
 
 

 
 

                 

1 

 
RESOLUÇÃO Nº 005/2020-CSDPE/AM 

  
Institui e regulamenta o trabalho voluntário no âmbito da 
defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO a autonomia administrativa, orçamentária e financeira da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, conforme artigo 134, § 2º, da Constituição Federal, artigo 
97-A da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, e artigo 2º da Lei Complementar 
nº 01, de 30 de março de 1990; 
 
CONSIDERANDO a legislação atinente ao trabalho voluntário no âmbito do serviço 
público, Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o trabalho voluntário perante os órgãos 
de atuação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sendo o voluntariado uma 
participação espontânea, nascida da consciência da responsabilidade social e 
solidariedade; 
 
CONSIDERANDO que o trabalho voluntário no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas contribuirá para melhor apoio técnico aos Defensores Públicos e Defensoras 
Públicas, amenizando problemas sociais e melhorando a qualidade da assistência jurídica 
prestada à população amazonense;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Instituir o trabalho voluntário no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, disciplinado de acordo com as normas constantes na presente Resolução e 
disposições constantes da Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

Art. 2º Considera-se voluntária a atividade exercida de forma espontânea e não 
remunerada, prestada por pessoa física à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
respeitadas as viabilidades administrativa e financeira, previamente aprovada pelo 
Defensor Público-Geral. 

§1º O trabalho voluntário no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas poderá 
abranger áreas do direito, da psicologia, do serviço social, da informática, da 
administração, da comunicação social e demais áreas que sejam afetas às atividades da 
DPE/AM.  

§2º O trabalho voluntário é incompatível com a prestação remunerada e ressarcimento de 
despesas de quaisquer serviços desenvolvidos na Defensoria Pública.  

§3º O trabalho voluntário não gerará em nenhuma hipótese vínculo empregatício, nem 
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

Art. 3º O voluntário interessado deverá preencher Ficha Cadastral (Anexo I) e assinar 
Termo de Adesão (Anexo II), fornecidos pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
os quais serão guardados e acompanhados pela Escola Superior da Defensoria Pública - 
ESUDPAM. 

§1º A ESUDPAM manterá cadastro atualizado de interessados na prestação do trabalho 
voluntário. 
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§2º Sem prejuízo do parágrafo anterior, poderá haver demanda espontânea, com indicação 
do interessado, pelo Defensor Público ou Chefe de Setor à ESUDPAM, que formalizará o 
Termo de Adesão.   

Art. 4º O trabalho voluntário será permitido aos cidadãos que atendam aos seguintes 
requisitos: 

I – Idade mínima de 18 anos; 

II – Provar estar em dia com as obrigações militares (para os prestadores do sexo 
masculino) e quitação das obrigações eleitorais (prestadores de todos os sexos); 

III – Apresentar diploma de conclusão de curso técnico ou superior por instituição 
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou órgão que venha a lhe substituir, sendo 
vedado o ingresso de estudantes de nível médio e superior.  

Art. 5º O trabalho voluntário será exercido a partir da assinatura do Termo de Adesão e 
terá duração de 01(um) ano, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. 

Parágrafo único. O voluntário inscrito prestará serviço gratuito perante os órgãos de 
atuação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas por, no mínimo, 02 (dois) dias 
durante a semana e, no mínimo, 04 (quatro) horas diárias, ou conforme ajustado com o 
Defensor Público ou Chefe de setor responsável  

Art. 6º O Defensor Público ou chefe do setor deverá emitir relatório semestral, dirigido à 
ESUDPAM, indicando se as atividades do prestador voluntário estão satisfatórias e 
atendendo às finalidades. 

Art. 7º O voluntário compromete-se em observar as disposições estipuladas para a 
execução da tarefa que lhe foi atribuída, bem como a legislação pertinente à Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 

Art. 8º O término da prestação do trabalho voluntário ocorrerá: 

I- Por manifestação de vontade do voluntário; 

II- Por decisão do Defensor Público ou chefe do setor responsável. 

Art. 9º Ao término da vigência do Termo de Adesão, e não havendo renovação deste, o 
prestador do trabalho voluntário fará jus à certidão que comprove a atividade desenvolvida, 
bem como o período e carga horária cumprida pelo prestador voluntário. 

Art.10. É vedado ao prestador de trabalho voluntário: 

I – Praticar atos privativos de membros ou servidores da Defensoria Pública; 

II – Identificar-se, invocando sua qualidade de prestador voluntário, quando não estiver no 
pleno exercício das atividades voluntárias; 

III – Receber a qualquer título vantagens, valores ou benefícios pela prestação do serviço 
voluntário; 

IV – Utilizar materiais ou bens da administração pública para serviços particulares; 

V – Praticar a advocacia fora da atividade voluntária; 

VI – Captar clientela, para fins comerciais, político-partidários ou eleitorais. 

