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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

COORDENADORIA DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

 

 

INFORMATIVO Nº 001/2019 

PROGRAMA VOLUNTÁRIOS DA JUSTIÇA 

 

(Base normativa: Lei Federal nº 9.608/1998, Resolução TJPB nº 15/2015 e Ato da 

Presidência nº 003/2017) 

 

INSTRUÇÕES 

 

Para melhor esclarecimento acerca da indicação de candidatos ao serviço 

voluntário e início do serviço, prestaremos algumas orientações relacionadas ao 

passo a passo de funcionamento do programa. 

 

PASSO 1 – INDICAÇÃO DE CANDIDATO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO: 

Os membros do Poder Judiciário, diretores, gerentes e chefes indicam o candidato 

ao serviço voluntário preenchendo os seguintes formulários: 

 

 a) FICHA DE INDICAÇÃO DE VOLUNTÁRIO, disponível em: 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-

001_-_ficha_de_indicacao_de_voluntario_ver._01.pdf 

 

b) FICHA DE CADASTRO DE VOLUNTÁRIO, disponível em: 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-

002_-_ficha_de_cadastro_de_voluntario_ver._01.pdf 

 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-001_-_ficha_de_indicacao_de_voluntario_ver._01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-002_-_ficha_de_cadastro_de_voluntario_ver._01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-001_-_ficha_de_indicacao_de_voluntario_ver._01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-002_-_ficha_de_cadastro_de_voluntario_ver._01.pdf
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c) TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTÁRIO, disponível em: 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-

003_-_termo_de_adesao_de_voluntario_ver._01.pdf 

 

d) DECLARAÇÃO PARA ADVOGADO LICENCIADO, disponível em: 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-

004_-_declaracao_advogado_licenciado_ver._01.pdf  

Atenção: Essa declaração só será necessária para candidatos graduados em 

Direito. 

 

Além dos formulários acima, os candidatos também deverão encaminhar, através 

do sistema de malote digital, os documentos relacionados nos incisos de III a VIII 

do artigo 2º do Ato da Presidência nº 003/2017, cuja cópia segue em anexo. O ideal 

é que todos esses documentos (Fichas + Termo + Declaração + Documentos 

Pessoais) sejam unidos em um só arquivo, por candidato indicado. A medida 

tornará mais fácil a organização dos documentos na Coordenadoria do Serviço 

Voluntário. 

 

PASSO 2 – APÓS A INDICAÇÃO, AGUARDAR A PUBLICAÇÃO DO ATO DE 

DESIGNAÇÃO PARA O CANDIDATO INICIAR O SERVIÇO VOLUNTÁRIO: 

Atualmente, a capacidade do Programa Voluntários da Justiça é de apenas 300 

(trezentos) voluntários, em todo o Estado da Paraíba. Portanto, o candidato 

somente poderá iniciar o serviço quando houver vaga e após a publicação, no Diário 

da Justiça eletrônico, do Ato de Designação do Voluntário, conforme determina o 

artigo 4º do Ato da Presidência nº 003/2017. 

 

PASSO 3 – APÓS A PUBLICAÇÃO AO ATO DE DESIGNAÇÃO, O QUE FAZER? 

Após a publicação do Ato de Designação, o candidato receberá um e-mail da 

Coordenadoria do Serviço Voluntário informando que ele poderá apresentar-se na 

unidade que o indicou para iniciar o serviço voluntário. Outro fato extremamente 

importante é que somente após a publicação do Ato de Designação é que o 

candidato é incluído no Seguro Contra Acidentes Pessoais. 

