
diante a celebração de termo de adesão entre a entidade, 
pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário, 
dele devendo constar o objeto e as condições de seu 
exercício.

        Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá 
ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente rea-
lizar no desempenho das atividades voluntárias.

        Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas 
deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a 
que for prestado o serviço voluntário. 

Dos dispositivos acima, pode-se tirar as seguintes 
conclusões:

a) serviço voluntário é atividade não remunerada. 
Assim, não há que se falar em relação de emprego, que 
possui como uma de suas características a onerosidade 
(ver primeira parte desta série de artigos sobre As Relações 
Trabalhistas na Organização Religiosa);

b) embora o art. 1º não fale em instituição privada com 
fins religiosos, os Tribunais Trabalhistas de nosso País tem 
aplicado a Lei 9.608/98 às organizações religiosas, espe-
cialmente por executarem elas atividades de assistência 
e promoção social;

c) o legislador deixou claro no parágrafo único do 
art. 1º desta lei que o serviço voluntário não gera vínculo 
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, 
previdenciária ou afim. Vale dizer, a Casa Espírita que 
possui trabalhadores voluntários não tem com eles qual-
quer relação trabalhista, sendo desnecessário, por isso, 
o recolhimento de contribuição previdenciária quanto a 
tal atividade;

d) estabelece a lei, como condição caracterizadora 
do serviço voluntário, a celebração de termo de adesão 
entre a entidade beneficiada e o trabalhador voluntário. 
O termo de adesão é, na verdade, um contrato escrito, 
no qual deve constar obrigatoriamente qual atividade o 
voluntário executa na instituição (objeto) e em quais dias 
e horários (condições de seu exercício).

e) embora o prestador de serviço voluntário não receba 
remuneração ou qualquer tipo de pagamento, poderá 
ele ser ressarcido pelas despesas comprovadamente re-
alizadas no desempenho de suas atividades, desde que 
estas tenham sido autorizadas pela instituição. Tal prática, 
como se sabe, é comum nas instituições religiosas, mas 
agora, por força da previsão legal, deve ser realizada de 
forma organizada, com a elaboração e arquivo da devida 
documentação (recibos e comprovantes), para fins de 
possível fiscalização ou mesmo defesa em eventual pro-
cesso trabalhista.

No próximo artigo desta série abordaremos outros 
pontos sobre o trabalhador voluntário.
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RELAÇÕES TRABALHISTAS NA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA
PARTE 2 - TRABALHADOR VOLUNTÁRIO

Por Ricardo Silva 
ricardo.ric.silva@gmail.com

O trabalho voluntário no Brasil existe há cinco séculos, 
podendo-se indicar como início desta atividade, segundo 
pesquisadores, a fundação da Santa Casa de Misericórdia 
em Santos, no ano de 1.532.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 
voluntário é o jovem ou o adulto que, devido ao seu 
interesse pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do 
seu tempo, sem remuneração alguma, a diversas formas 
de atividades, organizadas ou não, de bem-estar social 
ou outros campos.

Para a Associação Internacional de Esforços Voluntários 
(International Association for Volunteer Efforts – IAVE), 
trata-se de um serviço comprometido com a sociedade 
e alicerçado na liberdade de escolha. O voluntário pro-
move um mundo melhor e torna-se um valor para todas 
as sociedades.

Entende a Fundação Abrinq pelos Direitos das Crianças 
que o voluntário, como ator social e agente de transfor-
mação, presta serviços não remunerados em benefício da 
comunidade. Doando seu tempo e seus conhecimentos, 
realiza um trabalho gerado pela energia de seu impulso 
solidário, atendendo tanto as necessidades do próximo 
ou aos imperativos de uma causa, como às suas próprias 
motivações pessoais, sejam estar de caráter religioso, 
cultural, filosófico, político ou emocional.

É fato conhecido que o trabalho voluntário, mola pro-
pulsora do denominado Terceiro Setor, tem se ampliado 
consideravelmente nas últimas décadas em vários países, 
diante das grandes alterações sociais, culturais, políti-
cas e econômicas pelas quais vem passando o mundo, 
prevendo-se crescimento cada vez mais acelerado desta 
relevante atividade, especialmente em nosso País.

