
 

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - NPJ 

 

CAPÍTULO I 

DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º. O presente regulamento disciplina as atividades do Núcleo de Prática 

Jurídica - NPJ do Curso de Direito da Faculdade Raimundo Marinho – FRM, órgão 

suplementar da organização acadêmica, subordinado à Coordenação. 

Parágrafo único. O NPJ visa, precipuamente, oferecer um aprendizado prático do 

curso de Direito aos alunos, através da prestação de serviços gratuitos à comunidade 

carente, nas suas áreas de atuação, atendendo as disposições das normas do Ministério 

da Educação - MEC, da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, do Projeto Pedagógico do 

Curso de Direito, da Lei 11.788/08 e a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 

05 de 17/12/2018. 

CAPÍTULO II 

DO OBJETIVO 

Art. 2º. O NPJ é o órgão destinado a proporcionar oportunidade para a realização 

do estágio obrigatório  ao aluno matriculado no curso de Direito, visando a integração da 

teoria e a prática, consolidação dos preceitos éticos, sociais e profissionais no âmbito das 

atividades jurídicas. 

Art. 3º. O NPJ é parte integrante da estrutura do Curso de Direito. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA 

Art. 4º. O NPJ conta com um Escritório de Prática Jurídica – EPJ para desenvolver 

as atividades do estágio. 

Art. 5º. O escritório modelo de práticas jurídicas tem como objetivo propiciar o 

desenvolvimento de atividades práticas simuladas, compreendendo, entre outras, a 

redação de atos jurídicos e profissionais, análise de autos findos, peças e rotinas 

processuais, treinamento de negociação, mediação, arbitragem e conciliação, resolução de 

questões de deontologia e legislação profissional, em consonância com o projeto 

pedagógico do curso. 

Art. 6º. O EPJ tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento de atividades 

práticas reais jurídicas. 

§ 1º - O EPJ proporciona atendimento à população da região, que atenda aos 

critérios estabelecidos neste Regulamento, oferecendo assistência jurídica gratuita, 

judicialização de processos, sob o controle, orientação e avaliação do Advogado Orientador 

do NPJ, expedientes administrativos e atividades práticas externas previstas no art.24, §1º, 

I, do presente Regulamento. 

§ 2º - Ao estagiário cabe: redigir peças processuais, distribuir e acompanhar as 

ações, participar de audiências e sessões, realizar visitas a órgãos judiciários e repartições 

públicas, sob orientação. 

SEÇÃO I 

DA SECRETARIA 

Art. 7º. Compete à Secretaria do NPJ: 

I- recepcionar, tramitar e arquivar documentos e requerimentos dos estagiários; 

II- arquivar cópia de todos os processos ajuizados e findos do Serviço de Assistência 

Judiciária; 



 

III- manter atualizado o cadastro e os arquivos dos usuários dos Serviços de 

Assistência Judiciária; 

IV- organizar e zelar pela agenda das audiências do NPJ; 

V- controlar a retirada e devolução de processos do NPJ. 

SEÇÃO II 

DA SUPERVISÃO 

Art. 8º. O NPJ é supervisionado por um docente, regularmente inscrito na OAB, 

indicado pela Coordenação do Curso e nomeado pela Direção Acadêmica. 

Art. 9º. Ao Supervisor do NPJ compete: 

I- Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do NPJ; 

II- acompanhar as atividades práticas reais e simuladas desenvolvidas pelos 

estagiários, juntamente com os docentes e advogados; 

III- assinar certidões, declarações e outros documentos referentes às atividades do 

Estágio; 

IV- propor alterações no presente Regulamento, encaminhando-as para exame e 

aprovação dos órgãos competentes; 

V- elaborar e distribuir proposta de atividades dos advogados, atinentes ao Estágio 

e ao Serviço de Assistência Judiciária; 

VI- apresentar relatório das atividades desenvolvidas pelo NPJ; 

VII- exercer as demais atribuições inerentes ao cargo. 

 

 

 



 

SEÇÃO III 

DO ADVOGADO 

Art. 10. Os advogados que atuam no NPJ têm as seguintes atribuições: 

I- orientar, supervisionar e avaliar as atividades de práticas reais dos estagiários sob 

a sua responsabilidade; 

II- assinar petições e demais manifestações submetidas ao Poder Judiciário; 

III- participar de audiências; 

IV- cumprir as intimações dos processos sob sua responsabilidade rigorosamente 

dentro dos prazos; 

V- apresentar as estatísticas de atendimentos e processos em trâmite eencerrados, 

quando solicitado; 

VI- zelar e preservar as instalações, equipamentos e o acervo bibliográficodo NPJ; 

VII- cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento. 

SEÇÃO IV 

DO CORPO DOCENTE 

Art. 11. O NPJ conta com o corpo docente do Curso de Direito para o 

desenvolvimento das atividades jurídicas e profissionais simuladas. 