 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-003_-_termo_de_adesao_de_voluntario_ver._01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-004_-_declaracao_advogado_licenciado_ver._01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-004_-_declaracao_advogado_licenciado_ver._01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-003_-_termo_de_adesao_de_voluntario_ver._01.pdf
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Quando o candidato se apresentar, a unidade escolhida deverá imediatamente 

encaminhar à Coordenadoria do Serviço Voluntário, pelo sistema de malote digital, 

o seguinte documento devidamente preenchido e assinado: 

 

 e) COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, disponível em: 

 https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-

 005_- _comunicacao_de_inicio_do_servico_voluntario_ver_01.pdf 

 

PASSO 4 – PERÍODO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO: 

O serviço voluntário poderá ser desenvolvido pelo período de 01 (um) ano, 

prorrogável pelo mesmo período, conforme art. 18 da Resolução TJPB nº 15, de 29 

de abril de 2015. Caso a unidade de trabalho resolva, em comum acordo com o 

voluntário, pela renovação do serviço, deverá ser encaminhada através do sistema 

de malote digital, à Coordenadoria do Serviço Voluntário, o seguinte documento: 

 

 f) TERMO DE RENOVAÇÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO, disponível em: 

 https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-

 007_-_termo_de_renovacao_do_servico_voluntario_ver._01.pdf 

 

PASSO 5 – ENCERRAMENTO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO: 

Ao término do período do serviço voluntário por decurso de tempo (1 ou 2 anos, 

em caso de renovação) ou por motivo de extinção da prestação do serviço nas 

hipóteses do art. 20 da Resolução TJPB nº 15, de 29 de abril de 2015, a unidade 

onde o voluntário presta o serviço deverá encaminhar à Coordenadoria do Serviço 

Voluntário, pelo sistema de malote digital, o seguinte documento: 

 

 g) TERMO DE DESLIGAMENTO DE VOLUNTÁRIO, com a respectiva carga 

 horária total prestada. Esse termo está disponível em: 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-

006_-_termo_de_desligamento_de_voluntario_ver._01.pdf  

 

PASSO 6 – EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO OU CERTIFICADO DE 

CONCLUSÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO: 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-007_-_termo_de_renovacao_do_servico_voluntario_ver._01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-006_-_termo_de_desligamento_de_voluntario_ver._01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-006_-_termo_de_desligamento_de_voluntario_ver._01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-007_-_termo_de_renovacao_do_servico_voluntario_ver._01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-005_-%09_comunicacao_de_inicio_do_servico_voluntario_ver_01.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-005_-%09_comunicacao_de_inicio_do_servico_voluntario_ver_01.pdf


4 

O voluntário devidamente designado para participar do Programa Voluntários da 

Justiça poderá receber tanto uma declaração para comprovar a sua participação no 

programa quanto um certificado de conclusão do serviço voluntário após término 

do serviço (1 ou 2 anos). 

 

- A declaração será emitida sempre que o voluntário necessitar do 

documento para comprovação curricular ou para comprovação perante 

Instituições de Ensino. O requerimento para essa declaração está disponível 

em: https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-

vol-008_-_requerimento_de_declaracao_ver._01.pdf 

 

 

Mas, atenção! A declaração deverá ser solicitada pelo seguinte e-mail: 

voluntariosdajustica@tjpb.jus.br. 

 

- O certificado de conclusão do serviço voluntário será expedido somente 

após o recebimento do TERMO DE DESLIGAMENTO DE VOLUNTÁRIO, com a 

respectiva carga horária total prestada. Ao receber o termo, a Coordenadoria 

do Serviço Voluntário excluirá o voluntário da apólice de seguro contra 

acidentes pessoais e emitirá o certificado de conclusão do serviço voluntário, 

encaminhando-o, em seguida, ao e-mail do voluntário cadastrado na 

Coordenadoria. As frequências mensais contendo o controle das horas 

prestadas deverão ficar arquivadas na própria unidade onde o voluntário 

prestou o serviço. 

