
                     PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
              Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.         
                 

SERVIÇO VOLUNTÁRIO

TERMO DE ADESÃO 

TERMO DE ADESÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO que entre si celebram o
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, neste ato representado pelo
_______________________________________________ (cargo da autorida-
de) da localidade de __________________________ (nome da comarca ou do
órgão do Tribunal de Justiça da prestação do serviço voluntário) e o(a) Sr(a).
____________________________________________________,  CPF  nº
__________________________, RG nº _______________________ residente
_____________________________________________  nº  ______,  Bairro
___________________________,______________________,  aqui  denomina-
do VOLUNTÁRIO, com fundamento na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998
e a Resolução nº XXXX/2015, de ______/_______/2015, resolvem firmar o pre-
sente instrumento mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: O serviço voluntário será prestado no âmbito do Poder Ju-
diciário do Estado do Espírito Santo, e realizado de forma espontânea e sem o
percebimento de contraprestação financeira ou qualquer outro tipo de remune-
ração, sem vínculo empregatício, funcional ou qualquer obrigação de natureza
trabalhista, previdenciária, tributária ou afim, nos seguintes termos:

Trabalho voluntário na área/setor de:________________________________

_______________________________________________________________

Serviço prestado: _________________________________________________

_______________________________________________________________
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Período de atividade (diária, semanal e horários):________________________

_______________________________________________________________

VI – identificar-se, mediante uso de crachá de identificação, nas instalações de
trabalho ou externamente quando a serviço do Poder Judiciário;

VII – tratar com urbanidade os membros da Magistratura, Ministério Público,
servidores e auxiliares do Poder Judiciário, advogados e público em geral;

VIII – executar as atribuições constantes do Termo de Adesão, sob orientação
e supervisão de membro ou servidor no setor a que esteja subordinado;

IX– justificar as ausências nos dias em que estiver escalado para a prestação
voluntária;

X – respeitar as normas legais e regulamentares;

XI – apresentar, ao seu chefe imediato, no prazo de 5(cinco) dias, justificativa
por atraso ou falta, a ser encaminhado à Diretoria do Foro, ou à unidade em
que está exercendo suas atividades;

XII – comunicar, por escrito, à autoridade responsável do local da prestação do
serviço voluntário, o seu afastamento do serviço voluntário, com antecedência
de 5(cinco) dias úteis.

Cláusula Quarta: Ao voluntário é proibido:

I – identificar-se, invocando sua qualidade funcional, ou usar papéis com timbre
do Poder Judiciário, fora do setor ou da área de atuação;

II – portar distintivos e insígnias privativos dos membros do Poder Judiciário e
demais servidores;
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III – prestar serviço em escritório de advocacia, remunerado ou não, ou dele re-
ceber qualquer vantagem ou orientação profissional;

IV – retirar e/ou utilizar qualquer material de uso exclusivo do serviço para qual-
quer fim;

Cláusula Quinta: O serviço voluntário será realizado a partir desta data pelo
prazo de ____________________________, podendo ser prorrogado por igual
período, mediante concordância de ambas as partes.

Parágrafo único. O serviço voluntário realizado por magistrados aposentados
não está vinculado a período de vigência,  podendo ser  cessado a qualquer
tempo, nos termos da cláusula sexta deste Termo de Adesão.

Cláusula Sexta: A extinção da prestação do serviço voluntário dar-se-á:

I – a pedido do voluntário, que poderá, quando conveniente, solicitar seu afas-
tamento do programa, comunicando sua decisão com antecedência mínima de
cinco dias úteis da data em que pretender interromper a prestação;

II – pelo término do período de vigência disposto no termo de adesão de servi-
ço voluntário, exceto para serviço prestado por magistrados aposentados;

III – pelo abandono de suas atividades, que se caracteriza por ausência não
justificada de cinco dias consecutivos ou de dez dias intercalados, no período
de um mês;

V – por violação aos deveres e vedações constantes dos normativos deste Po-
der Judiciário ou deste instrumento de contrato;

VI – a qualquer tempo, por interesse da Administração.
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Parágrafo único. A cobrança ou a percepção de qualquer verba por parte do
voluntário,  em razão  das  funções  exercidas no âmbito  do Poder Judiciário,
além de ensejar a sua exclusão imediata do Programa, será objeto das medi-
das cabíveis e encaminhamento às autoridades competentes para fins de res-
ponsabilização criminal.

Cláusula Sétima: Para dirimir quaisquer dúvidas em virtude do presente termo
de adesão, as partes elegem o foro da Comarca da prestação do serviço ou,
em se tratando de Tribunal de Justiça, a Comarca de Vitória, com expressa re-
núncia de outro, por mais privilegiado que seja.

 

_______________________, _________ de _________________de ______.

 

Voluntário: ____________________________________

 

Poder Judiciário: ________________________________
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Check   list documentos necessários para a adesão, conforme art. 6º da
Res. 36/15 do TJES.

 A assinatura do Termo de Adesão exige prévia apresentação dos seguintes 

documentos:

I  –  ficha cadastral devidamente preenchida, acompanhada de uma
foto 3×4, cópia de documento de identidade, CPF e comprovante de
residência;

II – certificado de reservista, se for o caso;

III – documento que comprove a regularidade das obrigações eleito-
rais;

IV – cópia do diploma ou declaração de matrícula emitida por institui-
ção de ensino superior;

V – curriculum vitae;

VI – cópia da carteira profissional, no caso de profissões regulamenta-
das por conselhos de classe;

VII – certidões negativas da Justiça Federal, Eleitoral, Estadual e Mili-
tar, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

VIII – Certidões dos órgãos públicos em que tenha trabalhado nos últi-
mos 10 (dez) anos, constando a informação de que não foi demitido
ou exonerado a bem do serviço público.
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