 

 

 

 

 



 

SEÇÃO V 

DO ESTAGIÁRIO 

Art. 12. Os alunos do nono e décimo períodos participam obrigatoriamente do NPJ, 

conforme  

Art. 13. Ao Estagiário compete: 

I- cumprir as atividades do estágio no NPJ ou em locais indicados pelo Supervisor 

ou Advogado do NPJ; 

II- participar de seminários e trabalhos simulados orientados; 

III- atender os usuários dos serviços de assistência judiciária; 

IV- laborar peças processuais, juntamente com o advogado do NPJ; 

V- acompanhar os processos sob sua responsabilidade, internamente e no Poder 

Judiciário; 

VI- cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento. 

 Art. 14. O estagiário com necessidades especiais, de qualquer natureza, e que não 

se enquadre nos casos de dispensa dos plantões do Estágio Supervisionado, deverá 

observar as seguintes regulamentações: 

 I – Comunicar sua condição na Secretaria do NPJ, indicando o tipo de deficiência, 

para que a Coordenação possa viabilizar a inclusão no Estágio Supervisionado de acordo 

com a incapacidade. 

 II –A comunicação deverá ser efetivada na secretaria do NPJ no período em que for 

realizada a matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado. 

 Parágrafo único – Realizado a inclusão o discente deficiente físico estará sujeito às 

demais determinações deste regulamento. 

 



 

 

CAPÍTULO VI 

DA DISPENSA DOS PLANTÕES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Art. 15 – Da carga horária da disciplina de Escritório Modelo I e II, o discente poderá 

pleitear a dispensa de comparecimento aos plantões, sendo que  a atividade externa 

desenvolvida em estágio supervisionado ou função pública na área jurídica contará 70h 

(setenta horas) para a composição da carga horária de atividades, havendo a 

obrigatoriedade do cumprimento total da carga horária exigida de 140h (cento e quarenta 

horas), mediante participação de atividades práticas externas propostas e supervisionadas 

pelo professor orientador do NPJ e apresentação das atividades conforme art.24, §1º, I, 

deste Regulamento, devidamente corrigidas e entregues no formato digital com capa do 

CD nos moldes da Instituição. 

Parágrafo único – O aluno dispensado que não cumprir as 140 (cento e quarenta) 

horas de atividades obrigatórias será REPROVADO na disciplina. 

Art. 16 – Para o deferimento deste pedido, necessário será o preenchimento e 

comprovações dos seguintes requisitos: 

I – Desempenho de atividades de estágio em conformidade com a respectiva 

disciplina de prática jurídica que estiver cursando, junto a Órgãos Públicos com vinculação 

na área jurídica, mediante comprovação, ou junto a Escritórios de Advocacia cadastrados 

na OAB, mediante comprovação dessa condição. 

II – Desempenho de emprego, de cargo público ou de função comissionada, 

exercidos por discentes na área jurídica. 

Art. 17 – Os requerimentos de dispensa deverão vir acompanhados de documentos 

comprobatórios da sua situação, nos seguintes moldes: 

I – Para dispensa por realização de estágio, conforme preceitua a Lei 11.788/2008, 

devrá o aluno apresentar o pertinente contrato de estágio, realizado entre ele e o agente de 

integração, com intervenção da IES, se for o caso, e a declaração elaborada por seu 



 

supervisor de estágio, devidamente assinada e com indicação da matrícula na OAB ou 

carimbo com função jurídica e matrícula funcional. 

II – Para dispensa por desempenho de emprego, por funções em cargos públicos ou 

funções comissionadas, deverão ser apresentados documentos comprobatórios do vínculo 

e declaração do departamento pessoal, indicando o local onde está lotado e as atribuições 

da função. 

Parágrafo único – A declaração de que trata o inciso I deste artigo deverá trazer a 

identificação do discente, a indicação da carga horária a ser cumprida, bem como as 

atividades a serem por ele desempenhadas, no exercício de suas atribuições. 

Art. 18 – O deferimento ou indeferimento do requerimento dar-se-á por meio de 

despacho que será assinado pelo Coordenador do Estágio. 

Art. 19 – O requerimento de dispensa dos plantões dos Escritórios Modelos I e II, 

deverá ser protocolado na Secretaria do NPJ até 30 (trinta) dias a contar do início do 

semestre letivo. 

Art. 20 – A Secretaria arquivará a comunicação em pasta própria, após análise da 

Coordenação do Estágio, junto com o convênio de estágio, comprovação de vínculo ou 

declaração apresentado(s). 

CAPÍTULO VII 

DA TRIAGEM 

Art. 21. A triagem será realizada por docentes do Curso de Direito da FRM com a 

participação de estagiários indicados pelo respectivo Coordenador de Curso. 

Art. 22. A triagem terá como critério a avaliação do direito material, critério sócio-

econômico e competência regional, conforme formulário próprio, divulgado pela Supervisão 

do NPJ. 

Parágrafo único. A avaliação do direito material e da competência regional será 

realizada pelos advogados do NPJ. 