 

A Coordenadoria do Serviço Voluntário atualmente funciona na Gerência de 

Desenvolvimento de Gestão de Pessoas e os canais de contato e atendimento são:  

 

• Telefones: (83) 3208-6003, 3208-6004 

• E-mail: voluntariosdajustica@tjpb.jus.br 

 

Por fim, informamos que todos os documentos do Programa Voluntários da Justiça, 

incluindo este informativo, estão hospedados no portal da internet do Tribunal de 

Justiça (www.tjpb.jus.br) em: 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-008_-_requerimento_de_declaracao_ver._01.pdf
mailto:voluntariosdajustica@tjpb.jus.br
http://www.tjpb.jus.br/
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/anexos/2019/04/for-digep-vol-008_-_requerimento_de_declaracao_ver._01.pdf
mailto:voluntariosdajustica@tjpb.jus.br
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ADMINISTRAÇÃO > DIRETORIAS > DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS > 

FORMULÁRIOS > PASTINHA VOLUNTÁRIOS. 

 

RESUMINDO: 

 

1. O membro do PJEP, diretor, gerente ou chefe indica o candidato para o serviço 

voluntário; 

2. O candidato preenche os formulários (ficha de indicação, ficha de cadastro, termo de 

adesão e, se for advogado, declaração para advogado licenciado) anexa os documentos 

que estão relacionados no art. 2º do ato da presidência nº 03/2017 e entrega à autoridade 

ou servidor que lhe indicou; 

3. O setor (Gabinete, Diretoria, Gerência ou Vara) digitaliza toda a documentação e 

encaminha pelo malote digital para a Coordenadoria do Serviço Voluntário, que, no 

sistema, está dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas; 

4. O setor e o candidato aguardam a publicação do ato de designação da presidência (art. 

4º do ato 03/2017); 

5. Após a publicação do ato e comunicação aos interessados, o candidato se apresenta ao 

setor para iniciar o serviço voluntário; 

6. A Coordenadoria do Serviço Voluntário inclui o voluntário na apólice de seguro contra 

acidentes pessoais; 

7. O setor que recebeu o voluntário encaminha o Termo de Comunicação de Início do 

Serviço Voluntário à Coordenadoria do Serviço Voluntário, pelo sistema de malote digital; 

8. Caso o voluntário necessite, poderá solicitar, no decorrer do serviço voluntário, uma 

declaração comprovando que ele participa do programa. Essa declaração deverá ser 

solicitada por meio de formulário próprio e encaminhada para o e-mail: 

voluntariosdajustica@tjpb.jus.br; 

9. Encerrado o serviço voluntário, a unidade que recebeu o candidato encaminha o Termo 

de Desligamento de Voluntário, contendo a carga horária total prestada, para fins de 

emissão do certificado de conclusão do serviço voluntário. Esse documento deverá ser 

encaminhado à Coordenadoria do Serviço Voluntário, pelo sistema de malote digital. 

 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 

COORDENADORIA DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO 

mailto:voluntariosdajustica@tjpb.jus.br
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INFORMATIVO Nº 001/2019 

PROGRAMA VOLUNTÁRIOS DA JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

ATO DE PRESIDÊNCIA Nº 003/2017 

 

DISPONÍVEL EM: 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/legislacao/ato

_da_presidencia_no_003_de_17.01.2017.pdf 

 
 

 

 

https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/legislacao/ato_da_presidencia_no_003_de_17.01.2017.pdf
https://www.tjpb.jus.br/sites/default/files/legislacao/ato_da_presidencia_no_003_de_17.01.2017.pdf
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INFORMATIVO Nº 001/2019 

PROGRAMA VOLUNTÁRIOS DA JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
 

FORMULÁRIOS DO PROGRAMA 

 

DISPONÍVEL EM: 

https://www.tjpb.jus.br/diretorias/gestao-de-

pessoas/formularios-normatizados 

 

NA PASTINHA VOLUNTÁRIOS 
 

 

 

https://www.tjpb.jus.br/diretorias/gestao-de-pessoas/formularios-normatizados
https://www.tjpb.jus.br/diretorias/gestao-de-pessoas/formularios-normatizados


