
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0005038-54.2018.4.01.8000

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (RELATOR):

Cuida-se de despacho do Presidente desta Corte Regional, Desembargador Federal
Carlos  Moreira  Alves,  por  meio do qual  submete a  este  Conselho  de Administração Proposta  de
Resolução com vistas a alterar o art. 27 da Resolução Presi 38/2016, cuja redação atual estabelece em
02 (dois) o  número  máximo de  voluntários  por  unidade  judicial  ou  administrativa, não  podendo
superar 10% da quantidade de servidores de cada unidade organizacional.

O pedido foi encaminhado inicialmente em 2016 pelo Diretor da Subseção Judiciária
de Anápolis, via Ofício 21/2016 DISUB ANS, ao Diretor da Seção Judiciária de Goiás que o submeteu
a este Tribunal Regional da 1ª Região.

A Diretora  de Secretaria  da 2º  Vara Federal  da Subseção Judiciária  de Anápolis
também  pediu  a  reapreciação  da  decisão  proferida  no  Pedido  de  Providências  CNJ  nº
0006277-47.2009.2.00.0000 e o afastamento da rigidez do art. 27. O Pedido foi julgado em 2010. Na
ocasião,  o  Ministério  Público  do  Trabalho  requereu  ao  Conselho  a  apuração  da  contratação  de
trabalhadores voluntários nos Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 4ª Região.

O  Diretor  do  Foro  daquela  Subseção  Judiciária  encaminhou  ao  Presidente  deste
Tribunal à época, Desembargador Federal Hilton Queiroz, pedido de reconsideração da decisão que
reduziu  a  02  (dois)  o  número  de  estagiários  por  unidade  judicial  ou  administrativa  (SEI  n.
0005255-50.2016.4.01.8006).  Foi  indeferido  ao  fundamento  de  não  atender  o  limite  fixado  pelo
Conselho Nacional de Justiça, para o serviço voluntário.

A  presente  proposta,  denominada  de  ESTAGIÁRIOS  VOLUNTÁRIOS  -
ALTERNATIVA AO DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS - almeja a reconsideração
da decisão supramencionada e é uma iniciativa do Juiz Federal titular da 1ª Vara Federal da Subseção
Judiciária de Anápolis/GO, Marcelo Meirelles Lobão, com arrimo na Resolução 403/09 do Supremo
Tribunal Federal e naquilo que considera fatos novos, sobretudo de ordem orçamentária, que justificam
o reexame do limite, quais sejam:

1) proibição de nomeação de servidores para cargos vagos;

2) corte de 40% do contrato de estagiários;

3) atraso na implantação do estudo de redistribuição da força de trabalho segundo a demanda
de cada vara

O proponente asseverou ainda, que a decisão do Conselheiro Norberto Campelo foi
clara e não determinou aos Tribunais Regionais Federais da 1ª e 4ª regiões a adoção mandatória da
Resolução nº 403/2009 Supremo Tribunal Federal, o que foi mera sugestão constante do voto-vista do
Conselheiro  Milton  Augusto  de  Brito  Nobre.  Em  verdade,  o  Conselho  apenas  reconheceu  a
possibilidade de uso pelos tribunais de trabalho de voluntários, estabelecendo certos limites, mas nada
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dizendo acerca de percentuais em relação à quantidade de servidores.

Pediu que o limite de 10% (dez por cento) seja considerado em relação ao número de
servidores da Seção Judiciária, incluídos os das Subseções Judiciárias, sem a limitação de 02 (dois)
voluntários por unidade judicial.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (RELATOR):

O ‘Programa Voluntários’  foi  criado pelo Conselho da Comunidade Solidária em
1997 para promoção e fortalecimento do voluntariado no Brasil. Define voluntário como o cidadão
que, motivado pelos valores de participação e solidariedade, doa seu tempo, trabalho e talento, de
maneira espontânea e não remunerada, para causas de interesse social e comunitário.