 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO 

Art.23. A verificação do aproveitamento nas atividades inerentes ao Estágio 

obedecerá ao disposto no Regimento Geral da FRM, nas Normas Acadêmicas e nos 

critérios de avaliação que constam no plano de ensino apresentado pelo professor 

orientador. 

Art. 24. A integralização dos estudos e das atividades inerentes ao Estágio confere 

ao estagiário a carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso, desde que 

atendidas as exigências de avaliação e frequência nos programas e planos de trabalho 

estabelecidos por parte do Coordenador do NPJ a seguir definidas: 

§1º - Quanto à nota de carga horária, deverá: 

I – Ser extraída das atividades práticas realizadas pelos alunos durante o semestre 

letivo, tais como: plantões, audiências, elaboração de peça processual, visitas orientadas, 

atendimentos supervisionados, mutirões multiprofissionais, parecer jurídico, entre outras 

atividades estabelecidas na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES 

 

CARGA 

HORÁRIA 

Atendimento à comunidade  

(com preenchimento da ficha de atendimento NPJ – por ficha) 1 h 

Atividade de Extensão (Participação em eventos diversos relacionados às áreas 

desenvolvidas no Escritório Modelo) A depender 

Atividade simulada 5 h 

Atividade de Extensão (MUTIRÃO DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE)  10 h 

Audiência Cível (Obrigatória) 2 h 

Audiência Criminal (Obrigatória) 2 h 

Audiência Cível de Conciliação e Instrução  (Obrigatória) 3 h 

Audiência em plenário do Júri 3 h 

Diligências e outras atividades de caráter jurídico do Escritório Modelo I e II 3 h 

Elaboração de peças processuais 4 h 

Entrevista com profissionais da área jurídica 2 h 

Estágio em órgãos públicos na área jurídica ou Escritório de Advocacia 

Registrado na OAB 70 h 

Organização de eventos autorizados pela coordenação (palestras, 

seminários,etc.)  10 h 

Cine jurídico (Participação em filmes e documentários relacionados a área 

Jurídica -indicação do professor) 2 h 



 

Pesquisas para fundamentação dos casos ( caso passado pelo professor) 2 h 

Plantão do NPJ  4 h 

Relatório de Autos Findos 2 h 

Simulado da OAB – 10 questões (por cada questão certa, máximo de 10 

questões) 1 h 

Júri real ou simulado 5 h 

Visita Técnica supervisionada 10 h 

Dia do Ensino Responsável 10h 

§2º - O discente que não atingir a carga horária obrigatória e frequência mínima 

estará REPROVADO. 

CAPÍTULO VI 

DA FREQUÊNCIA AOS PLANTÕES SUPERVISIONADOS 

Art. 25. Exige-se 75% (setenta e cinco por cento) de frequência nas atividades 

inerentes ao Estágio não obrigatório e para o Estágio obrigatório, sob pena de reprovação. 

§ 1º - O estagiário deve comparecer no horário de início das atividades programadas 

semestralmente no NPJ 

§ 2º - Não é admitida qualquer justificativa de faltas, salvo as preconizadas em lei. 

§3º - A frequência do aluno será aferida por meio de chamada e pelo registro de 

entrega de atividades na caderneta. 

CAPÍTULO VII 

DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS 

Art. 26. É vedada a execução de qualquer atividade não vinculada ao NPJ, durante 

o horário de realização das atividades de estágio. 



 

Art. 27. O estagiário deve apresentar relatório final de suas atividades em cada 

semestre letivo. 

Art. 28. O estagiário obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no 

Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, assim como no Código de 

Ética e Disciplina da OAB. 

CAPÍTULO IX 

DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 29. O estagiário está sujeito ao regime disciplinar aplicado ao corpo discente na 

forma estabelecida no Regimento Geral da FRM. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 30. O NPJ pode manter convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil– 

Seção de Alagoas, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e outras organizações públicas, 

em consonância com este Regulamento. 

Art. 31. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvido o 

Colegiado do Curso de Direito. 

Art. 32. O presente Regulamento tem sua vigência a partir da data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

            Atualização: Direção Acadêmica e Colegiado do Curso de Direito 

            Aprovação: 22 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. 

 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera 

a redação do art. 428 da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 

e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro 

de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 

parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da 

Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 

formativo do educando.  

§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional 

e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida 

cidadã e para o trabalho.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument


 

Art. 2o O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação 

das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico 

do curso.  

§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga 

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.  

§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória.  

§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação 

superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em 

caso de previsão no projeto pedagógico do curso.  

Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no 

§ 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados 

os seguintes requisitos:  

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela 

instituição de ensino;  

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas 

no termo de compromisso.  

§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor 

da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput 

do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.  

§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação 

contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte 

concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

Art. 4o A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes 

estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou 



 

reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação 

aplicável.  

Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, 

recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições 

acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de 

contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de 

licitação.  

