluntário corresponderá a um período de 12 (doze) meses,

prorrogáveis, uma única vez, por igual período.
Parágrafo único. A prorrogação fica a critério das partes, devendo ser comunicado,

tanto o interesse quanto a falta desse, à área de Recursos Humanos, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias do término previsto, para as providências correspondentes.

Art. 25. Ao(à) voluntário(a) e ao(à) responsável pela unidade fica reservado o
direito de encerrar a prestação do serviço voluntário, a qualquer tempo, mediante expressa
comunicação de uma das partes à outra.

Parágrafo único. A unidade deverá informar a área de Recursos Humanos da
rescisão, independentemente da iniciativa.

Art. 26. O serviço voluntário terá datas de início e encerramento previstas no
termo de adesão.

Art. 27. Os dias e horários estabelecidos poderão ser revistos e alterados mediante
acordo entre o(a) responsável pela unidade e o(a) voluntário(a), desde que mantida a carga horária e
mediante comunicação à área de Recursos Humanos.

Art. 28. A área de atuação do(a) voluntário(a) estará de acordo com o seu interesse
e aptidão, e suas atividades serão monitoradas por servidor(a) da unidade.

Art. 29. O número máximo de voluntários(as) por unidade ou órgão não poderá
exceder a 10% (dez por cento) do respectivo quantitativo de servidores(as), exceto em unidades com
menos de 10 (dez) servidores(as), em que será possível a atuação de um(a) voluntário(a).

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

Art. 30. Cumprido o período do serviço voluntário, será expedido certificado de
conclusão em que constará o local da atividade, o período e a carga horária total realizada.

Art. 31. Os casos omissos ou as dúvidas havidos da aplicação deste regulamento
serão direcionados à Comissão de Supervisão do Serviço Voluntário da Seção Judiciária, que
submeterá, se necessário, à correspondente Comissão no Tribunal.

Art. 32. Esta resolução revoga a Resolução nº 32, de 27/04/2011, e entra em vigor
na data de sua publicação.

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

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Teixeira do Valle
Pereira, Presidente, em 27/10/2021, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 5753428 e o
código CRC E5CE2DF5.

ANEXO
MODELO DE TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

 
A SEÇÃO/SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

________________________________________, DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO,
inscrita no CGC/MF sob o nº ________________________, sediada nesta cidade, na
_________________________________ nº ________, neste ato representada pelo(a) Juiz(íza)
Federal Diretor(a) do Foro da Seção Judiciária, e
______________________________________________, brasileiro(a), estado civil
__________________, inscrito(a) no CPF sob o nº ____________________ e no Registro Geral
sob o nº _________________________, endereço eletrônico ___________________, residente no
município de ______________________, na Rua _______________________________________
nº _______, apto. ____, prestador(a) de serviço voluntário, a seguir denominado(a)
VOLUNTÁRIO(A), resolvem, nos termos da Lei Federal nº 9.608/98 e do regulamento na
Resolução nº 131/2021-TRF4, celebrar o presente termo de adesão para a realização de serviço
voluntário, conforme o estabelecido nas seguintes cláusulas.
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1. Pelo presente termo, o(a) Voluntário(a) realizará as seguintes atividades no
âmbito da Subseção Judiciária de __________________________, na unidade
___________________, a título de serviço voluntário: ________________________________.

1.1. Durante o período de serviço voluntário, e desde que conte com o seu
consentimento, o(a) Voluntário(a) poderá vir a realizar outras atividades, inclusive em outras
unidades, observados seus conhecimentos, habilidades e experiências, vedada expressamente a
prática de atos processuais.

2. O serviço voluntário caracteriza-se pela gratuidade de sua realização, não enseja
contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remuneração, não gera vínculo de emprego,
nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, tributária ou outras afins.

2.1. É vedado o exercício da advocacia ou mesmo a realização de atividades em
escritório ou sociedade de advogados, em relação a qualquer juízo, durante o período de serviço
voluntário.

3. O serviço voluntário terá duração de doze meses, iniciará em ___/___/___ e
encerrará em ___/___/___, e poderá ser prorrogado automaticamente, a critério do(a) responsável
pela unidade e do(a) Voluntário(a), por igual período, devendo ser comunicado à área de Recursos
Humanos tanto o interesse quanto a falta desse, pelo menos com 30 (trinta) dias de antecedência do
encerramento previsto.

4. O serviço voluntário será prestado semanalmente nos seguintes dias e horários:
______________________________________________________

4.1. Os dias e horários estabelecidos poderão ser revistos e alterados mediante
acordo entre o(a) responsável pela unidade e o(a) Voluntário(a), desde que mantida a carga horária e
mediante comunicação à área de Recursos Humanos.

5. A Direção do Foro correspondente deverá assegurar ao(à) Voluntário(a)
condições adequadas à realização das atividades.

6. O(a) Voluntário(a) contará com a cobertura de seguro de acidentes pessoais,
a expensas da Justiça Federal da 4ª Região.

7. Eventuais despesas necessárias ao desempenho das atividades do(a)
Voluntário(a), para efeitos de ressarcimento, terão de ser prévia e expressamente autorizadas pelo(a)
Diretor(a) do Foro.

8. Cumprido o período do serviço voluntário, será expedido certificado de
conclusão em que constará o local da atividade, o período e a carga horária total realizada.

9. O(a) Voluntário(a) deverá cumprir fielmente a programação do serviço
voluntário, comunicando qualquer evento que impossibilite a continuação das suas atividades, bem
como:

a) atender as normas internas da Justiça Federal, exercendo suas atividades com
zelo, pontualidade e assiduidade;

b) acatar, de forma receptiva, as orientações para a realização de suas atividades;
c) trabalhar integrado(a) sob a coordenação da unidade e manter a

confidencialidade das informações, dados e comunicações;
d) responsabilizar-se por perdas e danos que comprovadamente vier a causar, em

decorrência da inobservância das normas internas.
10. O(a) Voluntário(a) ( ) autoriza ou ( ) não autoriza, a título gratuito e por prazo

indeterminado, a utilização do seu nome, imagem e/ou voz obtidos, captados, gravados e/ou
fotografados no exercício dos serviços voluntários, em atividades de divulgação, nas diversas
mídias de comunicação.

11. Elegem as partes o Foro desta sede, em que realizado o serviço voluntário,
com expressa renúncia de outro, para dirimir qualquer questão emergente do presente Termo de
Adesão.

E, por estarem justos e compromissados, ora assinam as partes o presente, depois
de lido, conferido e achado conforme em todos os seus termos.

Município sede, ____ de ______________ de 20 ___.
 

___________________________
Voluntário(a)

 
___________________________

Diretor(a) do Foro
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