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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 

GABINETE DA PROCURADORIA

PARECER n. 00172/2018/GAB/PF/IFTM/PGF/AGU
 

NUP: 23199.003522/2018-26
INTERESSADOS: IFTM / REITORIA / PROEX.
OBJETO: ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA, DE TERMO DE CONVÊNIO E DE
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, NO PROPÓSITO DE VIABILIZAR A CONCESSÃO DE ESTÁGIO,
OBRIGATÓRIO E NÃO-OBRIGATÓRIO, PARA ESTUDANTES DOS CURSOS DESTE IFTM, E DEMAIS
CONSULTAS SOBRE O TEMA.
ASSUNTOS: CONTRATO DE ESTÁGIO

 
EMENTA:
I. Direito Administrativo. Convênios Sem Repasse de Verbas. Convênio de Concessão de Estágio. Ajuste
visando a proporcionar, aos discentes regularmente matriculados nos cursos do IFTM, a oportunidade de
realização de estágio na parte concedente. Minuta de Edital de Chamada Pública, termo de convênio e
termo de compromisso de estágio. Fundamentação: Lei 11.788/2008 e Orientação Normativa nº 02/2016
– SEGEP/MPOG.
II. Aplicação, no que couber, dos arts. 38 e 116 da Lei nº 8.666/1993. Parecer nº
00002/2016/CPCV/PGF/AGU. CONCLUSÕES DEPCONSU/PGF/AGU Nº 104 a 107/2016.
III. Pela possibilidade, desde que observadas as recomendações constantes neste opinativo.

 
 

RELATÓRIO
 
1. Vistos e examinados os autos.
 
2. O presente processo é submetido a esta Procuradoria Federal, por solicitação da Diretora de Extensão

Tecnológica do IFTM / Reitoria, através do DESPACHO N° 50/2018 / PROEXT-REI (fl. 45), para análise e emissão de parecer
acerca da minuta do Edital de Chamada Pública, de Termo de Convênio e de Termo de Compromisso de estágio, no propósito de
viabilizar a concessão de estágio, obrigatório e não-obrigatório, para estudantes dos cursos deste IFTM, e demais
questionamentos sobre o tema.

 
3. O processo foi instruído, constando em especial: A solicitação de abertura de processo eletrônico (fl. 01); a

minuta de termo de compromisso - sem convênio (fls.02/05 e 46/49); a minuta de edital de Chamada Pública e seus anexos (fls.
06/37 e 50/82); demais questionamentos sobre o tema (fls. 38/44 e 83/89); e o encaminhamento a esta Procuradoria Federal para
a análise e emissão de parecer jurídico (fls. 45 e 90).

 
4. Eis o relato do necessário, passo a examinar.
 
 

ANÁLISE JURÍDICA
 
5. O exame desta Procuradoria Federal se dá nos termos do art. 11 c/c artigo 18 da Lei Complementar nº 73/93 -

Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, e do art. 10, § 1º, da Lei nº 10.480/2002, subtraindo-se análises que importem
considerações de ordem técnica, financeira ou orçamentária, considerando a delimitação legal de competência institucional deste
Órgão.

 
6. Ao compulsar o presente caderno processual, é possível extrair que o feito fora regularmente iniciado, tendo

sido autuado, protocolizado e registrado. Suas folhas, outrossim, encontram-se sequencialmente numeradas, tal como exige o
artigo 22, § 4º, da Lei 9.784/99, constando 90 folhas, excluindo este parecer.
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DA ESCOLHA DA ENTIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO
 
7. De moda geral, inúmeras são as entidades públicas ou privadas interessadas em conceder estágios a alunos,

não havendo, em princípio, limites para a admissão de tais entidades quando preencham os requisitos legais e institucionais
para tanto. Aliás, presume-se ser de interesse da Instituição de Ensino dispor do maior número possível de opções nesse sentido,
diante da necessidade de encaminhamento de milhares de discentes para estágios.

 
8. A inviabilidade de competição, neste caso, tornaria inexigível qualquer processo licitatório, nos termos do art.

25 da Lei nº 8.666/1993. Ainda assim, à vista de sua natureza pública, sujeita-se o IFTM às regras e princípios norteadores da
Administração Pública, entre os quais cabe destacar, nesta oportunidade, o da impessoalidade, previsto no art. 37 da
Constituição da República Federativa do Brasil.

