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Dispõe sobre a concessão de estágio a estudante de
cursos superiores no âmbito do Poder Judiciário de
Alagoas.

O Pleno do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõem a Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977,
alterada pela Lei nº 8.859, de 23 de março de 1994, e

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os requisitos básicos para concessão
de estágios no Poder Judiciário,

RESOLVE:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° O Programa de Estágio do Poder Judiciário do Estado de Alagoas visa a
propiciar complementação de ensino e aprendizagem a estudantes regularmente matriculados e
com frequência efetiva em cursos de nível superior vinculados ao ensino oficial e particular.

§ 1° Para o estágio de que trata o caput deste artigo será exigido que o estudante
tenha frequentado três anos de curso, no caso de regime seriado, ou 06 (seis) semestres, no caso de
regime de créditos.

§ 2° - O Tribunal de Justiça, representado por seu Presidente, celebrará convênios com
instituições de ensino para a definição e caracterização do estágio.

Art. 2° A Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas – ESMAL, através
da Coordenadoria de Projetos Especiais, onde está alocada a Coordenação de Estágio,
promoverá, ouvida a Coordenação Geral e a Direção da Escola, a operacionalização das



atividades de planejamento, execução, acompanhamento e avaliação do estágio, em articulação
com as instituições de ensino, cabendo-lhe:

I - realizar diagnóstico da necessidade de estagiários no âmbito das unidades do Poder
Judiciário.

II - estabelecer contatos com instituições de ensino com vistas à celebração de convênios; 

III - lavrar termos de compromisso a serem assinados pelos estagiários;

IV - receber e encaminhar às instituições de ensino relatórios de atividades trimestrais; 

V - propor a atualização da bolsa de estágio;

V - expedir declarações ou certificados de estágio;

VI - receber e analisar comunicações de desligamento de estagiários;

VII - receber os estagiários designados, após aprovação no processo seletivo, e encaminhá-
los às unidades do Poder Judiciário;

VII - controlar os períodos de duração dos estágios.

Art. 3º Somente poderão receber estagiários as unidades do Poder Judiciário que
possam proporcionar experiência prática aos estudantes, mediante efetiva participação em
serviços, programas, planos e projetos cuja estrutura programática guarde estrita correlação com
as respectivas áreas de formação profissional.

CAPÍTULO II - DOS ESTAGIÁRIOS

SEÇÃO I - DA DURAÇÃO, JORNADA E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO

Art. 4º O estágio terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por mais
12 (doze) meses, havendo interesse do Poder Judiciário, mediante requerimento do estagiário,
com anuência do Magistrado ou Servidor responsável pela unidade em que ele estiver
exercendo o estágio.

Art.   5º   Para   que   o   estagiário   possa   ter   direito   à   bolsa,   deverá   ser   cumprida   a   jornada   de,  
no   mínimo,   vinte   horas   semanais,   atestadas   pelo   responsável   da   unidade   do   Judiciário   em   que
estiver   lotado.  

Art. 5º. Para a concessão de bolsa ao estagiário deverá ser cumprida, por ele, jornada de
vinte e cinco horas semanais, atestadas pelo responsável da Unidade do Judiciário, Centro ou Núcleo
em que estiver lotado, vedada a acumulação com outro estágio. (Redação dada pela Resolução nº 9,
de 10 de março de 2009)

Art. 6°. O controle de frequência mensal de estágio deverá ser encaminhado à
Coordenadoria de Estágios até o quinto dia útil do mês subsequente ao de referência, por expediente
escrito pelo Magistrado ou Servidor responsável pela unidade em que tiver exercício o estagiário.

Art. 7°. O estagiário será avaliado trimestralmente pelo Magistrado ou Servidor
responsável pela unidade, mediante preenchimento do formulário de avaliação do desempenho
de estagiário fornecido pela Coordenação de Estágios da ESMAL, observando-se a escala de zero a
cem pontos.



