
TERMO COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 

UNIDADE CONCEDENTE 
 

Nome: -----------------------------------------------------------------  

Endereço: Rua, ---------------------------------------------------                

Cidade: Vitória    UF: ES    CEP:  -----------------------Tel.: (27) ----------

- 

Inscrição CNPJ: ------------------------- reg. OAB-ES nº -------------------- 

Representante (s) legal(is): ---------------------------------- 

Advogado responsável pelo Estágio: ----------------------------------- 

Credenciamento para o Estágio OAB-ES nº: -------------------- 

 
ESTAGIÁRIO DE DIREITO 
 

Nome: -------------------------------------    

Nascimento: ---/---/---                     CPF:--------------------------                                       

CTPS:----------------- – série ------------ES 

Endereço: Rua ------------------------------------   

Cidade: Vila Velha   UF: ES   CEP: ------------   Tel.: (27) ----------------  

Faculdade: -------------------------------------------------- Série: --------------- 

Inscrição  OAB-ES  

 



Por este instrumento particular de Compromisso de Estágio, a 

Unidade Concedente e o Estagiário de Direito acima qualificados 

celebram o presente Termo de Compromisso de Estágio, mediante 

as cláusulas e condições que se seguem?   

 
 
CLÁUSULA 1ª -  O presente Termo de Compromisso tem por 

objeto regular as  condições básicas para o ESTÁGIO 

PROFISSIONAL DE ADVOCACIA, a ser realizado no escritório do 

CONCEDENTE, no endereço supra e sob a responsabilidade do 

advogado indicado no preâmbulo. 

CLÁUSULA 2ª - O ESTÁGIO será realizado na forma o art. 9º, § 1º 

da Lei nº 8.906/94 e art. 30 do Regulamento Geral do Estatuto da 

Advocacia e da OAB, com total observância do disposto na 

Resolução nº 3, de 05 de dezembro de 1997, da Comissão de 

Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB e no Provimento nº 

02/98, do Conselho Seccional da OAB-ES, normas estas que são 

do conhecimento do CONCEDENTE e do ESTAGIÁRIO, que assim 

o declaram. 

 

CLÁUSULA 3ª - O presente Estágio é celebrado na forma prevista 

na Consolidação das Leis Trabalhistas, sem vinculação 

empregatícia. 

 

CLÁUSULA 4ª - O ESTÁGIO terá prazo de vigência de 24 (vinte e 

quatro) meses, iniciando-se na data da assinatura do presente 

Termo de Compromisso e encerrando-se em ---------- de --------------- 

de 20------, podendo ser denunciado a qualquer tempo, 

unilateralmente por qualquer das partes mediante comunicação 

escrita, ou ser prorrogado através de TERMO ADITIVO, observado 

o prazo máximo previsto nas normas legais e regulamentares. 

 



CLÁUSULA 5a - As atividades de ESTÁGIO serão desenvolvidas 

das _______ às _______ horas. 

 

CLÁUSULA 6a - As atividades descritas poderão ser aplicadas, 

reduzidas, alteradas ou substituídas, de acordo com a 

progressividade do ESTÁGIO, adequando-se ao currículo escolar 

do ESTAGIÁRIO, sempre dentro do objetivo do Estágio Profissional 

de Advocacia, constituindo-se no auxílio aos advogados, 

basicamente no desenvolvimento das seguintes tarefas jurídicas: 

   - acompanhamento de processo; 

   - elaboração de petições; 

   - trabalhos de pesquisas; 

   - editoria de textos; 

- prática forense. 

 

CLÁUSULA 7ª - No desenvolvimento do ESTÁGIO ora 

compromissado, caberá: 

 

a) à UNIDADE CONCEDENTE: 

 

- proporcionar ao ESTAGIÁRIO atividades de aprendizagem 

profissional e cultural, compatíveis com o Curso de Direito; 

- fornecer à OAB-ES os elementos necessários ao 

acompanhamento, supervisão e avaliação do ESTÁGIO. 

  

b)  ao ESTAGIÁRIO: 
 

-         cumprir a programação estabelecida para o ESTÁGIO; 



-         observar as normas internas da UNIDADE CONCEDENTE. 

    

 CLÁUSULA 8ª - Constitui motivo para a interrupção automática do 

ESTÁGIO, o não cumprimento do convencionado neste TERMO DE 

COMPROMISSO. 

          

  

  E, por estarem justos e acordados, assinam o presente 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, em 3 (três) vias de 

igual teor, na presença das testemunhas infra firmadas. 

 

       

Vitoria-ES, -----de -------- de 20------  

 

 
UNIDADE CONCEDENTE: 
 

 

    ................................................................... 

  

ESTAGIÁRIO: 

        

    ........................................................................ 

  

Testemunhas: 

 

.............................    



 

............................. 

 

 

 

 