                    Estado da Paraíba
                      Poder Judiciário
                    Tribunal de Justiça

FICHA DE INDICAÇÃO DE VOLUNTÁRIO
(ANEXO III – Ato da Presidência nº 102/2017)

Código:

FOR-DIGEP-VOL-001
(Ver. 01)

Unidade que indica:  

Responsável pela indicação:  

Telefone(s):  

E-mail:  

DADOS DO CANDIDATO INDICADO

Nome Completo:

Telefone(s):

E-mail:

RG (com órgão expedi-
dor):

CPF:

Data de Nascimento:

Estado Civil:

É estudante?

Qual curso?

Se não for estudante, 
qual a profissão:

Observação:
A Resolução nº 15, de 29/04/2015, autoriza a participação de estudantes e não estudantes no Programa Vo-
luntários da Justiça. É de suma importância a leitura da referida Resolução, bem como do Ato da Presidên-
cia nº 003, de 17/01/2017, que disciplina o programa. 

Este formulário deverá ser enviado pelo sistema de malote digital para a Coordenadoria do Serviço Voluntá -
rio, que, no sistema, está dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas. Não esquecer dos demais formulários
e documentos pessoais do candidato, conforme art. 2º do Ato da Presidência nº 003/2017.

Local e data:  Assinatura do Juiz/Gestor:
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Sim. Não.



  Estado da Paraíba
    Poder Judiciário
  Tribunal de Justiça

FICHA DE CADASTRO DE VOLUNTÁRIO
(ANEXO III – Ato da Presidência nº 102/2017)

Código:

FOR-DIGEP-VOL-002
(Ver. 01)

DADOS PESSOAIS

Nome completo:

Sexo:

Nacionalidade:

Estado civil:

RG (com órgão emissor):

CPF:

Data de nascimento:

Naturalidade:

Endereço completo:

Filiação:

Pai:  

Mãe:  

DADOS DE CONTATO

Telefones:

E-mail:

DADOS DO PERFIL

Estudante?        

Em caso de ser estudan-
te, Instituição de Ensino 
que estuda:

Cidade onde fica localiza-
da a Instituição de Ensi-
no:

Curso que está matricula-
do:

Período/Semestre:

Grau de instrução:
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Foto 3x4

Sim. Não.

Ensino Médio Completo. Ensino Superior Incompleto.

Ensino Superior Completo. Pós-Graduado.



Área de atuação que tem
interesse em prestar o 
serviço voluntário:

         

      

         

         

         

         

      

      

         

         

         

         

         

Nível de conhecimento 
em informática:

         

Horário disponível para 
participar do Programa 
Voluntários da Justiça:

Declaro, sob as penas da Lei, que todas as informações prestadas por mim neste documento são a expres -
são da verdade.

Local e data:  

Assinatura do Candidato:  

Observação:
Este formulário deverá ser enviado pelo sistema de malote digital para a Coordenadoria do Serviço Voluntá -
rio, que, no sistema, está dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas. Não esquecer dos demais formulários
e documentos pessoais do candidato, conforme art. 2º do Ato da Presidência nº 003/2017.
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Administração. Arquitetura. Arquivologia.

Assessoramento Jurídico. Assistência do Serviço Voluntário.

Biblioteconomia. Computação. Concliliação e Mediação.

Contabilidade. Designer. Designer Gráfico.

Direito. Economia. Educação Física.

Enfermagem. Engenharia. Estatística.

Fisioterapia e/ou Especialidade em Pilates. Fonoaudiologia.

Gestão Pública. História. Jornalismo ou Comunicação Social.

Letras. Medicina. Museologia.

Nutrição. Odontologia. Osteopatia.

Pedagogia. Psicologia. Publicidade.

Relações Internacionais. Secretariado. Serviço Social.

Sociologia. Tradução. Turismo.