SEÇÃO II - DA LOTAÇÃO E QUANTITATIVO DOS ESTAGIÁRIOS

Art. 8º O número de estagiários em cada unidade do Poder Judiciário será disciplinado
da seguinte forma:

I - Para o Tribunal de Justiça:

a) 03 (três) estagiários de Direito para o Gabinete da Presidência;

b) 02 (dois) estagiários de Direito para cada Gabinete de Desembargador;  (Alterado      
pela  Resolução     nº     7     de     29     de   março   de     2011.   Pub.     DJE     do     dia     31-03-11,     fls.     23.)  

c) 04 (quatro) estagiários de Administração;

d) 02 (dois) estagiários de Jornalismo;

e) 02 (dois) estagiários de Informática;

f) 02 (dois) estagiários de Biblioteconomia;(Nova     Redação dada     pelo     art. 1º   da     Resolução  
nº  20,     de     09     de     outubro     de     2007)  

g) 02  (dois)  estagiários  de  Ciências  Contábeis;  (Nova          Redação            dada            pelo            art.            1º            da  
Resolução     nº     20,     de     09     de   outubro     de     2007)  

h) 01 (um) estagiário de Ciências Econômicas; (Incluído         pelo         art.         1º         da         Resolução         nº         20,  
de  09     de   outubro     de     2007)  

i) 02 (dois) estagiários de Engenharia; e ; (Incluído         pelo         art.         1º         da         Resolução         nº         20, de         09  
de  outubro     de     2007)  

j) 02 (dois) estagiários de Arquitetura. (Incluído         pelo         art.         1º         Resolução         nº         20,         de         09  
de  outubro     de     2007)  

II - Para a Corregedoria-Geral da Justiça:

a) 04 (quatro) estagiários de Direito; (Nova         redação         dada         pelo         art.         1º         da         Resolução         nº         12,  
de  19     de   junho   de     2007)  

b) 01 (um) estagiário de Administração;

c) 01 (um) estagiário de Informática.

III – Para a Escola Superior da Magistratura - ESMAL:

a) 03 (três) estagiários de Direito;

b) 01 (um) estagiário de Administração;

c) 01 (um) estagiário de Jornalismo;

d) 02 (dois) estagiários de Biblioteconomia.

e) 01 (um) estagiário de contabilidade.  (Incluída pela Resolução nº 9, de 10 de março de
2009)

f) 01 (um) estagiário de pedagogia; e  (Incluída pela Resolução nº 13, de 19 de maio de
2009)

g) 01 (um) estagiário de informática.  (Incluída pela Resolução nº 13, de 19 de maio de
2009)

IV – Para as Turmas Recursais da Capital e de Arapiraca:



a) 03 (três) estagiários de Direito para cada Turma Recursal. 

V – Para o Fórum da Capital:

a) 02 (dois) estagiários de Informática;

b) 02 (dois) estagiários de Psicologia;

c) 02 (dois) estagiários de Serviço social;

d) 01 (um) estagiário de Administração;

e) 03 (três) estagiários de Ciências Contábeis.

VI – Para o Fórum Universitário:

a) 02 (dois) estagiários de Psicologia;

b) 02 (dois) estagiários de Serviço Social.

VII – Para o Fórum de Arapiraca:

a) 02 (dois) estagiários de Informática;

b) 02 (dois) estagiários de Psicologia;

c) 02 (dois) estagiários de Serviço Social;

e) 01 (um) estagiário de Administração.

f) 01 (um) estagiário de Ciências Contábeis.

VIII -  Para o Fórum de Penedo:

a) 01 (um) estagiário de Informática;

b) 01 (um) estagiário de Psicologia;

c) 01 (um) estagiário de Serviço Social;

d) 01 (um) estagiário de Administração;

e) 01 (um) estagiário de Ciências Contábeis.

IX – Para   as   Varas   e   Juizados   Especiais   Cíveis   e   Criminais   das   Comarcas   da   Capital,  
de   Arapiraca e de Penedo:  

a)02 (dois) estagiários de Direito por Vara;  

b) 02 (dois) estagiários de Direito por Juizado Especial Cível e Criminal.  

IX – Para as Varas e Juizados Especiais das Comarcas de 3ª entrância: (Redação dada pela
Resolução nº 9, de 10 de março de 2009)

a) 03(três) estagiários de Direito por Vara de Família;

b) 02 (dois) estagiários de Direito para as demais Varas e Juizados Especiais.   

b) 02 (dois) estagiários de Direito para as demais Varas; (Redação pela Resolução nº 13, de
19 de maio de 2009)

c)  04  (quatro)  estagiários  de  Direito  para  os   Juizados  Especiais  Cíveis  e  Criminais.
(Incluída pela Resolução nº 13, de 19 de maio de 2009)

X – Para as Varas da Infância e da Juventude:



a) 01 (um) estagiário de Psicologia por Vara;

b) 01 (um) estagiário de Serviço Social por Vara.

