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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO – TCE 

ESCRITÓRIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA - EAJUR 
 

 

 
ESTÁGIÁRIO: 

Nome: _________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

RG: _________________________________ CPF: _____________________________ 

Matrícula (CESUC): ________________________ Telefone: ______________________ 

Email: _________________________________________________________________  

 

O ESTAGIÁRIO, regularmente matriculado no Curso de Direito do Centro de Ensino 

Superior de Catalão – CESUC, firma o presente Termo de Compromisso de Estágio – TCE 

para realizar estágio junto ao Escritório de Assistência Jurídica – EAJUR. 

 

Cláusula Primeira 

As atividades a serem desenvolvidas durante o estágio constam da programação do 

EAJUR, do NPJ e do Curso de Direito, além de outros regulamentos do CESUC aplicáveis. 

 

Cláusula Segunda  

O EAJUR deverá proporcionar ao ESTAGIÁRIO(A) condições de treinamento prático, 

aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e humano, proporcionando a supervisão e o 

acompanhamento das atividades contidas na programação do estágio.  

 

Cláusula Terceira 

O ESTAGIÁRIO(A) deverá observar e seguir as normas e procedimento internos do 

EAJUR, do NPJ e do Curso de Direito, além de outros regulamentos do CESUC aplicáveis. 

 

Cláusula Quarta   

Este termo de compromisso terá vigência do semestre letivo, a contar da data de sua 

assinatura e as atividades desempenhadas pelo estagiário somente serão consideradas 

para fins de cumprimento de requisitos do semestre correspondente. 

 

Cláusula Quinta   

São obrigações do estagiário: 

a)  manter conduta ética e compromisso com os clientes do EAJUR; 

b)  preservar o sigilo das informações a que tiver acesso, independentemente da 

vigência do presente termo, abstendo-se de relevar ou divulgá-las a terceiros; 

c) obedecer às normas internas do EAJUR; 

d) cumprir as atividades programadas; 

e) elaborar a minuta de declaração de estágio do NPJ, consoante as atividades por 

ele desenvolvidas e nos prazos estabelecidos, colher a assinatura do advogado do 

EAJUR e solicitar o seu encaminhamento; 
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f) observar as normas que se aplicam aos advogados do EAJUR, especialmente no 

que pertine a vedação de patrocínio simultâneo. 

 

Cláusula Sexta 

Constituem motivos para a cessação automática da vigência do presente termo de 

compromisso: 

a) Conclusão de curso, abandono e/ou trancamento de matrícula; 

b) Não comparecimento ao estágio nos dias agendados, salvo se comprovado caso 

fortuito ou força maior; 

c) Desídia na realização das atividades atribuídas pelos advogados do EAJUR; 

d) Descumprimento de quaisquer das cláusulas estabelecidas no presente Termo de 

Compromisso e normas do CESUC. 

 

Cláusula Sétima   

As partes, de comum acordo, elegem como anuente o Centro de Ensino Superior de 

Catalão – CESUC, as quais comunicarão a cessação ou as eventuais modificações do 

convencionado neste termo de compromisso. 

 

Cláusula Oitava 

O ESTAGIÁRIO(A) deverá cumprir, no semestre letivo, a quantidade mínima horas de 

efetiva atividade no EAJUR, prevista na matriz curricular e nos regulamentos do CESUC, 

sendo que essas atividades serão avaliadas pelos supervisores do estágio supervisionado 

mediante relatórios apresentados pelos discentes, não sendo computadas as meras horas 

de permanência no EAJUR.  

 

Cláusula Nona 

O ESTAGIÁRIO(A) será responsável pelas causas que der atendimento e/ou tiver a 

incumbência de realizar o protocolo do trabalho pertinente, podendo ser responsabilizado 

administrativa e judicialmente e com perdas e danos por suas omissões, desídias e 

descumprimento deste termo de compromisso e dos regulamentos do CESUC. 

 

 

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste termo de 

compromisso, as partes assinam em duas vias de igual teor e forma, na presença de 

duas testemunhas.  

 

Catalão, _______________________________ 

 

 

 

 

_____________________________    _____________________ 

EAJUR                                                                         ESTAGIÁRIO 

 

Testemunhas: 

_________________________    __________________________ 

Nome         Nome  

CPF         CPF 

RG         RG 