§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de 

aperfeiçoamento do instituto do estágio:  

I – identificar oportunidades de estágio;  

II – ajustar suas condições de realização;  

III – fazer o acompanhamento administrativo;  

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  

V – cadastrar os estudantes.  

§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração 

pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.  

§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem 

estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular 

estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou 

instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.  

Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes 

cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.  

 

CAPÍTULO II 

DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 

educandos:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou 

assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte 

concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do 



 

curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 

escolar;  

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 

formação cultural e profissional do educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) 

meses, de relatório das atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para 

outro local em caso de descumprimento de suas normas;  

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de 

seus educandos;  

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas 

de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 

(três) partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao 

termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, 

o desempenho do estudante.  

Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados 

convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo 

compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de que 

tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.  

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a 

instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de 

compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei.  

 

CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE 

Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública 

direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 



 

Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente 

registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer 

estágio, observadas as seguintes obrigações:  

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando 

por seu cumprimento;  

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades 

de aprendizagem social, profissional e cultural;  

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e 

supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice 

seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de 

compromisso;  

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do 

estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação 

de desempenho;  

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio;  

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.  

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação 

do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser 

assumida pela instituição de ensino.  

 

CAPÍTULO IV 

DO ESTAGIÁRIO 

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a 

instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, 

devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e 

não ultrapassar:  



 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de 

educação de jovens e adultos;  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do 

ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

§ 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que 

não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas 

semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição 

de ensino.  

§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou 

finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à 

metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho 

do estudante.  

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 

(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que 

venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-

transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  

§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e 

saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.  

§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do 

Regime Geral de Previdência Social.  

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares.  

§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário 

receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 

proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  



 

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.  

 

CAPÍTULO V 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza 

vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da 

legislação trabalhista e previdenciária.  

§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este 

artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão 

definitiva do processo administrativo correspondente.  

§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que 

for cometida a irregularidade.  

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu 

representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da 

instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5o 

desta Lei como representante de qualquer das partes.  

Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das 

entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:  

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.  

§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de 

trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio.  



 

§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, 

os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.  

§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo 

resultar em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.  

§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e 

de nível médio profissional.  

§ 5o Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez 

por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  

Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei 

apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições.  

Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 428. ...................................................................... 

§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz 

na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa 

de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em 

formação técnico-profissional metódica. 

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

§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 

2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 

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

§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o 

cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz 

poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha concluído 

o ensino fundamental.” (NR)  

Art. 20. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização 

de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art82


 

Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de 

março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.  

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

André Peixoto Figueiredo Lima 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8859.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8859.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art82§p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art6


 

 

ANEXO II 

 

RELATÓRIO SEMESTRAL DE ESTÁGIO EXTRACURRICULAR OU NÃO 

OBRIGATÓRIO 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO  

Nome do aluno: 

Matrícula: 

 

ATIVIDADES  

Período da Atividade (mês/ano): 

Órgão ou entidade concedente: 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ALUNO PELA CONCEDENTE 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO (CONCEDENTE) 

Nome: 

Data: 

Assinatura: 

 



 

PARECER DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS DA FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO 

Deferido [    ]   Indeferido [    ] 

Observações: 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PARECER (FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO) 

Nome: 

Data: 

Assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio, que entre si fazem, de um 

lado, a CONCEDENTE cujos dados e qualificações constam no demonstrativo I do Termo 

de Adesão ao Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio, que se vincula 

a este acordo, de outro lado o ESTAGIÁRIO(A), cujos dados e qualificações também 

constam no demonstrativo II do Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação e Termo de 

Compromisso de Estágio; e de outro lado a FACULDADE RAIMUNDO MARINHO - FRM, 

mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO DR. RAIMUNDO 

MARINHO, com filial na Avenida Durval de Góes Monteiro, 8501 Tabuleiro dos Martins, 

Maceió/AL, CEP 57081-285, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.432.605/0002-11, doravante 

denominada FRM, conforme Lei Federal nº 11.788 de 25/09/2008, convencionando as 

cláusulas seguintes:  

 

Cláusula Primeira - O estágio tem por objetivo propiciar ao ESTAGIÁRIO(A) experiência 

acadêmico-profissional, no ambiente de trabalho, para alunos regularmente matriculados 

na FRM conforme projeto pedagógico do curso.  

Parágrafo Primeiro - A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, 

alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vinculo empregatício.  

Parágrafo Segundo - O Plano de atividades do ESTAGIÁRIO(A) deve ser elaborado de 

com a CONCEDENTE e a FRM, o qual será incorporado ao presente termo.  

 

Clausula Segunda - O estágio obrigatório ou não-obrigatório não cria vínculo empregatício 

de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:  

a) matrícula e frequência regular do ESTAGIÁRIO(A) atestados pela FRM;  

b) celebração de termo de compromisso entre o ESTAGIÁRIO(A), a parte CONCEDENTE 

e a FRM;  



 

c) compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no 

termo de compromisso.  