XI – Para o FUNJURIS:

a) 01 (um) estagiário de Administração; (Nova     redação dada pelo art.         1º         da     Resolução         nº  
20, de     09     de     outubro     de     2007)  

b)  01 (um) estagiário de Ciências Contábeis; (Nova         redação         dada         pelo         art.         1º         da  
Resolução  nº     20,     de     09     de     outubro   de 2007)  

c) 01 (um) estagiário de Ciências Contábeis.(Nova     redação dada         pelo art.     1º         da   Resolução  
nº  20,     de     09     de     outubro     de     2007)  

d) 02 (dois) estagiários de Engenharia; e (Acrescentado         pelo         art.         1º         da         Resolução         nº         12,         de  
19  de   junho     de     2007)  

e) 02 (dois) estagiários de Arquitetura. (Acrescentado     pelo     art.     1º     da     Resolução     nº     12,     de     19  
de  junho     de     2007)  

XII - Para o Arquivo Judiciário: (Incluído         pelo         art.         1º         da         Resolução         nº         20,         de         09         de         outubro      
de     2007)  

a)  01 (um) estagiário do curso de História, com grade curricular em que conste a(s)
matéria(s) de Arquivologia/Arquivística;

b) 01 (um) estagiário  do curso de Secretariado Executivo Trilíngue, com grade curricular
em que conste a(s) matéria(s) de Arquivologia/Arquivística.

XIII – Para a Central de Conciliação da Comarca da Capital: (Incluído pela Resolução nº 9,
de 10 de março de 2009)

a) 08 (oito) estagiários de Direito;

b) 03 (três) estagiários de Psicologia; e

c) 02 (dois) estagiários de Serviço Social;

XIV – Para a Central de Conciliação da Justiça Direta: (Incluído pela Resolução nº 9, de 10
de março de 2009)

a) 02 (dois) estagiários de Direito.

XV – Para o Núcleo de Promoção à Filiação: (Incluído pela Resolução nº 9, de 10 de março
de 2009)

a) 02 (dois) estagiários de Direito; 

b) 01(um) estagiário de Psicologia;

c) 01(um) estagiário de Serviço Social.

§ 1º Em caso de justificada necessidade para atender situação de emergência ou ainda
em decorrência da especificidade da Vara, o Magistrado ou Servidor responsável pela unidade do
Poder Judiciário poderá solicitar o aumento no quadro de estagiários cujo pedido será
apreciado pela Direção da ESMAL, ouvida a Coordenação de Estágios.

§ 2º A posição da ESMAL será comunicada ao Presidente do Tribunal que decidirá sobre
a contratação.



Art. 9º. Os estagiários serão lotados pela Coordenadoria de Estágio da ESMAL, atendendo
à disponibilidade de horário do estagiário e à especificidade da unidade do Judiciário.

§ 1º. O estagiário poderá ser transferido, durante o período do estágio, de uma unidade
para outra, nos seguintes casos:

I – Por interesse do Poder Judiciário;

II – Por permuta entre estagiários, com a anuência dos Magistrados ou dos Servidores
responsáveis pelas unidades envolvidas na permuta;

III  – Por solicitação do Magistrado ou do Servidor responsável pela unidade, com a
anuência do Magistrado ou do Servidor responsável pela unidade com a qual se pretende permutar.

IV – Por cessão de uma unidade para outra, com a anuência dos Magistrados ou
dos Servidores responsáveis pelas unidades envolvidas.

§ 2º. Os requerimentos de transferências de estagiários serão formulados, por escrito, à
Coordenadoria de Estágio da ESMAL, que apreciará os requisitos e a disponibilidade.

§ 3º. No caso da cessão de que trata o inciso IV, do § 1º, deste artigo, não haverá reposição
de  estagiário  para a  unidade  cedente,  salvo  se sobrevier  necessidade  específica, devidamente
fundamentada.

SEÇÃO III – DA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Art. 10. A seleção de estagiários do Curso de Direito será realizada mediante a instituição  
de Cursos   para Preparação e Seleção de Estagiários da ESMAL – CPSE.  