Cuida-se de conceito  bastante  similar  ao difundido pela  Organização das Nações
Unidas (ONU): voluntário é o jovem ou o adulto que, devido ao seu interesse pessoal e ao seu espírito
cívico,  dedica  parte  do  seu  tempo,  sem  remuneração  alguma,  a  diversas formas  de  atividades,
organizadas ou não, de bem estar social ou outros campos.

A Lei 9.608/98, com a redação dada pela Lei 13.297/16, considera serviço voluntário
a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a
instituição  privada  de  fins  não  lucrativos  que  tenha  objetivos  cívicos,  culturais,  educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência à pessoa.

A principal característica do serviço voluntário é a ausência de remuneração pela
atividade desempenhada, uma vez que, pela legislação trabalhista, o vínculo empregatício se estabelece
quando  o  trabalhador  presta  serviços  ao  empregador  em  caráter  pessoal,  de  forma  contínua,
subordinada e mediante remuneração. A propósito, o art. 1º da Lei 9.608/98:

Art. 1o Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de
fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos
ou de assistência à pessoa. 

Parágrafo  único.  O serviço  voluntário  não  gera  vínculo  empregatício, nem obrigação  de
natureza trabalhista previdenciária ou afim. (destaquei)

O legislador estabeleceu contrato específico - Termo de Adesão -  para diferenciar
vínculo empregatício de serviço voluntário:

Art. 2° – O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de Termo de Adesão entre a
entidade, pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto
e as condições de seu exercício.

No plano deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o trabalho voluntário foi
instituído pela Resolução Presi 38, em 2016. Com o presente recurso administrativo objetiva-se alterar
a redação atual do art. 27:

Art. 27. O número máximo de voluntários será de dois por unidade judicial ou administrativa,
não  podendo  superar  10  % (dez  por  cento)  da  quantidade de  servidores  de  cada  unidade
organizacional.

Antes de adentrar  no cerne da questão em exame, cumpre diferenciar  estágio de
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serviço voluntário, tendo em vista o nome dado à proposta apresentada.

Conforme a Lei 11.788/08:

Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho,
que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o
ensino  regular  em instituições de  educação superior,  de  educação profissional,  de  ensino
médio,  da  educação  especial  e  dos  anos  finais  do  ensino  fundamental,  na  modalidade
profissional da educação de jovens e adultos.

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo
do educando. 

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho. 

Art.  2o O estágio  poderá ser  obrigatório  ou  não-obrigatório,  conforme determinação das
diretrizes  curriculares  da etapa,  modalidade e área de ensino e do projeto  pedagógico do
curso. 

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é
requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

§ 2o  Estágio  não-obrigatório é  aquele  desenvolvido como atividade opcional,  acrescida à
carga horária regular e obrigatória. 

§ 3o  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior,
desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão
no projeto pedagógico do curso.  

Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do
mesmo  dispositivo,  não  cria  vínculo  empregatício  de qualquer  natureza, observados  os
seguintes requisitos: 

(...)

Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de
emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação
trabalhista e previdenciária. 

§ 1o  A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo
ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva
do processo administrativo correspondente.(destaquiei)

Eis a proposta do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO:

O Diretor da SSJ de Anápolis requereu ao Dr. Hilton a reconsideração da decisão que reduziu
a apenas 2 o número de estagiários (SEI n. 0005255-50.2016.4.01.8006) [por unidade judicial
ou administrativa]. O Presidente indeferiu a reconsideração.

Contudo, tenho por certo que há fatos novos, sobretudo de ordem orçamentária, que justificam
o reexame do limite então estabelecido:

1) proibição de nomeação de servidores para cargos vagos

2) corte de 40% do contrato de estagiários

3) atraso na implantação do estudo de redistribuição da força de trabalho segundo a demanda
de cada vara

Além disso, ao contrário do que consta do parecer da DILEP proferido no PA 0005255-50.2016,
a decisão do Conselheiro Campelo não pode ser desconsiderada. Ele integrava o colegiado na
qualidade de membro. Nos termos do Regimento Interno do Conselho (art. 25, I, IV, VII, XII,
XIV), o relator “presenta” o órgão. Suas manifestações são manifestações do CNJ.