Diante de tal contexto veio a lume, no Brasil, a Lei 
9.608/98, buscando regulamentar o trabalho voluntário 
como forma de incentivar tal atividade, ao tempo em que 
delimita, para fins trabalhistas, a responsabilidade do em-
pregador nestes casos, evitando-se, outrossim, demandas 
judiciais quanto a supostos direitos do trabalhador.

Destacamos, abaixo, os artigos do mencionado diplo-
ma legal que nos interessam diretamente na análise das 
questões trabalhistas relacionadas à Casa Espírita:

Art. 1º Considera-se serviço voluntário, para fins desta 
Lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física 
a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição 
privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívi-
cos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 
assistência social, inclusive mutualidade.

        Parágrafo único. O serviço voluntário não gera 
vínculo empregatício, nem obrigação de natureza traba-
lhista previdenciária ou afim.

        Art. 2º O serviço voluntário será exercido me-

FEB em Conferência Nacional de Assistência Social 
A Federação Espírita 

Brasileira participou da 
VII Conferência Na-
cional de Assistência 
Social, realizada no 
Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, em 
Brasília (DF), dos dias 
30 de novembro a 3 
de dezembro de 2009. 
A Conferência foi pro-
movida pelo Conselho 
Nacional de Assistência 
Social (CNAS), em par-
ceria com o Ministério 
do Desenvolvimento 
Social e Combate à 
Fome (MDS), e contou 
com a presença de um 
público de aproximada-
mente duas mil pessoas, 
entre gestores, usuários 
e representantes da assistência social. 

As discussões versaram sobre os novos rumos 
para democratizar o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), que envolve o acesso de famílias e in-
divíduos a serviços, projetos, programas e benefícios  
socioassistenciais em todo o território brasileiro. Foram 
quatro dias de palestras, debates e votações. 

Pela FEB, compareceram o conselheiro do Conselho 
Nacional de Assistência Social, Clodoaldo Lima Leite (re-
presentante da FEB no CNAS), a diretora do Departamento 
de Assistência Social, Maria de Lourdes Pereira de Oliveira, 
bem como a assistente social do Departamento, Ana Alice 
Meirelles, com a estagiária de Serviço Social, Raquel Trom-
bini. A FEB também contribuiu por meio da montagem de 
um estande, entre os 37 presentes no local, com o objetivo 
de divulgar suas ações que integram o SUAS e apresentar 
aos participantes algumas publicações que abordam as 
atividades da FEB e do Movimento Espírita na área social. 

O interesse despertado pelos participantes em rela-

Fórum e Mostra Abrarte Sul

Encontram-se abertas as ins-
crições para o 7o Fórum Nacional 
de Arte Espírita, que ocorrerá em 
Pedro Leopoldo (MG), de 3 a 6 de 
junho de 2010. A inscrição deve 
ser feita no site da Abrarte e terá 
valores diferenciados, de acordo 
com a data em que for realizada.

O Fórum Nacional de Arte Es-
pírita é um evento promovido pela 
Associação Brasileira de Artistas 
Espíritas, que reúne associados e 
lideranças do movimento artísti-
co espírita nacional. É realizado 
anualmente no feriado de Corpus 
Christi. Durante o Fórum há grupos 
de trabalho, apresentações artísti-
cas, além da assembleia geral de 
associados da Abrarte. 

Neste ano, em virtude da come-
moração do centenário de nasci-
mento de Francisco Cândido Xavier, 
estão programadas algumas ativida-
des especiais, como o lançamento 
da Semana Nacional de Arte Espírita, 
que vai acontecer em outubro de 
2010. Iniciaram-se no dia 1o de ja-
neiro as inscrições para a 1a Mostra 
Abrarte Sul. O evento ainda está 
em fase de definições, mas há uma 
grande possibilidade de acontecer 
na cidade de Curitiba. Informações: 
www.abrarte.org.br 

Confraternização Regional 
de Jovens em Florianópolis

O Conselho Regional Espírita 
das 1a e 14a Regiões da Federação 
Espírita Catarinense promovem, 
do dia 13 ao dia 16 de fevereiro, 
a 23a edição da Confraternização 

Regional de Juventudes Espíritas 
da região da grande Florianópolis 
(CONREJE). Jovens estarão reu-
nidos para discutir temas ligados 
ao seu cotidiano e ao trabalho no 
Movimento Espírita. Informações: 
www.fec.org.br 

Confraternização das 
Juventudes Espíritas em 
Roraima

A Confraternização das Juventu-
des Espíritas de Roraima (CONJER) é 
um evento federativo que atende a 
jovens de 13 a 21 anos de idade, fre-
quentadores assíduos dos grupos de 
juventude espírita em Roraima, que 
oferecem uma atividade diferenciada 
no período carnavalesco. O evento 
está em sua 13a edição, proporcio-
nando a convivência entre os ado-
lescentes espíritas, e promovendo a 
sensibilização e vivência de valores 
edificantes com base no evangelho 
de Jesus Cristo e à luz dos esclareci-
mentos da Doutrina Espírita.  