Art. 10. A seleção de estagiários do Curso de Direito será realizada mediante aplicação de
prova  conforme  se  enunciará  em  Edital  que,  inclusive,  determinará  critérios  de  aprovação  e
classificação.  Os  que  forem  aprovados  serão  submetidos  a  um  treinamento  especifico  a  ser
ministrado pela ESMAL. (Redação dada pela Resolução nº 23, de 15 de julho de 2008)

§   1º A carga   horária   e   a   grade   curricular   do   CPSE   serão   especificadas   em   ato   da   Direção  
da   ESMAL.  

§ 1º A seleção para estagiários de outros cursos superiores constará de avaliação escrita e
análise curricular, que serão realizadas por comissão designada pelo diretor da ESMAL. (Redação
dada pela Resolução nº 23, de 15 de julho de 2008)

§   2º   A   avaliação   do   CPSE   será   feita   através   de   uma   prova   objetiva,   de   conteúdo   teórico,  
e   outra   subjetiva,   referente   à   prática   jurídica,   das   quais   se   extrairá   a   média   final   do   candidato,  
no   término   do   curso,   sendo   necessária   para   aprovação   nota   média   de   seis   pontos,  
considerada   a   pontuação de zero a dez em cada prova, utilizando-se a seguinte ordem de critérios  
de desempate:  

I - O candidato que obtiver a maior nota na prova subjetiva;  

II - O candidato que tiver a maior média acumulada no curso de graduação; 

III - O candidato que estiver mais adiantado no curso de graduação;  

IV - O candidato que tiver mais idade.  

§ 2º A validade da seleção será de 12 (doze) meses, sem prorrogações. (Redação dada pela



Resolução nº 23, de 15 de julho de 2008)

§   3º   Será   fornecido   certificado   de   participação   e   aprovação   no   CPSE   para   os
candidatos   aprovados, e certificado de participação para aqueles que não obtiverem a nota mínima  
exigida, mas   tenham cumprido as demais exigências do curso.  

§ 3º A ESMAL instituirá uma taxa de inscrição para custeio das atividades de seleção e
treinamento. (Redação dada pela Resolução nº 23, de 15 de julho de 2008)

§ 4º A seleção para estagiários de outros cursos superiores será efetivada mediante a
aplicação de avaliação escrita e análise curricular.

§ 5º A avaliação dos estagiários será efetuada por comissão designada pela Direção
da ESMAL.

§ 6º A validade do Curso de Preparação e Seleção é de 12 (doze) meses, improrrogáveis.

§ 7º. A ESMAL instituirá um valor de investimento para custeio das despesas do CPSE.

§8º Nas Comarcas de 1ª e 2ª entrância, onde residam estudantes de Direito matriculados em
instituições de ensino superior, distantes até 65 km da sede da respectiva Comarca, o processo de
seleção dar-se-á  mediante entrevista a ser efetuada pelo Juiz da unidade judiciária. (Incluído pela
Resolução nº 9, de 10 de março de 2009)

SEÇÃO IV – DA CONTRATAÇÃO

Art. 11. A contratação de estagiários será feita, após a conclusão do processo
seletivo, mediante assinatura de termo de compromisso com período de validade de 12 (doze)
meses, a ser celebrado entre o estudante e o representante do Poder Judiciário, podendo o prazo
ser prorrogado por mais 12 (doze) meses.

§ 1º Mediante a assinatura do termo de compromisso, o estagiário obrigar-se-á a cumprir
as normas disciplinares de trabalho estabelecidas para os servidores do órgão.

§ 2º O ingresso de estagiário observará a ordem de colocação no processo seletivo e
a quantidade de vagas ofertadas.

§ 3º Durante o prazo de validade do processo seletivo, os candidatos aprovados, que
não estiverem situados no número de vagas, poderão ser chamados para contratação em caso de
necessidade de aumento de estagiários ou na ocorrência de vagas por desligamento.

§4º Nas Comarcas de 1ª e 2ª entrância, observados os critérios do parágrafo 8º do artigo 10
desta Resolução, a contratação de estagiários dar-se-á, preferencialmente, mediante convênio com as
Prefeituras Municipais e sem ônus para o Tribunal de Justiça,  sem prejuízo do gerenciamento e
fiscalização das atividades de estágio a cargo da Escola Superior da Magistratura.  (Incluído pela
Resolução nº 9, de 10 de março de 2009)

SEÇÃO V - DA BOLSA DE ESTÁGIO

Art. 12. O estudante receberá, a título de bolsa de estágio, a importância correspondente
a um salário mínimo mensal, não fazendo jus à hora extra ou a quaisquer outros adicionais
de remuneração.