Por fim, lembro que a ordem do CNJ não foi taxativa. Consta da ata de julgamento que a
ordem foi para a adoção de regulamentação “semelhante” à do STF. Além disso, o CNJ não
esclarece  o  que  seria  “unidade  organizacional  básica”,  de  modo  que  esse  conceito  pode
corresponder à estrutura da Seção Judiciária como um todo. Assim, como as Varas Cíveis de
Goiânia não precisam de voluntários, as vagas a elas destinadas poderiam ser alocadas nas
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varas maiores, como as de Anápolis e Aparecida. Desse modo, estas Varas “gigantes”, cujo
acervo corresponde aos de 10 Varas cíveis juntas, poderiam admitir mais voluntários, desde
que o total no Estado não excedesse a 10% do número de servidores da SJ.  (arquivo email
trabalho voluntário) (destaquei)

Pois bem. São conhecidas as limitações orçamentárias pelas quais a Justiça Federal
vem passando ao longo dos últimos anos, resultado, notadamente, da crise econômica que atinge o país
e a Administração Pública como um todo.

O regime de contensão de despesas instituído pela Emenda Constitucional 95/2016
tem produzido efeitos claros e nada facilitadores da melhor prestação jurisdicional no âmbito da 1ª
Região: proibição de nomeação de servidores para cargos vagos; redução do número de estagiários
contratados, sobretudo do curso de direito; e limitação do número de voluntários agravada pela redação
atual do art. 27 da Resolução Presi 38/2016 que veta uma distribuição mais eficiente de voluntários nas
Seções e Subseções Judiciárias.

Inexiste  dúvida  quanto  ao  contingente  máximo  de  voluntários  por  unidade
organizacional básica do Órgão contratante. A questão é: pode-se alterar o art. 27 de modo a contar os
10% (dez por cento) de voluntários em relação ao somatório do total de servidores da Seção Judiciária
com os das Subseções Judiciárias?

A SECOR respondeu a esta pergunta. Instada a se manifestar sobre o requerimento do
Juízo Federal da 1ª Vara da Subseção Judiciária de Anápolis/GO, assentou:

Na  esfera  desta  Corte,  a  matéria  foi  regulamentada  pela  Resolução  Presi  38/2016,  que
estabelece no art. 27  limite  máximo de dois voluntários  por unidade judicial ou administrativa,
não  podendo  superar  10%  (dez  por  cento)  da  quantidade  de  servidores  de  cada  unidade
organizacional.

No processo 0005255-50.2016.4.01.8006, foi requerida a flexibilização do art. 27 da Resolução
Presi  n.  38/2016,  a  qual  institui  e  Regulamenta o  Serviço Voluntário  no âmbito  da Justiça
Federal  de  1º  e  2º  graus  da  1ª  Região,  de  modo  que  a  restrição  máxima  do  número  de
voluntários acadêmicos do Curso de Direito não seja aplicada, o que restou indeferido.

Contudo, tendo por certo a existência de fatos novos, sobretudo de ordem orçamentária, tendo
em  vista  o  cenário  restritivo  imposto  pelos  limites de  gastos  definidos  pela  Emenda
constitucional  95/2016, que obrigou a  adoção de medidas como proibição de nomeação de
servidores  para cargos vagos,  corte  de  40% do contrato  de  estagiários,  esta  Secretária  de
Orçamento acha importante   novo reexame do  limite  estabelecido  no art.  27 da  Resolução
38/2016, diante das queixas dos Diretores de Foros que buscam minimizar os impactos dessas
medidas, trazendo sugestões para enfrentamento desse  momento que tende a se agravar nos
exercícios seguintes.

