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DIRETORIA DO FORO  
 

PORTARIAS 
 
PORTARIA N. 85 – DIREF, DE 3 DE SETEMBRO DE 2014. 

 
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais: 

 
Considerando a necessidade de regulamentar a prestação de serviço voluntário na Seção Judiciária de Roraima; Considerando  os 

princípios constitucionais que regem a Administração Pública; Considerando  as restrições orçamentárias impostas na legislação, 
especialmente na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar N. 101/2000), para a criação e provimento de cargos no âmbito do Poder 
Judiciário;  
 

Considerando  a carência de pessoal nesta Secção Judiciária e os limites impostos pelo Conselho da Justiça Federal (resolução N. 337, 
de 16/10/2003) para admissão de estagiários; Considerando , os termos da Lei N. 9.608 de 18.2.98, RESOLVE: 

 
Art. 1º Editar o Regulamento do Programa de Prestação de Serviço Voluntário da Seção Judiciária de Roraima, conforme anexo. 

 
Art. 2º Ficam revogadas as normas anteriores acerca do tema a partir da publicação desta portaria. 

 
(Anexo I à Portaria DIREF N. 85 de 3 de setembro de  2014) 

 
REGULAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

NO ÂMBITO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE RORAIMA. 
 
Institui e regula, no âmbito desta Seção Judiciária do Estado de Roraima, a prestação de serviço voluntário para o exercício de atividade de 
apoio, regulado pelas diretrizes que seguem: 
 
Art. 1º –  O serviço voluntário define-se como atividade não remunerada, prestada com objetivos cívicos, culturais e educacionais, dirigido ao 
exercício de atividades de apoio, nos termos do artigo 1º da Lei N. 9.608/98, não gerando vínculo empregatício, nem obrigação de natureza 
trabalhista e previdenciária ou afim, reembolso de despesa ou quaisquer outras vantagens que não sejam a aquisição de experiência na área 
jurídica ou administrativa. 
 

I – DESTINATÁRIOS  
 
Art. 2º –  A prestação de serviços voluntários será permitida aos cidadãos maiores de 18 anos e que atendam aos seguintes requisitos:  
 
I. Acadêmicos ou graduados nas áreas de direito, psicologia, arquivologia, assistência social, secretariado, administração de empresas, 

ciências contábeis, biblioteconomia, comunicação social, economia, enfermagem e ciências da computação;  
II. Servidores aposentados da instituição;  

III. Alunos regularmente matriculados em cursos técnicos de nível médio. 
 

§ 1º. Os bacharéis em direito só serão admitidos mediante declaração de que não advogam no âmbito da Seção Judiciária de Roraima, onde 
prestarão os serviços.  
§ 2º. O serviço voluntário é incompatível com a prestação remunerada de serviço dativo ou de perito em qualquer unidade da Justiça Federal. 
 
Art. 3ª –  A prestação do serviço voluntário será celebrada por meio de termo de adesão entre a Justiça Federal de Primeiro Grau - Seção 
Judiciária de Roraima - e o prestador do serviço, dele devendo constar o objeto e as condições do exercício. 
 
§ 1º. Na assinatura do termo de adesão os diretores de secretarias e vara e o diretor da Secretaria Administrativa são os representantes da 
Seção Judiciária de Roraima.  
§ 2º. Na documentação e diferentes formas de declaração ou atestado, o prestador de serviço voluntário se denominará Voluntário. 

 

1ª Vara – Juiz Titular – Helder Girão Barreto 

2ª Vara – Juíza Titular – Clara da Mota Santos Pimenta Alves 

                 Juiz Substituto – Bruno Anderson Santos da Silva 

3ª Vara – Juiz Titular – Wagner Mota Alves de Souza 

 

Wagner Mota Alves de Souza 

 

CIRO AUGUSTO RODRIGUES SILVA  
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II - DA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS 

 
Art. 4º –  O controle administrativo dos prestadores de serviços voluntários será efetuado pela Seção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos 
Humanos – SEDER, mediante as seguintes providências: 

I. Divulgar às universidades e faculdades a regulamentação do serviço voluntário bem como a existência de vagas para o aludido serviço, 
através da internet e afixação de avisos no local destinado a editais; 

II. Realizar a entrevista inicial com o candidato, bem como o preenchimento de ficha de dados e cadastramento no sistema; 
III. Emissão do termo de adesão, que será formalizado em duas vias e zelando por seu cumprimento; 
IV. Providenciar a assinatura do termo de adesão e, fornecendo uma via ao voluntário; 
V. Manter sob a sua guarda uma das vias do termo de adesão, bem como as informações e documentos apresentados pelo voluntário; 
VI. Expedir crachás de identificação, certificado de prestação de serviço voluntário; 
VII.  Ao término da prestação do serviço voluntário, juntar a respectiva ficha do voluntário, o comunicado de desligamento e cópia do certificado; 
VIII. Indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 
voluntário. 

