
 
 
Que entre si fazem, de um lado, LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CÂNCER – L.P.C.C.,-Centro de Projetos 
de Ensino e Pesquisa entidade filantrópica sem fins lucrativos, com sede nesta Capital à Rua Dr. Ovande do Amaral, 
201, bairro Jardim das Américas, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.591.049/0001-28, adiante 
denominada BENEFICIÁRIA, Neste ato representado pelo Sr. Adriano Lago - Superintendente e do outro a Sr. (a), 
____________________________________________________________________________, brasileiro (a), solteiro 
(a), Acadêmico (a) de ________________________________, residente e domiciliada na cidade 
de:_______________________ à Rua/Av. __________________________________________, N°.____________, 
Bairro: _______________________, portadora do R.G. nº. ______________________, adiante denominada 
VOLUNTÁRIO (A), com fundamento nas disposições da Lei nº. 9.608 de 18/02/1998 (DOU de 19/02/1998) e com 
amparo nas seguintes cláusulas e condições: 
 
Considerações Preliminares: 
 

I. Considerando a condição de entidade filantrópica sem fins lucrativos da BENEFICIÁRIA; 
II. Considerando a necessidade da BENEFICIÁRIA de recebimento de serviços que tenham objetivos 

cívicos, educacionais, científicos, de assistência social, etc... 
III. Considerando a área de abrangência e extensão das atividades desenvolvidas pela BENEFICIÁRIA em 

inúmeros segmentos, que vão desde a saúde até a assistência social possibilitam o aperfeiçoamento e 
capacitação de pessoas em inúmeras áreas; 

IV. Considerando a possibilidade e disponibilidade da BENEFICIÁRIA de franquear suas atividades, 
instalações, sistemas, métodos, tecnologias e etc. bem como a disponibilidade dos seus profissionais 
no sentido de repassar ensinamentos, técnicas, métodos e etc.  

V. Considerando a necessidade do (a) VOLUNTÁRIO (A) no sentido de adquirir conhecimentos em 
quaisquer das áreas de atuação da BENEFICIÁRIA e disponibilidade de tempo e interesse na 
prestação se serviços voluntários, as partes então a prestação de serviços voluntários, nos seguintes 
termos: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DA PACTUAÇÃO: O presente instrumento tem como OBJETO, a prestação, 
pelo VOLUNTÁRIO (A), dos seguintes serviços voluntários: _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________que serão realizados no setor/departamento de: _________________________ 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA VOLUNTÁRIA: A VOLUNTÁRIA se compromete a prestar à 
BENEFICIÁRIA, os serviços descritos cláusula anterior, o que poderá fazer durante a semana, nos seguintes dias: 
segunda (   ) terça (   ) quarta (   ) quinta (   ) sexta (   ) sábado (   ) domingo (   )   conforme escala (   ) no horário 
das ______:_____ h às ______:_____ horas. condições desde logo estabelecidas, de acordo com a solicitação da 
VOLUNTÁRIA e de acordo com a sua conveniência, disponibilidade de tempo e etc. 
 
Parágrafo primeiro: Caso a VOLUNTÁRIA necessite, por qualquer motivo, alterar os dias e horários de seus serviços, 
bem como eventual impossibilidade de prestá-los, deverá comunicar à BENEFICIÁRIA, com antecedência mínima de 5 
dias. 
 
Parágrafo segundo: A VOLUNTÁRIA se compromete à zelar pela conservação dos bens, instalações, equipamentos 
e etc. da BENEFICIÁRIA e pela economia de material, se declarando ciente de que será exclusivamente 
responsabilizado pelos danos que eventualmente causar ou der causa, devendo restituir os bens que lhe forem 
entregues nas mesmas condições que os recebeu. 
 
Parágrafo terceiro: A VOLUNTÁRIA declara estar ciente de sua sujeição ao cumprimento de ordens superiores, bem 
como conhecer, respeitar e cumprir as normas que regem a BENEFICIÁRIA, as cláusulas do presente Termo de 
Adesão e as disposições da Lei nº. 9.608/98. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA: A BENEFICIÁRIA garantirá à VOLUNTÁRIA (O), 
todas as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades propostas / trabalho voluntário ora ajustados. 
 
Parágrafo único: A BENEFICIÁRIA ainda se compromete, diante de qualquer impossibilidade de manter as 
obrigações ora assumidas, a comunicar à VOLUNTÁRIA, para que a mesma possa redirecionar suas atividades/ 
prestação de serviços voluntários. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Os serviços que forem prestados pela 
VOLUNTÁRIA (O) à BENEFICIÁRIA serão totalmente gratuitos ou não onerosos. 
 
Parágrafo primeiro: O serviço de voluntariado ora compromissado não implica em qualquer ônus para 
BENEFICIÁRIA, eis que a VOLUNTÁRIA, estará prestando colaboração gratuita e espontânea, por sua livre vontade, 
movido pelo altruísmo, conhecendo os termos e o espírito da Lei supracitada. 
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Parágrafo segundo: Ficam vedados quaisquer pagamentos à VOLUNTÁRIA (O), especialmente a titulo de honorários 
ou “pró-labore”, ficando proibidos também quaisquer ressarcimentos, incluídos aqueles decorrentes de gastos pessoais 
ou decorrentes do uso de equipamentos particulares do voluntário durante os trabalhos descritos neste Termo de 
Adesão. 
Parágrafo terceiro: Em razão das condições da prestação de serviços da VOLUNTÁRIA (O) não preverem qualquer 
obrigação de pagar e ainda, ajustada nos termos da Lei nº. 9.608 de 18/02/1998, que dispõe sobre “serviço 
voluntário”, logicamente inexiste, na presente pactuação, qualquer elemento à configurar vínculo de emprego entre as 
partes, condição aliás que as partes deixam absolutamente clara. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO: O presente termo de adesão, terá vigência durante o período de ____/____/____ 
à ____/____/_____, salvo quando houver termo de compromisso entre BENEFICIÁRA/VOLUNTÁRIA (O), com data 
posterior a este. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO: O presente contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes e à 
qualquer tempo, bastando para tanto, a parte que tiver interesse nesse sentido, comunicar à outra, por escrito, com 
antecedência de 30 dias, deixando claro as partes que em qualquer hipótese ou em qualquer situação, nenhum valor 
indenizatório restará devido, de parte à parte. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS: A presente pactuação é firmada nos termos do Parágrafo Único 
do Art. 1

o
. da Lei nº. 9.608/98, e, portanto, sem qualquer vínculo de emprego ou ainda sem qualquer obrigação de 

natureza trabalhista, previdenciária e etc. de parte à parte. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO: As partes para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento 
elegem o foro da Comarca de Curitiba, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja. 
 

Assim e por estarem de pleno acordo com todas as 
cláusulas e condições acima, e se obrigando pelo exato cumprimento de todas as suas disposições, as partes firmam o 
presente TERMO DE ADESÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS, em duas vias de igual teor e 
forma. 

 

 

 

 

Curitiba, ______ de _____________ de 20_____. 

 

 
 
 
 
 
 

 
______________________________________                                _________________________________________ 
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