 

Clausula Terceira - DAS OBRIGAÇÕES DA FRM  

a) celebrar termo de compromisso indicando as condições de adequação do estágio à 

proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do(a) 

ESTAGIÁRIO(A) ao horário e calendário escolar;  

b) indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável 

pelo acompanhamento e avaliação das atividades do ESTAGIÁRIO(A);  

c) comunicar à parte CONCEDENTE do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  

 

Clausula Quarta - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE  

a) ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao(a) ESTAGIÁRIO(A); 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  

b) indicar empregado de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional 

na área de conhecimento desenvolvida no curso do(a) ESTAGIÁRIO(A), para orientar e 

supervisionar o estágio, podendo cada empregado cuidar de até 10 (dez) estagiários;  

c) contratar o seguro de acidentes pessoais em favor do(a) ESTAGIÁRIO(A)conforme 

artigo 9º da Lei nº. 11.788/08 fornecendo à FRM cópia da respectiva apólice de seguro;  

d) por ocasião do desligamento do(a) ESTAGIÁRIO(A), entregar termo de realização do 

estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação 

de desempenho.  

 

Clausula Quinta - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) ESTAGIÁRIO(A)  

a) cumprir as normas e os regulamentos internos da CONCEDENTE e da FRM;  

b) apresentar periodicamente em prazo não superior a 06 (seis) meses, o relatório das 

atividades desenvolvidas no estágio;  

c) informar de imediato e por escrito à FRM qualquer irregularidade quanto ao estágio;  



 

d) apresentar periodicamente a CONCEDENTE documentos que comprovem sua 

frequência e matrícula;  

e) informar a CONCEDENTE a desvinculação com a FRM quando ocorrer as seguintes 

hipóteses: (i) indeferimento da matricula, (ii) abandono de curso, (iii) trancamento ou 

cancelamento de matricula ou (iiii) transferência para outro curso ou outra Instituição de 

Ensino;  

f) cumprir e fazer cumprir a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho 

conforme interpretação da CONCEDENTE.  

 

Clausula Sexta - A duração do estágio com a mesma CONCEDENTE não poderá exceder 

02 (dois) anos.  

Parágrafo Primeiro - A rescisão será imediata após a notificação no caso de conclusão do 

curso, transferência para outra Instituição de Ensino, abandono ou trancamento de 

matrícula e nos casos de inadimplência do presente instrumento conforme cláusula quinta.  

Parágrafo Segundo - O presente instrumento pode ser prorrogado através da emissão de 

um Termo Aditivo ou ser denunciado a qualquer momento mediante comunicação escrita 

pela FRM, pela CONCEDENTE ou pelo(a) ESTAGIÁRIO(A), obedecendo ao prazo mínimo 

de 30 (trinta) dias de antecedência.  

 

Clausula Sétima - O descumprimento de qualquer das cláusulas desse instrumento 

caracterizará vínculo de emprego do(a) ESTAGIÁRIO(A) com a parte CONCEDENTE para 

os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  

 

 

Cláusula Oitava - Para dirimir questões oriundas do presente instrumento, fica eleito o Foro 

da Comarca de Maceió/AL, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja ou venha a se tornar. 

 

 



 

 

 

Maceió, ________de ___________________de ________. 

 

 

EMPRESA OU PROFISSIONAL(carimbo e assinatura do responsável) 

CONCEDENTE 

 

 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO - FRM, mantida pela: 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO DR. RAIMUNDO MARINHO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

  

 

(Nome completo) 

ESTAGIÁRIO(A) 



 

 

ANEXO IV 

 

TERMO DE ADESÃO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE 

COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

DEMONSTRATIVO I  

DADOS DO CONCEDENTE 

RAZÃO SOCIAL OU NOME: 

CNPJ/MF OU CPF: 

ENDEREÇO:                                                                                    

BAIRRO:                                          CEP:                               

CIDADE/ESTADO:                                         TELEFONE:     

PESSOA RESPONSÁVEL:                                              CONTATO: 

DEMONSTRATIVO II 

DADOS DO(A) ALUNO(A) ESTAGIÁRIO(A 

NOME: 

RG:                                                      CPF/MF: 

TELEFONE:                                                  E-MAIL: 

CURSO: DIREITO                          SEMESTRE:                     PERÍODO:  

BAIRRO:                                          CEP:                               

CIDADE/ESTADO:                                         TELEFONE:     

A CONCEDENTE e o ESTAGIÁRIO(A), declaram que tem pleno conhecimento da Lei 

Federal nº 11.788 de 25/09/2008 e firmam com a FACULDADE RAIMUNDO 

MARINHO - FRM o ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO, que acompanha este termo de adesão, concordando com suas 

cláusulas e condições. 



 

 

 

Maceió, ________de ___________________de ________. 