 
9. Alexandre Mazza, na p. 106 da 5ª edição de sua obra "Manual de Direito Administrativo" (Editora Saraiva),

chama atenção para o fato de que o princípio da impessoalidade, numa de suas conotações, estabelece um dever de
imparcialidade, impedindo discriminações ou privilégios, ou seja, favoritismos. Logo, à luz desse dever administrativo, mesmo
que o IFTM não necessite deflagrar procedimento de competição para escolha dos entes dispostos a conceder estágios a seus
alunos, impõe-se, no mínimo, que dê ampla notícia dessa possibilidade a todos os potencialmente interessados, apresentando-
lhes os critérios para que possam ser selecionados.

 
10. Deverão, pois, as entidades concedentes de estágio, ser escolhidas a partir de um processo de

credenciamento, anunciado em Edital específico de chamada pública, com ampla publicidade. A critério do IFTM, e levando em
consideração a economicidade, a chamada pública não necessita fixar prazo específico para o credenciamento ora indicado,
podendo tratar-se de um processo permanente ou previsto para ocorrer ao longo de um período mais extenso. O essencial
é que o Edital apresente as condições básicas para o credenciamento, exigindo, no mínimo:

 
a) prova de constituição e de regularidade da entidade (documentação, conforme sua natureza);
b) documentação do representante legal, incluindo a comprovação de seus poderes;
c) indicação das áreas de estágio disponíveis;
d) declaração de que dispõe a entidade de instalações com condições de proporcionar ao educando atividades de

aprendizagem social, profissional e cultural;
e) declaração de que dispõe a entidade, em seus quadros, de funcionário(s) com formação ou experiência

profissional na(s) área(s) de conhecimento correspondentes aos campos de estágio disponibilizados;
f) compromisso de contratação, em favor dos estagiários, de seguro contra acidentes pessoais (quando essa

obrigação não for assumida pela própria Instituição, como faculta a lei), e de cumprimento das disposições da Lei nº
11.788/2008 de um modo geral.

 
11. Sem prejuízo dos requisitos mínimos antes recomendados, poderá o IFTM detalhá-los ou complementá-los,

sempre atentando para os limites da lei e para a necessidade de estar qualquer exigência adequada aos fins específicos visados.
 
12. Feita a seleção, com cada entidade efetivamente credenciada deverá ser celebrado, na sequência, o convênio

cabível.
 
 

Edital de Chamada Pública
 
13. Uma vez expostas as premissas acima, observo que o objeto do edital parece guardar sintonia com a missão

constitucional deste IFTM, o que dá o esteio jurídico-material necessário para o lançamento da seleção pública em tela. . O
intuito maior do normativo administrativo desta questão foi, de certa maneira, moralizar a Administração, em suas seleções e
negócios públicos em todos os níveis. No presente caso, o instrumento de chamada pública tem como objetivo o credenciamento
de entidades públicas e privadas concedentes de campos de estágio, no propósito de viabilizar a concessão de estágio,
obrigatório e não-obrigatório, para estudantes dos cursos desta Instituição de Ensino, nos termos da Lei nº 11.788 de 25 de
setembro de 2008, bem como da orientação contida no Parecer n° 00002/2016/CPCV/PGF/AGU.

 
14. O processo público de seleção (também denominado chamamento público ou chamada pública) é

materializado por meio de um “edital”, que é instrumento jurídico proveniente do direito administrativo, pelo qual a
Administração Pública leva ao conhecimento público determinado certame, fixando as condições de sua realização e
convocando os interessados para apresentação de suas propostas/projetos/cadastramento.
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15. Considerando a inexistência de ato normativo específico que regule tal certame, o edital em análise deve

obrigatoriamente observar, por analogia, o disposto na Lei nº 8.666/1993, naquilo que lhe for pertinente.
 
16. Nesse sentido, os editais lançados por este IFTM, além de observarem os princípios atinentes à

administração pública descritos no artigo 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência), deverão se submeter aos princípios constantes no artigo 3º, da Lei nº 8.666/1993, que assim estabelece:

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento
objetivo e dos que lhes são correlatos. (grifo nosso)

 
17. As seleções públicas para o credenciamento de entidades públicas e privadas concedentes de campos de

estágio, as de projetos e de apoio a eventos ligados à missão da instituição de ensino serão regidas pelos princípios da
transparência; isonomia; legalidade; moralidade; impessoalidade; publicidade; eficiência; prestação de contas sobre a
utilização dos recursos captados; e acesso à inscrição.

 
18. Além dos princípios supramencionados, um processo público de seleção deverá observar, com fulcro no

princípio da legalidade, as disposições insertas no artigo 40, da Lei nº 8.666/1993 (que contempla os requisitos de um edital), no
que couber.