De fato, a decisão do CNJ determinou que o número de vagas para o serviço voluntário não
pode ultrapassar  a  10%,  no  entanto,  a  Resolução  38/2016  deste  Tribunal,  acrescentou  a
limitação  de  número  máximo  de  02  voluntários  por  unidade  judicial  ou  administrativa,
tratando de forma equitativa situações que, na maioria das vezes, são diferentes, retirando do
gestor da unidade organizacional a discricionariedade para distribuir a força de trabalho para
os locais com maior demanda, de modo a prestar um atendimento jurisdicional minimamente
satisfatório.

Assim, salvo melhor juízo, é possível uma alteração da resolução Presi 38/2016, suprimindo a
limitação de dois voluntários por unidade judicial ou administrativa, fazendo constar apenas o
percentual de 10%, sem desrespeitar a decisão do CNJ, prolatada no Pedido de Providências
- 0006277-47.2009.2.00.0000.

Ademais,  a  decisão  do  CNJ  não  estabeleceu  o  que  seria  unidade  organizacional,  nesse
contexto,  considerando tratar-se de conceito aberto,  é  possível a interpretação ampla para
estabelecer  que  essa  unidade  possa  ser  considerada  a  Seção  Judiciária  como  um  todo,
permitindo assim, que o percentual de dez por cento seja calculado sobre número de servidores
da Seção Judiciária, e a distribuição das vagas de voluntários atenda às unidades com maior
carência de força de trabalho.

Diante  do  exposto,   entendo  ser  o  caso  de requerer  a  alteração do  art.  27 da Resolução
38/2016,  suprimindo  a  parte  que  limita  o  “número máximo de  voluntários  será dois  por
unidade  judicial  ou  administrativa”,  proporcionado  ao  gestor  da  unidade  organizacional
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maior flexibilidade para o enfrentamento da reposição da força de trabalho diante do atual
cenário orçamentário e, ainda, que seja dada  interpretação ampla ao conceito de unidade
organizacional de modo  que esse conceito possa corresponder à estrutura da Seção Judiciária
como um todo.(destaquei)

O parecer da DILEP concordou em parte com a SECOR:

Entendemos correta, em parte, a interpretação adotada pela Secor. Em parte porque, de referência
à amplitude que se quer dar ao conceito de “unidade judicial ou administrativa”, de modo a
corresponder à estrutura de cada um daqueles órgãos como um todo [Seção Judiciária], acaba por
provocar distorções que poderão acarretar prejuízo a alguma unidade judicial ou administrativa do
Tribunal, da Seção Judiciária ou da Subseção Judiciária.

Da leitura dos arts. 5º e 27 da Resolução Presi 38/2016, que estabelecem, o primeiro, que: “A
abertura  de  inscrições  para  o  serviço  voluntário  será  amplamente  divulgada  pela
Diretoria-Geral  do  Tribunal,  pelas  Diretorias  de  Foro  e  pelas  Diretorias  das  Subseções
Judiciárias” e, o segundo, que: “O número máximo de voluntários será de dois por unidade
judicial  ou  administrativa,  não  podendo  superar  10% (dez  por  cento)  da  quantidade  de
servidores de cada unidade organizacional”, observa-se que o limite de 10% (dez por cento) da
quantidade de servidores deve ser observado em cada unidade organizacional separadamente,
ou  seja,  o  Tribunal,  as  Seções  Judiciárias  e  as  Subseções  Judiciárias, cada  uma  dessas
unidades poderão contratar um número de servidores que não ultrapasse o limite máximo de
10% (dez por cento) da quantidade de servidores de seu quadro de pessoal.