Excelente. Bom. Regular.



  Estado da Paraíba
    Poder Judiciário
  Tribunal de Justiça

TERMO DE ADESÃO DE VOLUNTÁRIO
(ANEXO III – Ato da Presidência nº 102/2017)

Código:

FOR-DIGEP-VOL-003
(Ver. 01)

DADOS PESSOAIS

Nome completo:

RG (com órgão emissor):

CPF:

Data de nascimento:

Profissão/ocupação:             

Curso (no caso de estu-
dante):

DADOS DO TERMO DE ADESÃO

O(a) Voluntário(a) acima qualificado(a), recrutado(a) e selecionado(a) através do cadastro do Programa
Voluntários da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, conforme Resolução TJPB nº 15, de
29/04/2015, considerando as qualificações constantes da sua ficha de inscrição, a seguir denominado sim-
plesmente  de  VOLUNTÁRIO,  resolve,  de  livre  e  espontânea  vontade,  nos  termos  da  Lei  Federal  nº
9.608/1998, aderir ao PROGRAMA VOLUNTÁRIOS DA JUSTIÇA, a partir da assinatura do presente Termo
de Adesão, para o desempenho das atividades de interesse do Poder Judiciário que lhes forem confiadas,
comprometendo-se a observar as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Pelo presente Termo de Adesão, o(a) Voluntário(a) acima qualificado(a) prestará seus serviços, sem víncu-
lo  contratual,  empregatício,  estatutário,  previdenciário  ou  afim,  na  seguinte  unidade  de  trabalho:

.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O serviço voluntário será realizado a partir desta data pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável por igual pe-
ríodo, condicionada a prorrogação ao parecer favorável da chefia imediata da unidade onde o Voluntário
estiver prestando serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA:
São deveres do Voluntário:
a) zelar pelo prestígio do Poder Judiciário e pela dignidade do Programa; 
b) manter comportamento funcional e social compatível com o decoro da Justiça;
c) respeitar as normas administrativas e o horário previamente ajustado;
d) tratar com urbanidade os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, os advogados, as teste -
munhas, os servidores e auxiliares da Justiça e o público em geral;
e) identificar-se, mediante a apresentação do crachá de identificação funcional, antes de cumprir as ativi-
dades que lhe forem propostas;
f) observar a assiduidade no desempenho das suas atividades, atuando com presteza no que lhe for in -
cumbido;
g) aceitar a supervisão e orientação do seu chefe imediato e dos seus superiores funcionais;
h) realizar as atividades que lhe forem propostas pelo chefe do setor e pelos seus superiores funcionais;
i) comunicar, por escrito, à Coordenadoria, o seu afastamento do serviço voluntário, com antecedência
mínima de 10 (dez) dias;
j) usar trajes convenientes ao serviço;
k) devolver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o seu crachá de identificação funcional, quando instado
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Estudante Aposentado Autônomo Advogado Licenciado



pelo seu chefe ou superior funcional.
l) guardar sigilo acerca do teor dos Processos e/ou Procedimentos Administrativos aos quais tiver acesso e
das diligências que efetuar ou sobre assuntos pertinentes à sua atividade ou que tenha tomado conheci-
mento em razão do seu serviço no Poder Judiciário.

CLÁUSULA QUARTA:
É vedado ao Voluntário:
a) identificar-se, invocando sua qualidade funcional, ou usar papéis com o timbre do Poder Judiciário em
matéria alheia ao serviço;
b) portar distintivos e insígnias privativas dos Membros do Poder Judiciário ou dos Servidores;
c) praticar atos privativos de Membros ou dos Servidores do Poder Judiciário;
d) intervir, sem autorização da autoridade, em qualquer ato processual;
e) prestar serviço em escritório de advocacia, remunerado ou não, ou dele receber qualquer vantagem ou
orientação profissional.