 
19. Chamamento Público é prospectar o mercado, dar publicidade sobre programas ou ações

administrativas, ou seja, o objetivo real não é escolher ou selecionar um único partícipe ou projeto, mesmo porque o
edital não costuma prever regras exaustivas que preservem a igualdade e a competitividade.

 
20 Como menciona Carvalho Filho na citação acima "a Administração Pública publica edital com o objetivo

de divulgar a adoção de certas providências específicas e convocar interessados para participar da iniciativa, indicando,
quando for o caso, os critérios objetivos necessários à seleção. É o caso, entre outros, da convocação de interessados para
credenciamento junto à Administração, ou de capacitação de comunidades para recebimento de algum serviço público, ou
ainda para a apresentação de projetos e programas a serem estudados por órgãos administrativos."

 
21. Como se denota da lição do ilustre jurista, não se estabelece ambiente competitivo para a seleção de um

projeto, mas se abre através de uma ação, no Chamamento Público o objetivo é única e exclusivamente prospectar.
 
22. A minuta de edital acostada aos autos, que tem como objeto "o Chamamento Público de Instituições/Pessoas

Jurídicas de direito público ou privado, regularmente constituídas, profissionais liberais de nível superior devidamente
registrados em seus respectivos conselhos profissionais, localizadas no estado de Minas Gerais, visando a prospecção de
oportunidades de estágio obrigatório e não obrigatório aos estudantes, interessadas em firmar ACORDO/CONVÊNIO de
cooperação técnica para viabilizar oportunidade de estágio obrigatório e não-obrigatório no campo de atuação dos discentes dos
cursos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, através do Programa de Estágio".

 
23. Conforme se depreende da leitura da minuta de edital encaminhada para análise, o IFTM pretende

chamar pessoas jurídicas de direito privado e órgãos da administração pública interessados em celebrar convênio de concessão
de estágio com o IFTM, consoante previsão contida no artigo 8º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Veja-se:

 
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.  

 
24. Em complemento às prescrições legais, o art. 8º da Orientação Normativa SEGRT/MP nº 02/2016 assim

dispõe sobre a matéria:
 

Art. 8º - Os órgãos e entidades poderão celebrar convênio com as instituições de ensino para aceitação de
estagiários, no qual constarão as atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes, desde que guardem
estrita correlação com a proposta pedagógica do curso.
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Parágrafo único. A celebração de convênio de que trata o caput deste artigo não dispensa a celebração do
TCE previsto no inciso II do art. 4º desta Orientação Normativa.

 
25. Cumpre transcrever, ainda, a seguinte conclusão emitida pela Procuradoria-Geral Federal, em decorrência do

disposto no Parecer nº 00002/2016/CPCV/PGF/AGU, aprovado pelo Procurador-Geral Federal. Vejamos:
 

CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 107/2016:
AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO FEDERAIS DEVEM REALIZAR CHAMADA PÚBLICA PARA
CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES OU ÓRGÃOS PÚBLICOS COM OS QUAIS SE
CELEBRARÁ O CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DO ESTÁGIO MENCIONADO NO
PARÁGRAFO ANTERIOR. O EDITAL DEVE PREVER, NO MÍNIMO, AS ÁREAS DE ESTÁGIO, A
QUANTIDADE DE VAGAS, OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (DAS ENTIDADES CONCEDENTES E
DOS ESTAGIÁRIOS), BEM COMO O DEVER DE CUMPRIMENTO, PELOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES CONCEDENTES DO ESTÁGIO, DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LEI
11.788/2008.

 
26. Observa-se, assim, que as Coordenações de Estágio, através do edital encaminhado para análise, devem

realizar chamada pública para credenciamento das Pessoas Jurídicas de direito público ou privado, regularmente constituídas, e
profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos profissionais, com os quais
celebrará convênio para concessão de estágio, o que está de acordo com a CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº
107/2016, acima colacionada.

 
27. No tocante à minuta de edital da chamada, e seus anexos, constante às fls. 50/82, observa-se que atende, em

linhas gerais, às exigências legais para fins de observância ao princípio da isonomia e da impessoalidade. Do ponto de vista
jurídico-legal, encontra-se apta a produzir os efeitos para os quais se destina, razão pela qual merece aprovação da Procuradoria
Federal junto ao Ifes.

 
28. Com intuito de observar os princípios que regem a Administração Pública, maior razão do presente

chamamento público, o extrato do Edital (Aviso de Chamamento Público) deve ser publicado no D.O.U. e em jornal de grande
circulação local, podendo o Edital ser disponibilizado apenas no endereço físico e eletrônico, para consulta dos interessados,
pelo período em que a administração entender pertinente.

