
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0005038-54.2018.4.01.8000/TRF 1ª REGIÃO

ADMINISTRATIVO.  CONSELHO  DE  ADMINISTRAÇÃO.  RESOLUÇÃO  TRF1.  ALTERAÇÃO  DE
DISPOSITIVO.  SERVIÇO  VOLUNTÁRIO.  UNIDADE  ORGANIZACIONAL  BÁSICA  DO  ÓRGÃO
CONTRATANTE. SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA.
1. A Resolução nº 600-17, de 28 de junho de 2005, que definiu a jurisdição das varas federais da Primeira Região
no estado de Goiás, entre outros, teve como motivo para a sua edição a necessidade de redefinir a jurisdição das
unidades judiciárias em funcionamento na Primeira Região, para contemplar as novas localidades atendidas pelas
varas federais.
2. Entenda-se por unidades judiciárias as Seções Judiciárias da 1ª Região, pois a implantação das aludidas varas
federais decorreu dos estudos e [d]as sugestões apresentadas para as jurisdições pelas Diretorias do Foro das
Seções Judiciárias, a partir de critérios técnicos, econômicos e sociais, considerados a proximidade geográfica
entre os municípios jurisdicionados, acessibilidade e expectativa de demanda.
3. O art. 27 da Resolução Presi 38/16 se refere expressamente a unidade judicial. Ou seja, a partir da implantação
das  Subseções  Judiciárias  com  estrutura  organizacional  e  jurisdição  própria,  não  há  como  dissociá-las  da
característica de unidade organizacional básica do Órgão contratante,  para fins da proposta de alteração do
dispositivo.  
4. Recurso administrativo provido em parte, para alterar a redação do art. 27 da Resolução Presi 38/16, conforme
sugestão da Presidência desta Corte.

ACÓRDÃO

Decide  o  conselho  de  Administração,  à  unanimidade,  dar  parcial  provimento  ao
recurso.

Desembargador Federal NEY BELLO

Relator

Documento assinado eletronicamente por Ney Bello, Desembargador Federal, em 28/10/2019, às
15:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 9031978 e o código CRC BDE8C62E.
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