 

 

EMPRESA OU PROFISSIONAL (carimbo e assinatura do responsável) 

CONCEDENTE 

 

 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO - FRM, mantida pela: 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO DR. RAIMUNDO 

MARINHO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

(Nome completo) 

ESTAGIÁRIO(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO V 

 

 

PLANO DE ESTÁGIO 

 

I – OBJETIVO DO PLANO:  

a) planejar e organizar as atividades a serem desenvolvidas no estágio,  

b) orientar o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do estágio e estagiário.  

 

II – INFORMAÇÕES GERAIS DO ESTÁGIO:  

a) Dados do Supervisor de estágio  

Nome do supervisor: (profissional indicado pela concedente para acompanhar e 

orientar o estudante no desenvolvimento de suas atividades de estágio).  

Função:  

Órgão profissional (identificação e registro):  

Telefone:                                                              Endereço eletrônico:  

Supervisão na concedente: ( ) diária ( ) semanal ( ) quinzenal ( ) mensal ( ) outra  

Nome do docente: (quando o estágio ocorrer na Universidade ou quando deve 

obrigatoriamente ser acompanhado pelo docente)  

Campo do estágio: (área/setor ou departamento/projeto em que será desenvolvido o 

estágio)  

Vigência do estágio: ....../....../20...... a ....../....../20.......  

Horário do estágio:  

Valor de Bolsa auxílio, se houver:  

Carga horária semanal:  

Carga horária total do estágio:  



 

 

Nº da apólice de seguro ____________, seguradora _________________________.  

 

III – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

 

ATIVIDADES 

Descrever as ações/atividades a serem desenvolvidas para atingir os objetivos 

propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

 

ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

 

CONCEDENTE: (Nome da empresa ou do profissional), com sede na Rua (XXXX), nº 

(XX), bairro (XXX), CEP (XXX), Cidade (XXX), Estado (XX), inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº (XXX), neste ato representada por seu/sua (cargo ou função exercida na 

empresa), (nome do representante legal), portador(a) da cédula de identidade RG nº 

(XXX), inscrito(a) no CPF/MF nº (XXX), designada doravante denominada 

CONCEDENTE,  

OU  

Profissional Liberal de nível superior: (Nome Completo), (nacionalidade), (profissão), 

(estado civil), portador(a) da cédula de identidade RG nº (XXX), inscrito(a) no CPF/MF 

nº (XXX), registro nº (XXX) no (nome do Conselho de Fiscalização Profissional), com 

endereço na Rua (XXXX), nº (XX), bairro (XXX), CEP (XXX), Cidade (XXX), Estado 

(XX),  

 

de outro lado,  

(nome), estudante regularmente matriculado(a) no curso de (XXXX), turno (XXXX), 

sob o RA n.º (XXX), portador(a) da cédula de identidade RG nº (XXX), inscrito(a) no 

CPF/MF nº (XXX), com endereço na Rua (XXXX), nº (XX), bairro (XXX), CEP (XXX), 

Cidade (XXX), Estado (XX), portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

- Série (XXX), n.º (XXX), doravante denominado(a) o(a) ESTAGIÁRIO(A), e de outro 

lado, INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADE RAIMUNDO MARINHO - FRM, 

mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO DR. 

RAIMUNDO MARINHO, com filial na Avenida Durval de Góes Monteiro, 8501 

Tabuleiro dos Martins, CEP 57081-285, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

12.432.605/0002-11, neste ato representada na forma de seu estatuto social e/ou por 

seu/sua procurador(a).  

 



 

 

As PARTES devidamente qualificadas decidem ADITAR o Acordo de 

Cooperação/Termo de Compromisso de Estágio firmado em __/___/___, em 

conformidade a Lei n.º 11.788/2008, para alterar as seguintes condições do estágio 

inicialmente estabelecidas:  

 

CLÁUSULA ÚNICA - DO PRAZO, HORÁRIO E BOLSA AUXÍLIO 

Fica prorrogada a vigência do Termo de Compromisso de Estágio, passando a vigorar 

de ____/____/____ até ___/____/____, respeitando o limite máximo de 2 (dois) anos, 

previsto na Lei nº 11.788/2008.  

Parágrafo Primeiro - O horário do estágio será das ____h às ____h, de segunda à 

sexta-feira, respeitando a carga horária semanal de 30 (trinta) horas, podendo ser 

alterado em razão do horário das aulas, de provas e de outros trabalhos didáticos. 

Parágrafo Segundo - O valor da Bolsa Auxílio passará a ser de R$ ____________ 

(valor por extenso) mensal (ou por hora).  

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Acordo de 

Cooperação/Termo de Compromisso de Estágio, do qual este Termo Aditivo passa a 

fazer parte integrante.  

 

E, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, as partes o assinam 

em 03 (três) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas, para todos os fins e efeitos 

de direito.  

 

Maceió, ________de ___________________de ________. 