 
Art. 5º –  Os prestadores de serviços voluntários atuarão sob a supervisão do responsável pela unidade técnica da Justiça Federal a que se destinam 
os serviços. O diretor ou dirigente da unidade indicará o supervisor do estágio, ao qual caberá: 

 
I. Elaborar plano de atividades do voluntário, que integrará o termo de adesão; 
II. Orientar o estagiário sobre sua conduta e normas do órgão, em obediência ao Código de Conduta do Conselho e da Justiça Federal de 

primeiro e segundo graus, conforme a resolução N. 147, de 15 de abril de 2011; 
III. Orientar e supervisionar a realização das atividades do voluntário; 
IV. Acompanhar o desempenho do voluntário, observando a correlação entre as atividades por ele desenvolvidas e aquelas previstas no plano; 
V. Comunicar, imediatamente, o pedido de desligamento do voluntário à unidade de recursos humanos; 
VI. Atestar e encaminhar, mensalmente, no primeiro dia útil do mês subsequente ao da realização do estágio, a freqüência do voluntário à unidade 

de recursos humanos; 
VII. Manter informada a unidade de recursos humanos sobre as demais ocorrências relativas à realização do serviço voluntário. 

 
III - DAS ATRIBUIÇÕES, DOS DEVERES E DAS RESPONSABI LIDADES DO VOLUNTÁRIO 

 
Art. 7º –  A inscrição do Voluntário se efetivará mediante a assinatura do termo de adesão, por meio do qual terá ciência de seus deveres, 
atribuições e responsabilidades e se comprometerá a cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis ao estágio, bem como as normas 
do órgão. 
 
Art. 8º –  O interessado deverá apresentará os seguintes documentos à Seção de Desenvolvimento e Avaliação de Recursos Humanos - 
SEDER: 

I. Cópia autêntica da carteira de identidade, do CPF e do comprovante de residência; 
II. Curriculum vitae; 

III. Documento que comprove o grau de escolaridade; 
IV. Uma fotografia recente, do tamanho 3x4 (destinadas à ficha de dados pessoais e confecção de crachá); 
V. Declaração quanto à ocupação, ou não, de cargo, emprego ou função pública; 
VI. Declaração de antecedentes criminais relativos aos últimos cinco anos, podendo ser de próprio punho; 

VII. Declaração de relação familiar ou de parentesco; 
VIII. Outros documentos que se mostrem úteis ou necessários para as atividades a serem desempenhadas pelo voluntário. 
 
Art. 9º –  O voluntário deverá usar o cartão de identificação do órgão.  
 
§ 1º. Na hipótese de perda ou dano do cartão de identificação, deverá comunicar imediatamente a área de recursos humanos.  
§ 2º. Em caso de desligamento, o estagiário deverá devolver o cartão de identificação.  
 
Art. 10 –  O voluntário deverá guardar sigilo sobre informações, assuntos, fatos e documentos de que tiver conhecimento em decorrência da 
prestação dos serviços. 
 
Art. 11 –  A utilização de internet, correio eletrônico e outros serviços ou equipamentos do órgão ficará condicionada às necessidades do 
serviço. 
 
Art. 12 –  A área de atuação do voluntário deverá estar de acordo com seu interesse e aptidão. 
 

IV - VEDAÇÕES E PROIBIÇÕES 
 
Art. 13 –  Não poderá candidatar-se à prestação de serviço voluntário à Justiça Federal – SJRR quem: 
 
I. Mantiver vínculo profissional ou de estágio com advogado ou sociedade de advogados que atuem em processos na Justiça Federal;  
II. Possuir relação de parentesco com servidores da Seção Judiciária, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 do Código Civil; 

a) A vedação restringe-se aos quem detenham relação de parentesco sob a mesma subordinação e na mesma unidade de trabalho 
(lotação). 

III. Ocupar cargo, emprego ou função vinculados aos órgãos ou às entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios;  

IV. Militar da União, dos estados ou do Distrito Federal;  
V. Titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal;  
VI. O servidor do Ministério Público. 
 
Art. 14 –  É vedado ao prestador de serviço voluntário:  
 
I. Prestar serviços externos, ainda que acompanhado pelo supervisor ou por pessoa por este designada, exceto nos casos em que a 

atividade esteja prevista no termo de adesão;  
II. Transportar, a pedido de servidor ou de qualquer outra pessoa, dinheiro ou títulos de crédito;  

III. Realizar serviços de limpeza e de copa;  
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IV. Executar trabalhos particulares solicitados por servidor ou por qualquer outra pessoa;  
V. Assinar documentos que exijam fé pública. 
 
Art. 15 –  O voluntário, no ato da inscrição, deverá firmar declaração de que não possui nenhum dos vínculos vedados, tendo como obrigação 
informar eventual alteração de suas condições. 
Art. 16 –  A inobservância das vedações ou a comprovação, a qualquer tempo, de que não é verdadeira a declaração a que se referem 
acarretarão o desligamento imediato e de ofício do voluntário, sem prejuízo das aplicações penais cabíveis.  
 
