
 
Resolução nº 175 
De 27 de novembro de 1984 
  

 Institui o Cartão de Identificação dos estagiários de Direito,  

integrantes do Quadro de Estagiários da Procuradoria-Geral 

de Justiça e dá outras providências.* 

 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista o que consta do Decreto nº 6.967/83, 
  
CONSIDERANDO a necessidade de que os estagiários do Ministério Público possam identificar-se,  
a fim de terem acesso à dependência de órgãos públicos, autos e registros de repartições estatais 
para desempenho de tarefas que lhes tenham sido atribuídas pelo órgão do Ministério Público a 
que servem,   
  
R E S O L V E:  
  
Art. 1º - Fica instituído o Cartão de Identificação dos estagiários de Direito,  integrantes do Quadro 
de Estagiários da Procuradoria-Geral de Justiça,  que será fornecido gratuitamente;  
  
Art. 2º - O Cartão de Identificação de estagiário obedecerá ao modelo anexo à presente 
Resolução;  
  
Art. 3º - Compete à Supervisão do Estágio Forense, através do Núcleo de Estágio Forense, o 
preparo,  o controle e a distribuição aos estagiários do Cartão de Identificação, bem como seu 
recolhimento ao término do estágio do portador;  
  
Art. 4º - O Cartão de Identificação de que trata este ato terá como termo final de sua eficácia 
máxima a data em que seu portador venha a completar dois anos de estágio ou um ano de 
bacharel;  
  
Art. 5º - O estagiário deverá devolver ao Núcleo de Estágio Forense seu Cartão de Identificação 
imediatamente após o término, inclusive antecipado,  de seu estágio;  
  
Art. 6º - O Cartão de Identificação só pode ser utilizado para fins de serviço, e será dispensado o 
estagiário que o usar indevidamente, ficando ainda o infrator sujeito às sanções pertinentes.  
  
Rio de Janeiro,  27 de novembro de 1984.  
  
 
ANTONIO CARLOS SILVA BISCAIA 
Procurador-Geral de Justiça 
 
* Ementa sugerida pelo MP Colaborativo 
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