E, por estar compromissado, lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, todas as-
sinadas pelo Estagiário Acadêmico Voluntário, depois de lido, conferido e achado conforme, em todos os
seus termos. 

Local e data:   

Assinatura do Candidato:

Vistos:

_____________________________________

Instituição de Ensino Médio/Superior (*)

(*) Só em caso de existir convênio entre o TJPB e a IE.

_____________________________________

Coordenadoria do Serviço Voluntário

Observação:
Este formulário deverá ser enviado pelo sistema de malote digital para a Coordenadoria do Serviço Voluntá -
rio, que, no sistema, está dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas. Não esquecer dos demais formulários
e documentos pessoais do candidato, conforme art. 2º do Ato da Presidência nº 003/2017.
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  Estado da Paraíba
    Poder Judiciário
  Tribunal de Justiça

DECLARAÇÃO PARA ADVOGADO
(ANEXO III – Ato da Presidência nº 102/2017)

Código:

FOR-DIGEP-VOL-004
(Ver. 01)

DADOS PESSOAIS

Nome completo:

RG (com órgão emissor):

CPF:

Data de nascimento:

Endereço completo:

Graduado no curso de 
Direito no ano de:

DECLARAÇÃO

, para fins de comprovação junto à Coordenadoria do Serviço Voluntário do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, que estou licenciado da atividade advocatícia, conforme documen-

to em anexo emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, tudo de acordo com o Parágrafo

Único do Art. 4º do Estatuto da OAB, estando apto, portanto, a participar do Programa Voluntários da

Justiça do TJPB, instituído pela Resolução nº 15, de 29 de abril de 2015. DECLARO ainda, que

aceito o exercício do serviço voluntário apenas para fins de contagem de tempo de atividade jurídi -

ca, nos termos do § 1º do Art. 4º da Resolução nº 15, de 29 de abril de 2015 (*).

, para fins de comprovação junto à Coordenadoria do Serviço Voluntário do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, que não possuo registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil –

OAB, não podendo exercer, portanto, atividade advocatícia.

Observações:

1. Em caso de licenciamento da OAB, a presente declaração deverá vir acompanhada de documento emitido

pela Ordem, comprovando o efetivo licenciamento da atividade advocatícia.

2. Este formulário deverá ser enviado pelo sistema de malote digital para a Coordenadoria do Serviço Voluntá-

rio, que, no sistema, está dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas. Não esquecer dos demais formulários e

documentos pessoais do candidato, conforme art. 2º do Ato da Presidência nº 003/2017.

Local e data: 

Assinatura do Candidato: 
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    Poder Judiciário
  Tribunal de Justiça

COMUNICAÇÃO DE INÍCIO DO 
SERVIÇO VOLUNTÁRIO

(ANEXO III – Ato da Presidência nº 102/2017)

Código:

FOR-DIGEP-VOL-005
(Ver. 01)

DADOS PESSOAIS

Nome completo do 
Voluntário:

RG (com órgão emissor):

CPF:

Unidade de prestação do 
serviço voluntário:

COMUNICAÇÃO

Comunicamos à Coordenadoria do Serviço Voluntário do Tribunal de Justiça do Es-

tado da Paraíba, que o Voluntário acima qualificado iniciou suas atividades nesta

unidade de trabalho no dia  /  / , em cumprimento ao Ato de De-

signação da Presidência nº  / .

Observação:

Assim que o Voluntário se apresentar para iniciar o serviço voluntário, este formulário deverá ser enviado pelo

sistema de malote digital para a Coordenadoria do Serviço Voluntário, que, no sistema, está dentro da Diretoria

de Gestão de Pessoas. 