Parágrafo único. Será desligado do trabalho voluntário o prestador que não observar 
qualquer das regras previstas, bem como em caso de ausência não justificada do 
voluntário, por 05 (cinco) dias alternados em um mês, configurando assim abandono e 
desinteresse, impondo a rescisão unilateral do Termo de Adesão. 
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Art. 11. São deveres do prestador voluntário: 

I -  Guardar sigilo de fato ou informação que tenha ciência em razão do trabalho voluntário; 

II – Manter comportamento compatível com sua condição de prestador voluntário; 

III – Zelar pelo prestígio da Defensoria Pública e pela dignidade do seu trabalho; 

IV – Ser assíduo e diligente no exercício de sua atividade; 

V – Justificar eventuais e extraordinários atrasos e ausências; 

VI – Tratar com urbanidade membros, usuários, servidores e estagiários da Defensoria 
Pública ou qualquer pessoa que se relacione no desempenho da atividade voluntária; 

VII – Responder por perdas e danos que, comprovadamente, vier a causar a bens da 
Defensoria Pública, decorrentes da inobservância de normas internas ou de disposições 
deste Ato. 
 
Art. 12. O voluntário é responsável por todos os atos que praticar na prestação do serviço, 
respondendo civil e penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições. 
 
Art.13. São direitos do prestador voluntário: 

I – Receber as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades; 

II – Encaminhar sugestões ou reclamações visando ao aperfeiçoamento do trabalho 
voluntário; 

III - Desenvolver o trabalho voluntário em ambiente adequado e condizente à execução da 
atividade a ser desempenhada. 

 

Art.14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação  

Manaus (AM), 27 de fevereiro de 2020.  

 
 
 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público Geral do Estado 
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ANEXO I 

FICHA CADASTRAL DE TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 

1. Dados Pessoais: 

Nome completo: ____________________________________________ 

Endereço: ________________________________ 

Bairro:______________ 

Cidade:________________________CEP:_________Estado:________ 

Data de Nascimento: ____ / _____/ _____ 

Telefone Residencial: ________________________ 

Telefone Celular: ____________________________ 

Documento de Identidade(RG):________________Órgão Expedidor:__ 

CPF: ______________________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

Escolaridade/Curso/Formação: ______________________________________ 

Estado Civil: ________________________________ 

Se casado, nome do cônjuge: ________________________________________ 

 

2. Habilidades Técnicas: 

(  ) administração 

(  ) comunicação 

(  ) atendimento ao público 

(  ) atendimento jurídico 

(  ) conciliação 

(  ) informática 

(  ) mediação 

(  ) educação em direitos 

(  ) serviço social 

(  ) outros. Quais?: ________________________________________________ 

 

3. Área de Interesse  

Área de Interesse: ________________________________________________ 

 

Obs.: Anexar a esta ficha cadastral cópia do RG, CPF e comprovante de residência. 
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ANEXO II 

TERMO DE ADESÃO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO 
Pelo presente Termo de Adesão, _______________________________(nome do 

voluntário), ___________________ (nacionalidade), _________________ (estado civil), 

_________(profissão), portador (a) da carteira de identidade nº. __________, emitida 

por _______________, em ___/ ___/____, CPF nº.________________, residente e 

domiciliado(a)__________________________________________ na cidade de, 

Estado______________ CEP:____________, Tel: ___________________,e-mail: 

___________________________, doravante denominado Voluntário e a Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, nos termos da Lei Federal nº. 9.608 (de 18 de 

fevereiro de 1998), acordam e assinam o seguinte instrumento com as cláusulas e 

condições seguintes: 

1- O voluntário se compromete a realizar atividades de serviço voluntário nos 

moldes permitidos pela Lei Federal nº. 9.608/98, perante o órgão de atuação da 

Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas:___________________________________ (nome do órgão – 

indicação da área de atuação); 

2- A prestação do serviço voluntário é atividade não remunerada e não gera vínculo 

empregatício ou funcional com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

nem quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins; 

3- O voluntário, por sua livre escolha e decisão, dispõe-se a realizar os serviços de 

_________________________________, comprometendo-se a observar as 

disposições estipuladas para a execução da tarefa a que se propôs bem como 

a legislação pertinente à Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

4- O presente acordo terá início de vigência em ____________ até ____________, 

podendo ser renovado uma única vez por igual período, cabendo a qualquer das 

partes rescindi-lo, sem prévio aviso, a qualquer momento ou desde que não 

observadas o regulamento previsto na legislação Federal (Lei 9608/98 e 

Resolução XX/2020-CSDPE/AM); 

5- O voluntário será submetido a uma jornada semanal mínima de 2 (dois) dias, e 

carga horária diária de, no mínimo, 04(quatro) horas. Os dias e horários da 

prestação do trabalho voluntário serão definidor pelo Defensor Público ou chefe 

de setor que coordenará as atividades. 

 

Manaus, ___ de ___________ de _____. 

 

__________________________________ 

Voluntário 
 

___________________________________ 
Defensor Público 