§1º Ao estagiário será prestado auxílio-transporte. (Incluído pela Resolução nº 9, de 10 de
março de 2009)

§2º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1
(um) ano, um período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas
férias escolares, descontados os dias do recesso forense.  (Incluído pela Resolução nº 9, de 10 de
março de 2009)

§3º O recesso deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de
contraprestação. (Incluído pela Resolução nº 9, de 10 de março de 2009)

§4º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos
casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. (Incluído pela Resolução nº 9, de 10 de março
de 2009)

Art. 13. Será considerada, para efeito de cálculo da bolsa, a frequência mensal do
estagiário, deduzindo-se os dias de falta não justificada.

Art. 14. Cancelar-se-á o pagamento da bolsa a partir da data de desligamento do
estagiário, qualquer que seja a causa.

Parágrafo único. Suspender-se-á, imediatamente, o pagamento da bolsa, caso não seja
encaminhado à Coordenação de Estágio, o controle mensal de frequência estabelecido no artigo 6º,
desta Resolução.

SEÇÃO VI - DO DESLIGAMENTO

Art. 15. O desligamento do estagiário ocorrerá:

I – automaticamente, ao término do prazo de validade do termo de compromisso;

II – por abandono, caracterizado por ausência não justificada de oito dias consecutivos
ou quinze dias intercalados no período de um mês;

III – por conclusão ou interrupção do curso na instituição de ensino; IV – a pedido do
estagiário;

IV – por interesse e conveniência da administração;

V – por pontuação inferior a cinquenta pontos nas avaliações de desempenho a que será
submetido;

VI  – ante o descumprimento pelo estagiário de qualquer cláusula do termo de
compromisso;

VII – por conduta incompatível com a exigida pela administração.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Será emitido certificado de estágio quando o estudante obtiver
aproveitamento satisfatório e, nos demais casos, declaração comprobatória do período de estágio.

Art. 17. O estágio não gera vínculo empregatício de qualquer natureza, nos termos
da legislação vigente.



Art. 18. A Escola Superior da Magistratura de Alagoas – ESMAL, mediante processo
seletivo, poderá conceder até 10 (dez) bolsas de pesquisa e extensão a alunos matriculados em
instituição de ensino superior para desenvolvimento de projetos do Núcleo de Pesquisa da Escola,
inacumulável com a bolsa do estágio.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art.  19.  Os alunos de instituições de ensino superior que foram aprovados na  seleção
instituída pelo Edital 02/2005 da Coordenação de Estágios e que não foram contratados, poderão
ingressar no I Curso de Preparação e Seleção para Estagiários – CPSE.

Parágrafo único. Os alunos de que trata o caput deste artigo poderão utilizar a nota
da prova objetiva conseguida na seleção do Edital 02/2005, mas deverão cumprir as exigências
do CPSE e participar da prova subjetiva para obtenção da média final ou ainda lhes será facultada
a submissão à nova prova objetiva, prevalecendo a maior nota.

Art. 20. Os estágios em realização na data de início da vigência desta resolução
serão ajustados às normas nela contidas.

Art. 21.  Os contratos ou admissões de estagiários efetuados por  forma diversa  à
estabelecida nesta Resolução serão cancelados por conveniência da administração, facultando-
se ao aluno a participação no processo seletivo instituído neste instrumento normativo.

Art. 22. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Des. ESTÁCIO LUIZ GAMA DE LIMA - Presidente 

Des. ORLANDO MONTEIRO CAVALCANTI MANSO 

Des. JOSÉ FERNANDO LIMA SOUZA

Des. JOSÉ FERNANDES DE HOLLANDA FERREIRA 

Des. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS 

Des. MÁRIO CASADO RAMALHO

Des. HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS 

Des. ELISABETH CARVALHO NASCIMENTO

Des. ANTONIO SAPUCAIA DA SILVA

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO Des. JUAREZ MARQUES LUZ

* Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial de 25-04-2005 e republicado no dia 27-
04-2005.


