MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Que entre si fazem:
(nome do escritório, advogado ou sociedade unipessoal
credenciado na OAB) ora denominado apenas CONCEDENTE
e (nome do estagiário) (qualificação do estagiário) residente e
domiciliado(a)
____________na
Cidade
de_______________________, ora denominado(a) apenas
ESTAGIÁRIO(A); acordam e estabelecem entre si as cláusulas
e condições que regerão o Estágio Profissional de Advocacia,
a ser realizado no escritório CONCEDENTE, tendo como
fundamento legal os art. 9º, II, § 1º e 2º e 10, § 1º, todos da Lei
8.906/94, artigos 27 a 31 do Regulamento Geral do Estatuto e
da Advocacia e da OAB, pelo Provimento nº 001/2017 da
OAB/ES e Lei de Estágio 11.788/2008, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
DO OBJETO DO CONTRATO
Cláusula Primeira. O estágio de que trata o presente Termo de Compromisso
tem por objetivo propiciar ao ESTAGIÁRIO(A) complementação profissional em
ambiente de trabalho cujas atividades devem ser compatíveis com sua linha
de formação, não se caracterizando vínculo empregatício.
Parágrafo único. O(A) ESTAGIÁRIO(A) compromete-se a realizar Estágio
Profissional de Advocacia1, em escritório credenciado com a OAB/ES, nos
termos do §1º do art. 9º da Lei 8.906/94 e art. 8º do Provimento 001/2017 da
OAB/ES, com endereço à
(endereço), na Cidade de
,
onde
desenvolverá atividades de cunho jurídico na área (Sugestão de descrição:
consultiva e contenciosa, tais como: pesquisa sobre matéria jurídica, elaboração
de pareceres, minutas de contrato, serviço de Fórum, participação em
audiências, elaboração de petições), atuando sempre em conjunto com o
advogado supervisor do escritório e sob a orientação deste.
DA JORNADA
Cláusula Segunda. Fica compromissado entre as partes que as atividades do(a)
ESTAGIÁRIO(A) serão desenvolvidas das_______ às ________ horas, de
segunda a sexta-feira, totalizando 6h diárias e 30 horas semanais.
1