 
29. Todavia, entendemos importante ressaltar que a chamada pública deve ser feita periodicamente, com prazo

razoável fixado pela própria Pró-Reitoria de Extensão, Diretoria de Extensão Tecnológica e Coordenações de Estágio (já que
não há definição legal), a fim de sempre deixar em evidência o interesse da Ifes em firmar tais acordos. Isto porque, mesmo
permanecendo fixamente no sítio do IFTM, nem sempre o tema ficará em destaque, podendo cair no esquecimento. Desta
forma, a renovação constante da chamada garantirá a ampla divulgação a novos interessados e favorecerá a qualidade da
formação profissional dos alunos.

 
30. Da análise dos termos da minuta apresentada, verifica-se que seus termos estão em plena consonância com a

legislação que lhe subsidia, pelo que não identificamos nenhum aspecto relevante no que diz respeito à juridicidade e legalidade,
capaz de obstar a sua publicação. No mais, não encontrei, neste momento, qualquer vício à publicização do referido edital,
opinando por sua viabilidade.

 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO
 
31. A permissão legal para a possível celebração, pelo IFTM, de convênios, contratos, acordos ou quaisquer

outros ajustes, decorre de sua autonomia, consagrada pelo art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil, e ainda do
disposto no art. 53, inciso VII, da Lei nº 9.393/1996 (LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), in verbis:

 
"Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as
seguintes atribuições: (...)
VII - firmar contratos, acordos e convênios; (...)"

 
32. Na hipótese em análise, por se tratar de convênio voltado para a concessão de estágios, atrai-se a incidência

da Lei nº 11.788, de 25.09.2008 (que "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 ns. 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
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nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências"), cujo art. 8º assim prevê:

 
"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."

 
33. Como se pode verificar, a própria lei aplicável reporta-se à palavra "convênio", que Maria Sylvia Zanella Di

Pietro define como "forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de
interesse comum, mediante mútua colaboração" (in "Direito Administrativo", Atlas, 14ª edição, p. 291). Dúvida não há, pois,
quanto à necessidade de se conferir essa identificação específica ao instrumento jurídico a ser celebrado em cada caso.

 
34. Do ponto de vista formal, cada processo envolvendo a celebração de convênio entre O IFTM e entidade

pública ou privada selecionada como concedente deverá estar autuado, protocolado e numerado, com suas folhas numeradas
em sequência e rubricadas (assinadas eletrônicamente), nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 9.784/1999.

 
35. Ademais, é imperioso que os processos sejam instruídos, no mínimo, com cópia do Edital de Chamada

Pública, com os documentos apresentados pela entidade interessada e seu representante (de acordo com as exigências
editalícias), com elementos que indiquem a aprovação/seleção da entidade, com Plano de Trabalho aprovado pela autoridade
competente, com o instrumento do convênio original devidamente assinado, com cópia de sua publicação oficial em extrato.

 
36. No tocante ao Plano de Trabalho, vale destacar que o art. 116 da Lei nº 8.666/1993 determina a aplicação

das disposições da referida Lei, no que couber, "aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por
órgãos e entidades da Administração". E entre essas disposições eventualmente aplicáveis, encontra-se o § 1º do próprio art.
116, que se reproduz a seguir:

 
"Art. 116. (...)
§ 1º A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública
depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o
qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases
programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios
para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador." (grifos apostos)

 
37. Portanto, num primeiro momento, impõe-se à Administração verificar a presença dos elementos previstos no

art. 116, § 1º, da Lei de Licitações e Contratos, no que forem compatíveis com a situação concreta. Como regra geral para os
convênios destinados à viabilização de estágios, requer-se, pelo menos, a demonstração do objeto, das metas, das etapas de
execução e da previsão de início e fim da execução desse objeto (estágio), a partir do que deverá ser considerada atendida a
exigência legal.