Local e data:   

Assinatura do Juiz/Gestor da Unidade: 
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  Estado da Paraíba
    Poder Judiciário
  Tribunal de Justiça

TERMO DE DESLIGAMENTO DE VOLUNTÁRIO
(ANEXO III – Ato da Presidência nº 102/2017)

Código:

FOR-DIGEP-VOL-006
(Ver. 01)

DADOS DO VOLUNTÁRIO

Nome completo:

CPF:

Data da Designação:

Local onde presta o 
serviço voluntário:

SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO

Pelo presente termo, solicitamos o desligamento do(a) Voluntário(a) acima qualificado, pelo motivo

abaixo relacionado:

A pedido do Voluntário;

Pelo término do período de prestação do serviço voluntário, não havendo prorrogação;

Pelo abandono do programa, que se caracteriza pela ausência não justificada de cinco dias

consecutivos ou de dez dias intercalados, no período de um mês;

Por violação aos deveres e vedações constantes dos artigos 23 e 24 da Resolução TJPB nº

15/2015, bem como do Termo de Adesão;

Por insuficiência de desempenho, atestada pela chefia imediata;

A qualquer  tempo,  por  interesse  da  Coordenadoria  do  Serviço  Voluntário,  do  Presidente  do

Tribunal de Justiça ou da Administração Superior da Instituição.

Para fins de emissão do certificado de conclusão do serviço voluntário, declaro que o voluntário

acima identificado  contribuiu  com   horas  de  serviço  voluntário,  nesta  unidade de

trabalho.

Observação:

Este formulário deverá ser enviado pelo sistema de malote digital para a Coordenadoria do Serviço Voluntário,

que, no sistema, está dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas. 

Local e data:   

Assinatura da Chefia Imediata:   

Assinatura do Voluntário:   
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  Estado da Paraíba
    Poder Judiciário
  Tribunal de Justiça

TERMO DE RENOVAÇÃO DO 
SERVIÇO VOLUNTÁRIO

(ANEXO III – Ato da Presidência nº 102/2017)

Código:

FOR-DIGEP-VOL-007
(Ver. 01)

DADOS DO VOLUNTÁRIO

Nome completo:

CPF:

Data da Designação:

Local onde presta o ser-
viço voluntário:

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO SERVIÇO VOLUNTÁRIO

Pelo presente Termo, solicito a prorrogação da minha participação no Programa Vo-

luntários da Justiça, iniciada em  /  /  , conforme Ato da Presidência

nº  /  , em cumprimento ao art. 18, da Resolução nº 15, de 29 de abril de

2015, que instituiu o Serviço Voluntário no âmbito do Poder Judiciário do Estado da

Paraíba.

Observação:
Este formulário deverá ser enviado à Coordenadoria do Serviço Voluntário pelo sistema de malote
digital. O link da Coordenadoria está dentro da Diretoria de Gestão de Pessoas. 

Local e data:   

Assinatura do(a) Voluntário(a):   

Ciente e de acordo.
Assinatura da Chefia Imediata:   
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  Estado da Paraíba
    Poder Judiciário
  Tribunal de Justiça

REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO
(ANEXO III – Ato da Presidência nº 102/2017)

Código:

FOR-DIGEP-VOL-008
(Ver. 01)

DADOS DO(A) VOLUNTÁRIO(A)

Nome completo:

CPF:

Número do Ato de Desig-
nação:

Local onde presta o ser-
viço voluntário:

REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO 
PROGRAMA VOLUNTÁRIOS DA JUSTIÇA

Pelo presente documento, solicito a emissão de declaração de participação no Pro-

grama Voluntários da Justiça do Poder Judiciário, instituído por meio da Resolução

nº 15, de 29 de abril de 2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 

Ademais, informo que, até a presente data, foram cumpridas   horas de

serviço voluntário.

Local e data:

Assinatura do(a) Voluntário(a):

Ciente e de acordo.
Assinatura da Chefia Imediata:
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ANEXO III 
 

MALOTE DIGITAL DA COORDENADORIA DO SERVIÇO 

VOLUNTÁRIO 

 

DISPONÍVEL EM: 

SISTEMA DE MALOTE DIGITAL 
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