Provimento 001/2017 OAB/ES: Art. 4º. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 (dois) anos, realizado
nos últimos anos do curso jurídico (7º ao 10º período), pode ser mantido pelas entidades referidas no art. 5º desta
Resolução, desde que firmado convênio com a OAB.
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Parágrafo Primeiro. O período de atividades de estágio deverá compatibilizarse com o horário escolar do(a) ESTAGIÁRIO(A) e com o horário de expediente
do(a) CONCEDENTE.
Parágrafo Segundo. A jornada de estágio será reduzida nos períodos de
avaliação.
DA REMUNERAÇÃO
Cláusula terceira. O(A) ESTAGIÁRIO(A) não terá vínculo empregatício com
o(a) CONCEDENTE, que está isento(a) do pagamento de qualquer benefício
trabalhista, previdenciário ou de qualquer espécie cabíveis aos empregados
do(a) CONCEDENTE, no decurso ou ao final do estágio objeto deste, sendo
devido ao ESTAGIÁRIO(A) o pagamento de bolsa de estágio no valor de R$___
(descrever o valor por extenso).
DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO
Cláusula Quarta. Caberá ao(a) ESTAGIÁRIO(A):
a) Apresentar ao(a) CONCEDENTE comprovante de matrícula em faculdade
de direito reconhecida pelos órgãos competentes;
b) Observar as normas vigentes, inclusive as internas do(a) CONCEDENTE,
especialmente as que resguardam a quebra de sigilo funcional e a
veiculação de informação a que tenha acesso em decorrência do estágio,
responsabilizando-se pelos danos e prejuízos resultantes de dolo ou
culpa;
c) Desenvolver as atividades que lhe forem atribuídas, com zelo, diligência,
imparcialidade e consciência técnica e metodológica, comunicando ao(a)
CONCEDENTE quaisquer irregularidades que cheguem ao seu
conhecimento;
d) Comunicar ao(a) CONCEDENTE qualquer alteração ocorrida no curso
que está freqüentando, em especial no que se refere a eventual
interrupção;
e) Comunicar ao(a) CONCEDENTE com antecedência mínima de 5 dias
úteis o calendário de provas;
f) Apresentar ao(a) CONCEDENTE, nos meses de julho e dezembro,
declaração ou certidão de conclusão expedida pela faculdade.
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DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONCEDENTE
Cláusula Quinta. Caberá ao(a) CONCEDENTE:
a) A(o) CONCEDENTE designará Supervisor de Estágio, com formação e
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida pelo
ESTAGIÁRIO(A), que deverá especificar as atividades práticas
programadas e os respectivos conhecimentos decorrentes no Plano de
Atividades do ESTAGIÁRIO(A).
b) A(o) CONCEDENTE deverá comprovar o vínculo com o advogado
supervisor/coordenador do estágio;
c) A(o) CONCEDENTE deverá comprovar a adimplência das anuidades e
obrigações estatutárias do advogado supervisor/coordenador do estágio
e dos sócios do escritório;
d) A(o) CONCEDENTE compromete-se a enviar à Instituição de Ensino a
qual o(a) ESTAGIÁRIO(A) está vinculado(a), a cada 6 (seis) meses,
Relatório das Atividades realizadas com prévio conhecimento do(a)
ESTAGIÁRIO(A);
e) A(o) CONCEDENTE deve estar credenciada junto à OAB/ES, conforme
determina o §1º d art. 9º da Lei 8.906/94 e art. 8º do Provimento 001/2017
da OAB/ES;
f) Cabe A(o) CONCEDENTE a contratação de seguro contra acidentes
pessoais em favor do(a) ESTAGIÁRIO(A), cuja apólice deve contemplar
valor de cobertura compatível com o mercado e com as atividades
desenvolvidas.
DA VIGÊNCIA
Cláusula Sexta. Este Termo de Compromisso terá vigência de (xxx) meses a
iniciar-se no dia (xxx), do mês (xxx) no ano de (xxx) e findar-se no dia (xxx), do
mês (xxx) no ano de (xxx).
Parágrafo Primeiro. A duração do estágio poderá ser eventualmente
prorrogada até o limite de 24 meses, contado o período de eventual e futuro
termo aditivo.
Parágrafo Segundo. O ESTAGIÁRIO(A), no caso em que o estágio tiver
duração igual ou superior a 1 (um) ano, fará jus a um recesso de 30 (trinta) dias,
sendo que naqueles em que a duração for de 6 meses, o recesso será de 15
(quinze) dias, a ser gozado, preferencialmente, durante suas férias escolares,
sendo remunerado quando receber bolsa ou outra forma de contraprestação.
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DA RESCISÃO
Cláusula Sétima. Poderão qualquer das partes rescindir unilateralmente o
presente instrumento, desde que comuniquem expressamente a outra parte
interessada, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.
Parágrafo Único. Constituem motivos para cessação automática da vigência do
presente Termo de Compromisso:
a) a conclusão ou abandono do curso e o trancamento da matrícula;
b) o não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso.
CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula Oitava. A Instituição de Ensino a qual o(a) ESTAGIÁRIO(A) está
vinculado(a) indicará Professor Orientador no Curso em que se encontrar
vinculado o estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das
atividades do estagiário.
Parágrafo Primeiro. O presente instrumento não se configura sob nenhuma
forma vínculo empregatício.
Parágrafo Segundo. O estágio tem fundamento e base na formação curricular
o(a) ESTAGIÁRIO(a), caracterizando sua pré-formação e profissionalização,
complementando a tarefa escolar.
Parágrafo Terceiro. Ao final do presente termo o(a) ESTAGIÁRIO(A) elaborará
relatório completo das atividades exercidas o qual será assinado pela
CONCEDENTE e pela Instituição de Ensino.
Parágrafo Quarto. A Instituição de Ensino a o(a) ESTAGIÁRIO(A) está
diretamente vinculado se compromete também por meio deste instrumento a
remeter semestralmente comprovante de matrícula do mesmo.
Parágrafo Quinto. O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir
da assinatura.
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DO FORO
Cláusula Nona. Elege-se o Foro da Comarca de Vitória/ES, para dirimir qualquer
questão oriunda do presente Termo de Compromisso.
E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições, as partes assinam
o presente instrumento, em três (04) vias, de igual teor e forma, na presença de
duas testemunhas.
Vitória/ES, ______ de _____________________ de _____________

_____________________________________
CONCEDENTE

_____________________________
ESTAGIÁRIO(A)

____________________________
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

TESTEMUNHAS:
_____________________________
NOME:
CPF:

____________________________
NOME:
CPF:
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