 
38. Diante de todo o exposto e fundamentado, é de se concluir que:
a) A celebração de parcerias entre o IFTM e entidades públicas ou privadas interessadas em conceder estágios,

obrigatórios ou não-obrigatórios, aos discentes dos Cursos deste IFTM, conta com o devido respaldo do art. 53, inciso VII, da
Lei nº 9.393/1996 (LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e, mais especificamente, da Lei nº 11.788/2008;

b) A escolha das entidades concedentes de estágios, embora prescindindo de licitação, diante
principalmente da inviabilidade de competição, deve, ainda assim, em decorrência dos princípios da isonomia,

da moralidade, da impessoalidade e da publicidade, ser precedida de Edital de Chamada Pública, explicitando os requisitos para
o credenciamento de tais entidades, conforme item 25 retro;

c) O instrumento adequado para a formalização das parcerias em exame é o convênio, nos termos do art. 8º
da Lei nº 11.788/2008, que deve ser formalizado em cada caso tomando por base a minuta-padrão aprovada por esta
Procuradoria Federal;
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d) Os processos devem ser autuados de conformidade com o disposto no art. 22, § 4º, da Lei nº 9.784/1999,
impondo-se ainda que sejam corretamente instruídos, no mínimo com a documentação essencial referida nos itens 10 a 12 e 35
retro.

 
 

O TERMO DE COMPROMISSO E O TERMO DE CONVÊNIO
 
39. O termo de compromisso, firmado por escrito, consoante as normas legais e as cláusulas conveniadas, é o

documento pelo qual o estudante, a instituição de ensino e a organização concedente ajustam a forma de execução do estágio e
estabelecem os direitos e deveres dos pactuantes.

 
40. Trata-se, portanto, de documento com caráter obrigatório (art. 8º p. único, LEE) e tripartite, levando em

conta o dever de participação dos sujeitos contratantes. No termo de compromisso poderão constar: as atividades que o
estagiário desempenhará, desde que compatíveis com a finalidade pedagógica; as datas do início e do término do estágio; a
jornada; o valor mensal da bolsa de estudo ou outra forma de contraprestação; a designação do orientador, pela escola, e do
empregado da instituição concedente em relação ao qual o estagiário ficará subordinado diretamente; as condições para a
avaliação e a aprovação do estágio; as modalidades de suspensão e realização do estágio; as situações em que o estagiário
poderá ausentar-se a pedido da instituição de ensino; e a cláusula explicitando sobre as normas internas da organização
concedente. O legislador admite que ao longo da execução do contrato de estágio, novos aditivos sejam progressivamente
acrescentados ao termo de compromisso, desde que referentes às modificações graduais introduzidas no plano de atividades do
estagiário.

 
41. O regulamento da Lei 6494/1977 admitia a dispensa do termo de compromisso em relação ao estágio

comunitário, prestado perante entidades sem fins lucrativos. A primeira leitura da nova legislação parece ser taxativa no
tocante à exigibilidade do termo de compromisso independentemente da modalidade de estágio, mesmo quando este tem um
evidente escopo altruístico. Essa interpretação pode contribuir para se evitar situações ambíguas que facilitem a irregular
exploração de mão-de-obra sob o véu diáfano do estágio.

 
42. Isso significa que o contrato de estágio exige uma forma solene, de sorte que, em regra, a falta de termo de

compromisso afasta a aplicação da Lei 11.788/2008. Todavia, parece não ter sentido a exigência de termo de compromisso se o
estágio for realizado na própria instituição de ensino, tendo em vista que esta por sua própria natureza já é considerada
juridicamente compromissada com a formação do educando.

 
43. O contrato de estágio deve ser antecedido de uma planificação escolar que deve tomar como parâmetro o

projeto pedagógico da instituição de ensino, conforme exige a LDB, de sorte que a formação do educando não seja
manipulada ou pervertida pela instituição concedente do estágio. O projeto pedagógico deve conter regras que garantam a
autonomia da instituição escolar no processo de formação do estudante, a qual servirá de parâmetro para a elaboração do termo
de convênio de estágio, documento este considerado como imprescindível pela jurisprudência, in verbis:

 
CONTRATO DE ESTÁGIO. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES (LEI Nº 6.494/77). VÍNCULO DE
EMPREGO RECONHECIDO. A caracterização de estágio depende da configuração de requisitos
formais e substanciais, nos termos da Lei nº 6.494/77. Verificado que a celebração de "Acordo de
Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio" ocorreu após um ano de prestação de serviços, tem-se
por não atendido o requisito formal imposto pelo art. 3.º da norma legal citada, afastando-se, por
conseguinte, o caráter pedagógico das atividades desempenhadas. O Termo de Cooperação
posteriormente firmado não transmuda a natureza da relação empregatícia já formada. O contrário até
seria admissível, quando o estagiário passa à condição de empregado, mas incabível, ante as
circunstâncias indicativas de inalterabilidade das condições substanciais de trabalho, reconhecer que o
empregado passou, pela mera subscrição contratual, à qualidade de estagiário. O princípio da
continuidade da relação de emprego converge para a invalidação do contrato de estágio firmado
posteriormente.Vínculo de emprego reconhecido durante todo o período contratual. Recurso ordinário do
Reclamado a que se nega provimento (TRT 9ª R, 1ª T, RO 1146/2006, DJPR 11-05-2007, Relator:
Ubirajara Carlos Mendes).