Em 2010, o evento será realiza-
do de 13 a 17 de fevereiro, em uma 
escola pública da Capital, com o 
tema “Juventude Espírita a Serviço 
do Bem”. A expectativa é atender 
a 60 jovens frequentadores dos 
ciclos de juventudes de Roraima, 
incluindo adolescentes dos muni-
cípios de Alto Alegre e São João da 
Baliza. Informações e inscrição: 
www.fer-roraima.org

Encontro Paraibano
Divaldo Pereira Franco é o con-

vidado especial no Encontro Espírita 
Paraibano, o Enesp 2010. 

Realizado anualmente durante o pe-
ríodo do Carnaval (12 a 16 de fevereiro) 
é promovido pela Federação Espírita 
Paraibana. Com atividades também 
para jovens e crianças (Enesp Jovem e 
Enespinho), contará com o tema “Chico 
Xavier, um Centenário de Amor e Luz”, 
na conferência de abertura, desenvol-
vida por Divaldo Franco, no dia 12 de 
fevereiro, às 20h30. 

No sábado pela manhã, o orador de-
senvolverá o seminário “Encontro com a 
Consciência”. O Enesp prosseguirá com 
palestras de Nazareno Feitosa abordando 
temas como “Chico Xavier, alegria de 
servir”; “Dependência, espiritualidade, e 
esperança”; “Afetividade e Sexualidade” 
e de outros conferencistas como Severino 
Celestino, Gizelda Arnaud e Marco Lima. 
Informações: fesppb@gmail.com

ção a esse trabalho foi muito estimulante para nós, uma 
vez que mostrou o reconhecimento da força do Espiritismo 
nesse campo de ação. Prestar os devidos esclarecimentos 
a respeito do conceito de caridade, à luz da Doutrina 
Espírita, à vista da indevida interpretação que em geral é 
dada a esse termo nos ambientes alheios ao conhecimento 
espírita. Informações: diretoria@febnet.org.br

Estive preso e fostes me visitar
 O Setor de Assistência Espírita ao Preso (SAEP) é 

ligado à Área de Relações Externas do Conselho Espírita do 
Estado do Rio de Janeiro, formada por representantes de ins-
tituições que atuam na assistência espírita àqueles que estão 
em conflito com a lei. Dentro deste cenário, são atendidos 
presos adultos, adolescentes em conflito com a lei cumprindo 
medida socioeducativa, os que cumprem penas alternativas, 
aqueles que se encontram em medida de segurança em 
manicômios judiciários, e os egressos do sistema penal. Seu 
objetivo principal é aproximar e apoiar os grupos que prestam 
assistência espírita aos presos, bem como aos seus familiares, 
buscando divulgar e disseminar essa tarefa, atendendo ao 
convite feito por Jesus: “Estive preso e fostes me visitar”.

O SAEP realiza alguns eventos, ou deles participa, em 
caráter regular, como reuniões de trabalho a cada bimes-
tre, nos meses pares, com dias e horários previamente 
agendados, geralmente nos sábados, com o objetivo de 
planejar e organizar todas as atividades do SAEP. Se você 
deseja participar ou saber mais acesse o site do Conselho 
Espírita do Estado do Rio de Janeiro: www.ceerj.org.br

Jovens do Amapá estudarão Chico Xavier 
O Encontro de Mocidades Es-

píritas do Amapá, promovido pela 
Federação Espírita do Estado do 
Amapá, terá como um dos seminá-
rios o tema “Chico Xavier, a Juventu-
de e a Mediunidade”, no dia 13 de 
fevereiro, contando com a atuação 
do diretor da FEB, Antonio Cesar 
Perri de Carvalho e de Célia Maria 
Rey de Carvalho. Informações: 
fone (96) 3224-1730.