Suponha-se,  a  exemplo,  uma  seção  judiciária  que  tenha  em seu  quadro  de  pessoal  100
servidores. O percentual correspondente a 10% (dez por cento) desse quadro é igual a 10 (dez)
trabalhadores voluntários, que poderiam ser contratados. Cuidando-se de ato discricionário, a
Diref poderia manter esses 10 (dez) voluntários na sede da seção judiciária distribuindo-os em
suas unidades judicial ou administrativa, no máximo dois voluntários por unidade ou, se assim
entendesse,  distribuí-los  entre  as  Subseções  Judiciárias  de  igual  modo,  desde  que  não
superado  o  limite  de  10%  (dez  por  cento)  da  quantidade  de  servidores  de  cada  unidade
organizacional, ou seja, aquelas unidades organizacionais com menos de 10 (dez) servidores,
ainda  que  carentes  de  recursos  humanos,  não  poderiam  ser  contempladas  com nenhum
trabalhador voluntário, o que poderia acarretar prejuízo às áreas judiciárias e administrativas
da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da Primeira Região e, por consequência, à
prestação jurisdicional. (destaquei)

Em virtude do caráter discricionário da decisão de distribuição do serviço voluntário,
caso esta fique restrita à órbita do Diretor da Seção Judiciária, como visto, a hipótese de gargalos de
pessoal, ainda mais sérios, nas Subseções Judiciárias deve ser considerada nesta decisão.

A DIGES posicionou-se da seguinte forma:

A solicitação foi  encaminhada pelo juiz  federal  Marcelo Meireles Lobão, titular  da 1ª Vara
Federal da SSJ Anápolis-GO, ao entendimento que deve ser considerado tão somente o limite de
10% do número de servidores da Seção Judiciária, sem a limitação de 2 servidores por unidade.

Houve manifestação favorável da Secor, documento 5713323, e da  SecGP, Parecer da Dilep
5822759.

A medida dará maior flexibilidade aos Diretores de Foros que poderão distribuir esse percentual
de até 10% (dez por cento) do total do quadro de pessoal sem a limitação de no máximo 02
(dois) voluntários por unidade judicial ou administrativa,  permitindo uma melhor utilização
dessa força de trabalho onde houver maiores demandas e realocando esse pessoal nas unidades
que efetivamente tenham interesse em recebê-lo.

À proposta da Secge, todavia, faça uma pequena adequação: que os limites de 10% leve (sic)
em consideração o nº de servidores de toda a Seção Judiciária, e não por Subseção, pois,
mantendo-se a limitação, subseções judiciárias com varas únicas continuarão sob o limite de 2
voluntários, pois  têm aproximadamente 20 (vinte) servidores.

Assim, o art. 27 poderia ter a seguinte redação:

Art. 27 O número máximo de voluntários não poderá superar 10% (dez por cento) da
quantidade  de  servidores  do  Tribunal  ou  da  Seção  Judiciária,  considerados
individualmente.
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Como se trata de um ato normativo meramente autorizativo, caberá a cada Diretor do Foro, em
face  das  peculiaridades  locais,  estabelecer  a  melhor  forma  de  destinação  dos  voluntários.
(destaques do original)

O  Presidente  da  Corte,  Desembargador  Federal  Carlos  Moreira  Alves,  após  os
exames necessários da proposta pelos órgãos da administração deste Tribunal, concluiu:

A manifestação TRF1-SECGE 5932343 apresenta duas propostas de redação para a sugerida
alteração do artigo  27 da Resolução Presi  38/2016,  ambas observando,  como não poderia
deixar de ser, a limitação de 10% (dez por cento) da quantidade de servidores de cada órgão
judicial,  e  explicitando,  como  tal,  que  considera,  para  fins  de  conceituação  de  "unidade
organizacional básica do Órgão contratante", deixada em aberto na decisão proferida pelo eg.
Conselho  Nacional  de  Justiça  na  decisão  do  Pedido  de  Providências  -  Conselheiro
0006277-47.2009.2.00.0000, o Tribunal, as seções e as subseções judiciárias, individualmente:
na proposta de número 1, mantém-se o quantitativo máximo de dois voluntários por unidade
organizacional da área judicial; na de número 2, não mais se alude a esse limite individual,
assim de dois voluntários por unidade interessada.