 
44. Se o estudante demandar judicialmente dizendo-se empregado, cabe ao empregador contestar judicialmente

a afirmação e demonstrar em juízo que o contrato de estágio foi executado regularmente. Essa inversão do ônus da prova
também se aplicará se o demandado não apresentar em juízo o termo de compromisso, conforme vem decidindo a jurisprudência
brasileira:

 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ESTAGIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO
DESINCUMBÊNCIA. Alegando a reclamada fato impeditivo do direito do autor em ver reconhecido o
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vínculo empregatício, atraiu para si o ônus de provar o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei
6.494/77 (contrato de estágio), haja vista que o ordinário se presume e o extraordinário se prova. Não
apresentando Termo de Compromisso de Estágio firmado pelas partes intervenientes, tem-se que não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 818 da CLT e art. 333, II, do CPC,
revestindo-se a contratação de nulidade, acarretando o reconhecimento do vínculo empregatício nos
moldes como preconizado no art. 3º da CLT. (TRT15ª R, 4ª T, RO 574/2004, DJ 18.8.2005, Renato
Buratto-Juiz Relator).

 
45. O termo de convênio ou de parceria é o pacto firmado, obrigatoriamente por escrito, entre a instituição de

ensino e a organização concedente por meio do qual os contratantes firmam a intenção de materializar a experiência do estágio
de estudantes e estabelecem os direitos e deveres das partes interessadas.

 
46. Além de ato-condição da existência do termo de compromisso, o termo de convênio é a prova da

institucionalização do estágio, o qual deve ser acessível em igualdade de condições a todos os estudantes de uma comunidade
escolar, conforme exige o inciso I, do art. 3º da LDB.

 
47. Para viabilizar iguais oportunidades aos educandos, o termo de convênio deve ser documento de ampla

publicidade, inclusive sendo recomendável que seja disponibilizado na internet de modo que a comunidade tenha razoável
informação sobre as possibilidades de estágio, exigência que se compatibiliza com os princípios do amplo acesso ao processo de
formação educativa e da gestão democrática das instituições de ensino (art. 3º, LDB).

 
48. Com o fito de fazer uma amarração mínima em relação ao que foi exposto, apresenta-se aqui a relação dos

principais pontos da nova disciplina da relação de estágio, Lei 11.788/2008, a saber:
 
a) A finalidade pedagógica da relação de estágio inspira-se nos princípios da vinculação pedagógica, da

adequação e do rendimento;
b) O contrato de estágio tem natureza jurídica de ato educativo-laboral e contém as seguintes características: é

pacto solene, tripartite, oneroso, de trato sucessivo, subordinativo e de atividade.
c) O legislador prestigiou expressamente os estágios de cunho profissional, sociocultural ou científico e o civil;
d) O termo de compromisso é imprescindível à validade do estágio, independentemente da modalidade deste;
e) Só haverá estágio válido se cumprida a exigência do acompanhamento do educando por professor orientador;
f) A duração máxima de estágio, na mesma organização cedente, não pode ser superior a dois anos;
g) O número total de estagiários deve ser limitado ao máximo de 20% do número de empregados do

estabelecimento da organização concedente;
h) Será obrigatória a concessão de auxílio-transporte, bolsa de estudo ou outra forma de contraprestação, em

casos de estágios não obrigatório.
 i) A jornada máxima de atividade do estagiário será de: “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; e de 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. “

 j) Todo estagiário, na hipótese em que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, terá direito ao
recesso anual, com duração mínima de 30 dias e a ser gozado preferencialmente durante o período de férias escolares. O
educando receberá a remuneração correspondente ao mencionado período, quando o seu estágio não for obrigatório;

k) Independentemente da modalidade de estágio, é obrigatório o seguro contra acidentes pessoais, sob a
responsabilidade da organização concedente, podendo, no caso de estágio obrigatório, ficar alternativamente sob o encargo da
instituição de ensino;

l) As normas consolidadas são subsidiariamente aplicáveis à disciplina da relação de estágio, conforme
exemplificativamente acena o legislador ao determinar a incidência da legislação relativa à saúde do trabalhador no local de
trabalho;

 
49. Considerando o Parecer nº 00002/2016/CPCV/PGF/AGU, a Lei nº 11.788/08, bem como as conclusões do

DEPCONSU emitidas pela Advocacia Geral da União, os quais denotam a variedade de concessão de estágio possíveis, senão
vejamos:

 
Lei nº 11.788/08
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.
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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 educando (...).
 