V - DO HORÁRIO E DO PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VOLUTÁRIO 
 
Art. 17 –  A carga horária do voluntário deverá observar o horário do expediente e a necessidade do setor onde se realizará o serviço, e 
corresponderá a 04 (quatro) horas diárias, no mínimo em 02 (dois) dias e no máximo em 05 (cinco) dias por semana, em um total de horas que 
ficará entre 08 (oito) e 20 (vinte) horas semanais. 
 
Art. 18 –  O voluntário deverá cumprir a carga horária e os horários estabelecidos previamente para o seu trabalho. 
 
Parágrafo único  – Será automaticamente desligado o voluntário que se ausentar injustificadamente 08 (oito) dias consecutivos ou 15 (quinze) 
dias intercalados, em qualquer caso no período de 01 (um) mês. 
  
Art. 19 –  O prazo de duração do serviço voluntário será de 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, condicionada a prorrogação à 
manifestação favorável do responsável pelo setor/órgão onde o voluntário estiver prestando serviço. 
 
Art. 20 –  A administração e o voluntário se reservam o direito de rescindir o acordo a qualquer tempo. 
 
Art. 21 –  Considerar-se-á iniciada a prestação de serviço voluntário nesta Seção Judiciária com a assinatura do respectivo termo de adesão. 
 

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 22 – Fica vedada a admissão de voluntários sem observância às normas previstas neste regulamento, bem como a exigência ou 
permissão do exercício do trabalho voluntário em número de horas superior ao estipulado - 20 (vinte) horas semanais. 
 
Art. 23 – Concluído o serviço voluntário, será expedido certificado de prestação de serviço voluntário, contendo a lotação, o período, a carga 
horária e a síntese das atividades desenvolvidas pelo voluntário. 
 
§ 1º. Fica a critério da instituição de ensino superior considerar como estágio ou carga horária complementar as atividades desenvolvidas pelo 
voluntário. 
§ 2º. Só será emitida Declaração de Serviço Voluntário aos prestadores de serviço que, em caso de desligamento, tenham cumprido, no 
mínimo, 100 (cem) horas. 
 
Art. 24 – Não será admitida a realização de serviços voluntários sem a assinatura do respectivo termo de adesão. 

 
Art. 25 – Os prestadores de serviço voluntário se submeterão à regras que disciplinam os estagiários em relação às vedações e proibições. 
 
Art. 26 – As questões omissas serão resolvidas pela direção do Foro.  
 
Art. 27 – Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser alterado somente por ordem ou ato do (a) juiz (a) diretor (a) 
do Foro. 

 
*Portaria assinada pelo juiz federal diretor do Foro – Wagner Mota Alves de Souza.  
 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 

PORTARIAS 
 
PORTARIA N. 94 – SECAD, DE 8 DE SETEMBRO DE 2014. 
 

O DIRETOR DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA,  no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria DIREF N. 233/2010, 
RESOLVE: 
 

SOBRESTAR  os Processos Administrativos 103/2014, 105/2014 e 154/2014, referentes ao desfazimento de bens móveis da Seção 
Judiciária de Roraima, em cumprimento ao art. 73, §10, da lei 9.504/1997, ficando os prazos correspondentes a cada PA, para serem 
reiniciados a partir de 7.1.2015. 

 
*Portaria assinada pelo diretor da Secretaria Administrativa – Ciro Augusto Rodrigues Silva.  

 
REQUERIMENTOS 

 
ALTERAÇÃO NA ESCALA DE FÉRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA FEDERAL. (PERÍODO AQUISITIVO 
2013/2014) 

 NOME CARGO OU 
FUNÇÃO  EXERCÍCIO 

PERÍODO 
DEFERIDO POR: 

INICIO FINAL 

Tyara Paula Placida Level Supervisor 2014 

De: 
06.10.2014 

 
15.10.2014 Diretor da Secretaria Administrativa – 

Ciro Augusto Rodrigues Silva Para: 
15.10.2014 

 
24.10.2014 

Fundamentação:  
Resolução 221/2012-CJF.  
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PROCESSO SERVIDOR LOTAÇÃO  TIPO INÍCIO TÉRMINO DEFERIDO POR: 

PA 316/2012 José Marcelo da Silva 3ª Vara Licença 
médica 02.09.2014 02.09.2014 Diretor da Secretaria Administrativa – 

Ciro Augusto Rodrigues Silva  

Requerimento Tyara Paula Placida Level SEBES 
Banco de 

horas 19.09.2014 19.09.2014 
Diretor da Secretaria Administrativa – 

Ciro Augusto Rodrigues Silva  

PA 52/1994 Inara de Souza Leitão SEPCE 

Licença p/ 
tratamento 
de doença 
em pessoa 
da família 

02.09.2014 02.09.2014 Diretor da Secretaria Administrativa – 
Ciro Augusto Rodrigues Silva  

Fundamentação:  
Resoluções 4/2008 e 159/2011- CJF. 
 
 
 
 
 