O ilustre Diretor-Geral da Secretaria, por sua vez, no Encaminhamento TRF1-DIGES 6022476,
sugere que não mais se aluda ao limite individual de dois voluntários por unidade interessada, e
que o conceito de "unidade organizacional  básica do Órgão contratante" englobe apenas o
Tribunal e suas seções judiciárias, para que as subseções com varas únicas não continuem com
o limite, implícito, que se visa a afastar com a alteração pretendida.

Tenho que a proposição comporta outra alternativa, para que não se deixe de observar, em
qualquer caso, quando mais de uma seja a unidade judicial ou administrativa interessada,
distribuição  equitativa  entre  elas.  Assim,  sugiro  a seguinte  redação  para  o  artigo  27  em
referência:

"art. 27. O número máximo de voluntários não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) da quantidade de servidores de cada unidade organizacional básica do órgão
contratante (Tribunal,  seção ou subseção judiciária),  considerados individualmente,
observando-se, quando mais de uma for a unidade interna interessada, a distribuição
equitativa entre elas". (destaquei)

A meu juízo,  a proposta da Presidência se apresenta como a solução possível no
momento, embora não vá produzir o efeito prático esperado pelo recorrente, em virtude de apenas
retirar a limitação de 02 (dois) voluntários por unidade judicial ou administrativa.

Isso  porque,  na  Resolução  nº  600-17,  de  28  de  junho  de  2005,  que  definiu  a
jurisdição das varas federais da Primeira Região nos estados da Bahia,  Goiás,  Maranhão,  Mato
Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí e Rondônia, consta 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.

Entenda-se por unidades judiciárias as Seções Judiciárias da 1ª Região, na medida
em que 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.

O art. 27 da Resolução Presi 38/16 se refere expressamente a unidade judicial.  Ou
seja, se foi necessário redefinir a jurisdição da Seção Judiciária para se adaptar às jurisdições das novas
Subseções Judiciárias,  não há  como dissociá-las  da característica  de  unidade judicial  ou unidade
organizacional básica do Órgão contratante a partir de sua implantação com estrutura organizacional e
jurisdição própria, para fins da proposta de alteração do dispositivo, conquanto não se possa deixar de
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externar preocupação com a dificuldade de pessoal relatada pelo proponente.  

Por  outro  lado,  é  preciso  destacar  que a  Presidência  da Corte  sugeriu  examinar,
também nestes autos, a formulação de consulta ao eg. Conselho Nacional de Justiça, com solicitação
de  análise  da  possibilidade  de  ser  ampliado,  ao  menos  para  20%  (vinte  por  cento),  o  limite
estabelecido no Pedido de Providências em referência, que certamente poderá contribuir para minorar
o problema.  

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso administrativo, acolhendo o
despacho do Presidente deste Tribunal, tanto no tocante à proposta de sua autoria, de alteração do art.
27 da Resolução Presi 38/16, cuja redação ficará da seguinte forma: o número máximo de voluntários
não  poderá  ser  superior  a  10% (dez  por  cento)  da  quantidade  de  servidores  de  cada  unidade
organizacional básica do órgão contratante (Tribunal, seção ou subseção judiciária), considerados
individualmente,  observando-se,  quando  mais  de  uma  for  a  unidade  interna  interessada,  a
distribuição equitativa entre elas-, quanto na formulação de consulta ao Conselho Nacional de Justiça
sobre a possibilidade de ampliação do número de voluntários para 20% (vinte por cento) por unidade
organizacional  básica  do  órgão  contratante,  submetendo  as  duas  propostas  a  este  Conselho  de
Administração.

É o voto.

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 8964903 e o código CRC B5C9FA20.
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