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 (...).
 
Parecer nº 00002/2016/CPCV/PGF/AGU
a) a Administração Pública poderá oferecer estágios por meio de contratos celebrados com agentes de
integração ou mediante convênio celebrado diretamente com as instituições de ensino;
b) no caso dos agentes de integração, a Lei 11.788/2008 impõe a necessidade de licitação prévia quando a
contratação gerar dispêndio de recursos públicos (art. 5º);
c) já quando se pretender a contratação de agentes de integração sem qualquer dispêndio de recursos
públicos, a realização de uma chamada pública para o credenciamento de todos os eventuais agentes é a
solução jurídica mais consentânea com o princípio constitucional da impessoalidade c com o
mandamento insculpido no art. 5º da Lei11.788/2008;
d) na hipótese de convênio diretamente celebrado pelos órgãos e entidades da Administração com as
instituições de ensino, devem ser observados todos os requisitos decorrentes da Lei nº 11.788/2008 e da
Orientação Normativa SRH/MP/N.0 04/2014; (revogada pela ON 02/2016);
e) as instituições de ensino públicas federais devem realizar chamada pública para credenciamento das
entidades ou órgãos públicos ou privados com os quais se celebrará o convênio para concessão do estágio
mencionado no parágrafo anterior. O edital deve prever, no mínimo, as áreas de estágio, a quantidade de
vagas, os critérios de seleção (das entidades concedentes e dos estagiários), bem como o dever de
cumprimento, pelos concedentes do estágio, das obrigações decorrentes da Lei 11.788/2008. (grifo nosso)

 
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 104/2016: A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODERÁ
OFERECER ESTÁGIOS POR MEIO DE CONTRATOS CELEBRADOS COM AGENTES DE
INTEGRAÇÃO OU MEDIANTE CONVÊNIO CELEBRADO DIRETAMENTE COM AS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO.
 
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU N° 105/2016: QUANDO SE PRETENDER A
CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO SEM QUALQUER DISPÊNDIO DE
RECURSOS PÚBLICOS, A REALIZAÇÃO DE UMA CHAMADA PÚBLICA PARA O
CREDENCIAMENTO DE TODOS OS EVENTUAIS AGENTES É A SOLUÇÃO JURÍDICA MAIS
CONSENTÂNEA COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE E COM O
MANDAMENTO INSCULPIDO NO ART. 5º DA LEI 11.788/2008. A REALIZAÇÃO DE TAL
PROCEDIMENTO, CONTUDO NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE SE FIRMAR TERMO DE
COMPROMISSO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO O ENTE CONCEDENTE E O
EDUCANDO, NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI 11 788/2008.
 
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 106/2016: NA HIPÓTESE DE CONVÊNIO
DIRETAMENTE CELEBRADO PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO, DEVEM SER OBSERVADOS TODOS OS
REQUISITOS DECORRENTES DA LEI 11.788/2008 E DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA
SRH/MP/N" 04/2014 (PREVISÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO, DA CARGA
HORÁRIA, DO VALOR DA BOLSA, DA COBERTURA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, DO
PERCENTUAL DE VAGAS RESERVADOS A COTISTAS DO AUXILIO TRANSPORTE, DO
RECESSO REMUNERADO, ETC), BEM COMO DEVE SER CELEBRADO TERMO DE
COMPROMISSO QUE CONTENHA AS CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS PREVISTAS NO ART 19
DA MENCIONADA ORIENTAÇÃO NORMATIVA SRH/MP/Nº 04/2014. (A ON Nº 04/2014 FOI
REVOGADA PELA ON Nº 02/2016)
 
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 107/2016: AS INSTITUIÇÕES DE ENSÍNO FEDERAIS
DEVEM REALIZAR CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES OU
ÓRGÃOS PÚBLICOS COM OS QUAIS SE CELEBRARÁ O CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DO
ESTÁGIO MENCIONADO NO PARÁGRAFO ANTERIOR. O EDITAL DEVE PREVER, NO
MÍNIMO, AS ÁREAS DE ESTÁGIO, A QUANTIDADE DE VAGAS, OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
(DAS ENTIDADES CONCEDENTES E DOS ESTAGIÁRIOS), BEM COMO O DEVER DE
CUMPRIMENTO PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES CONCEDENTES DO ESTÁGIO, DAS
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LEI Nº 11.788/2008.
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50. Temos, então, as seguintes possibilidades legais para a concessão de estágios no âmbito da Administração

Pública:
(a) O estágio promovido diretamente pelas instituições de ensino públicas a seus estudantes;
(b) O estágio promovido por órgãos e entidades da Administração Federal Direta e Indireta, inclusive

instituições Federais de Ensino, mas contratado junto a agentes de integração de estágio, com previsão de chamada pública, com
a criação de bancos de dados para credenciamento destes e; se for interesse do IFTM, realizar licitação nos casos de pagamento
por serviços de agentes de integração.