 

 

 

EMPRESA OU PROFISSIONAL (carimbo e assinatura do responsável) 

CONCEDENTE 

 



 

 

 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO - FRM, mantida pela: 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO DR. RAIMUNDO 

MARINHO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

(Nome completo) 

ESTAGIÁRIO(A) 

Testemunhas:  

 

___________________________ 

Nome:   

RG: 

CPF:   

 

___________________________ 

Nome:   

RG: 

CPF:  



 

 

 

ANEXO VII 

 

TERMO DE RESCISÃO DE ESTÁGIO 

 

CONCEDENTE: (Nome da empresa ou do Profissional), com sede na Rua 

(XXXX), nº (XX), bairro (XXX), CEP (XXX), Cidade (XXX), Estado (XX), inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº (XXX), neste, neste ato representada por seu/sua (cargo 

ou função exercida na empresa), o(a) Senhor(a) (nome do representante legal), 

portador(a) da cédula de identidade RG nº (XXX), inscrito(a) no CPF/MF nº 

(XXX), de outro lado,  

 

(nome), estudante regularmente matriculado(a) no curso de (XXXX), turno 

(XXXX), sob o RA n.º (XXX), portador(a) da cédula de identidade RG nº (XXX), 

inscrito(a) no CPF/MF nº (XXX), com endereço na Rua (XXXX), nº (XX), bairro 

(XXX), CEP (XXX), Cidade (XXX), Estado (XX), portador(a) da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social - Série (XXX), n.º (XXX), doravante 

denominado(a) o(a) ESTAGIÁRIO(A), e de outro lado,  

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: FACULDADE RAIMUNDO MARINHO - FRM, 

mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO DR. 

RAIMUNDO MARINHO, com filial na Avenida Durval de Góes Monteiro, 8501 

Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP 57081-285, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº. 12.432.605/0002-11, neste ato representada na forma de seu estatuto social 

e/ou por seu/sua procurador(a).  

 

As PARTES devidamente qualificadas no TERMO DE COMPROMISSO DE 

ESTÁGIO resolvem de comum acordo, RESCINDIR o contrato de estágio na 

data de ___/___/___, sendo o motivo da rescisão:  

(  ) por iniciativa do estagiário;  



 

 

(  ) por iniciativa da Unidade Concedente;  

(  ) por iniciativa da Instituição de Ensino;  

(  ) por efetivação do estagiário na forma da Consolidação das Leis do Trabalho 

- CLT  

 

Maceió, ________de ___________________de ________. 

 

  

EMPRESA OU PROFISSIONAL (carimbo e assinatura do responsável) 

CONCEDENTE 

 

 

FACULDADE RAIMUNDO MARINHO - FRM, mantida pela: 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO BAIXO SÃO FRANCISCO DR. RAIMUNDO 

MARINHO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

 

(Nome completo) 

ESTAGIÁRIO(A) 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VIII 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO/POP PARA ATENDIMENTO E 

JUDICIALIZAÇÃO NO NPJ/FRM 

 

Art. 1º - A ficha de atendimento está disposta sobre o arquivo de pastas e para 

sua utilização deverá se atender as seguintes determinações: 

 

I – Preencher todos os dados possíveis, contidos na ficha (nome, profissão, 

endereço, CEP, telefones de contato, e-mail, nome da parte contrária, endereço, 

além da renda, que é o ponto mais importante para a análise e aprovação do 

caso); 

PARÁGRAFO ÚNICO – O estagiário deverá observar se o assistido está 

representando o autor ou o réu, neste caso deverá lançar no espaço reservado 

para o ASSISTIDO, o nome da pessoa que receberá o patrocínio, observando a 

representação. 

II – Antes da aprovação pelo orientador responsável, preencher o espaço 

reservado para a natureza da causa ( caso esteja em dúvida, deixar em branco); 

III – Relatar histórico, reduzindo a termo a pretensão do assistido, de maneira 

completa e clara. O relatório feito no verso da ficha é de extrema importância 

para a futura confecção da peça inicial do processo. 

IV – Todos os documentos recebidos mesmo xerocópia, deverão ser relatados 

no espaço reservado para tanto. 

V – Sempre que possível, e sendo de interesse das parte, o atendimento deverá 

ser encaminhado para realização de audiência conciliatória no NPJ e posterior 

judicialização para fins homologatórios. 



 

 

VI – Apenas serão patrocinados pelo NPJ causas cujo valor não ultrapasse 03 

(três) vezes o salário mínimo vigente à época de sua propositura. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O atendimento de caso que já tenha uma ação em 

andamento (para contestação), ou refira-se à desarquivamento de autos, deverá 

conter em destaque na ficha de atendimento os dados concernentes ao processo 

(Foro, Vara, Natureza da Causa, Número do Processo, entre outros). 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de condenação da parte adversa em 

honorários sucumbenciais, quando do recebimento destes, haverá a partilha 

entre a seguinte proporção: 50%  (cinquenta por cento) para os advogados 

orientadores que patrocinaram a causa, 50% (cinquenta por cento) para a 

Instituição de Ensino, que, por seu turno, destinará este valor ao Núcleo de 

Práticas Jurídicas, a fim de serem promovidas as melhorias necessárias neste 

laboratório. 

 

Art. 2º - Após o atendimento, as fichas de atendimento recebem a aprovação ou 

reprovação do orientador responsável pelo plantão. 

I – Todas as fichas aprovadas e com a petição inicial, ou contestação, 

protocoladas, deverão ser encaminhadas à secretaria do Escritório, para as 

providências de abertura das pastas numeradas. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Somente serão abertas as pastas numeradas, com 

petição devidamente protocoladas pelo judiciário. No caso das iniciais, deverá o 

estagiário mencionar o número do processo e vara onde este está tramitando. 

 

Art. 3º - Para todos os atendimentos efetuados no escritório, deverão ser 

emitidos os protocolos de atendimento (casos aprovados e pendentes de 

aprovação), para que nestes sejam marcados os retornos dos assistidos ao 

escritório, previamente planejados pelo estagiário, identificando desta maneira, 

o atendido como cliente do escritório. 



 

 

PARÁGRADO ÚNICO – Só será atendido, o assistido que portar o protocolo com 

o nome do estagiário que o atendeu, com a data de retorno agendada para o dia 

que este comparecer ao plantão. 

 

Art. 4º - Para todos os atendimentos efetuados no escritório, deverão ser 

emitidos os protocolos de atendimento ( casos aprovados e pendentes de 

aprovação ), para que nestes sejam marcados os retorno dos assistidos ao 

escritório, previamente planejados pelo estagiário, identificando desta maneira, 

o atendido como cliente do escritório. 

I – Só será admitido atendimento fora de plantão quando o estagiário comunicar 

a secretaria ou ao advogado orientador o dia, hora, e nome do assistido, para 

aprovação; 

II – Não será atendido o assistido que procurar o estagiário fora do seu plantão. 

Favor orientar seus assistidos deste procedimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Só será atendido, o assistido que portar o protocolo com 

o nome do estagiário que o atendeu, com a data de retorno agendada para o dia 

que este comparecer ao plantão. 

III – Caso o atendimento não seja aprovado ou haja arquivamento do caso, o 

estagiário deverá solicitar devolução do protocolo de atendimento ao assistido. 

 

Art. 5º - Todas as fichas aprovadas, e com petição protocoladas, quando são 

entregues na secretaria para a abertura da pasta numerada, deverão vir 

acompanhadas da ficha de acompanhamento devidamente preenchida pelo 

estagiário para a colocação do número respectivo, devendo ser feita duas vias, 

sendo uma para o orientador do plantão e uma para a secretaria. Após a 

colocação do número da pasta, a ficha será devolvida ao estagiário. 

I – Nas fichas de acompanhamento de processos, deverá conter todo o 

andamento do processo, desde a abertura da pasta, até o seu arquivamento, 



 

 

passando por : relatos de retornos de cartas enviadas, providências que devam 

ser tomadas, orientação do orientador, visitas ao cartório para acompanhamento 

do processo, e tantas quantas anotações forem necessárias para o bom 

entendimento do desenrolar do processo. 

II – Todas as publicações nas quais o estagiário tomar ciência, deverão ser 

colocadas na ficha de acompanhamento, anotando-se inclusive, as providências 

a serem tomadas. 

III – O orientador irá averiguar as fichas durante o plantão. 

 

Art. 6º - Para anotações das audiências do NPJ, foi adotado uma agenda própria, 

que se encontra a disposição do estagiário e advogado. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A anotação das audiências na agenda, bem como o 

comparecimento nas mesmas, é obrigatória, podendo o estagiário ser punido 

pelo descumprimento da determinação. 

I – Para controle dos processos cuja audiência será acompanhada pelo aluno 

plantonista, foi adotado um relatório próprio que deverá ser preenchido pelo 

estagiário que patrocina o caso, com todos os dados ali requeridos. 

 

Art. 7º - Quando da reprovação da ficha de atendimento, esta deverá ser 

encaminhada a secretaria, após comunicado ao assistido. 

 

Art. 8º - Para arquivar a pasta numerada, deve-se relatar o motivo da ficha de 

acompanhamento e submetê-la a apreciação do orientador responsável e 

posteriormente, encaminhá-la a secretaria. 

I – Na ausência do assistido por mais de dois retornos, previamente agendados, 

o estagiário deverá enviar uma carta de chamamento ao escritório, cuja cópia 



 

 

será anexada na pasta numerada. O não atendimento à carta, implicará em 

arquivamento, salvo se estiver ajuizada a ação; 

II – Após providências do inciso I, relatar na ficha de acompanhamento e 

encaminhá-la ao arquivamento conforme caput deste artigo.  

 

Elaboração: Direção Acadêmica e Colegiado do Curso de Direito 

Aprovação: 22 de janeiro de 2019. 

 

 

 

 