(c) O estágio promovido com entidades públicas, privadas ou profissionais liberais – denominadas concedentes,
mediante convênio através de realização de chamada pública e a criação de bancos de dados para o credenciamento destes;

 
51. Em relação às formas de ajustes, verifica-se que, pelo art. 8º, da Lei nº 11.788/2008 e pelo art. 8º, da

Orientação Normativa nº 2/2016/SEGRT/MP, é facultada à Instituição de Ensino celebrar convênio com os entes, públicos ou
privados, concedentes do estágio, no qual deve constar o processo educativo compreendido nas atividades programadas para
seus educandos e as condições de que tratam os arts. 6º a 14 daquela Lei, sendo despicienda a realização de procedimentos
licitatórios ou de contratações, conforme se verifica na redação os art. 8º da Lei 11.788/2008:

 
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. (grifo nosso)

 
52. Todavia, a opção pela celebração do convênio não afasta o dever da formalização do Termo de

Compromisso, determinado no inciso II, do art. 3º, da Lei 11.788/2008.
 
53. Destaca-se ainda que é facultado às instituições de ensino e às partes cedentes de estágio recorrerem a

serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, sendo
que, no caso, do ente público, deverá seguir a legislação que estabelece as normas gerais de licitação (art. 5º, da Lei nº
11.788/2008).

 
54. Ressalta-se que o agente de integração não integra, nem como representante das partes, o Termo de

Compromisso a ser firmado entre o estagiário, a Instituição de Ensino e o ente concedente do estágio (art. 16, da Lei nº
11.788/2008).

 
55. Chama-se atenção para a recomendação indicada no parágrafo 17[1], do Parecer nº

02/2013/CÀMARAPERMANENTECONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, quanto à realização de prévia seleção com critérios
objetivos dos estudantes a serem beneficiados com bolsas de estágio, o que atenderia a regra extraída do art. 20, inciso IV[2], da
ON nº 2/2016/SEGRT/MP. Bem como, as conclusões sobre o prazo de validade dos convênios, extraídas do PARECER nº 03
/2013/CÂMARAPERMENENTECONVÊNIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, são eles, in verbis:

 
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU Nº 30/2013:
O objeto do convênio deverá ser executado dentro do prazo previsto inicialmente. Contudo, poderá
ocorrer que esse prazo, por questões supervenientes, revele-se insuficiente, hipótese em que será possível
a prorrogação do prazo de vigência, com base no art. 50 da PI nº 507/2011. Considerando o regime
jurídico aplicável aos convênios, as limitações de prazo previstas nos incisos do art. 57 da Lei n9
8.666/93 não podem ser tidas como absolutas, sendo possível a prorrogação do prazo de vigência do
convênio em hipóteses diversas daqueles previstas no mencionado artigo, inclusive, em situações
excepcionais, além do prazo de 60 (sessenta) meses, desde que o caso concreto justifique tal
excepcionalidade e sejam apresentadas as devidas justificativas técnicas suficientemente aptas a
determinar a prorrogação do prazo.
CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU nº 31/2013:
A prorrogação excepcional do prazo de vigência, inclusive no caso de extrapolação do prazo de 5 anos,
não desnatura a característica do convênio como um "ajuste por escopo", na medida em que o convênio
não é instrumento idôneo para financiar serviços de caráter continuado, devendo o produto/objeto
conveniado estar, de forma obrigatória, detalhadamente especificado no momento da celebração do
acordo, de modo a evitar a inclusão posterior de metas que não tenham relação com o objeto inicialmente
conveniado.
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56. Destaca-se a vedação da admissão de estagiários que tenham relação de parentesco com autoridade
máxima administrativa do Órgão correspondente, ou com ocupantes de cargos em comissão ou funções de confiança, chefia ou
assessoramento, nos termos do inciso III, artigo 3º do decreto 7.203/2010, salvo se contratação for precedida de processo
seletivo que assegure princípio da isonomia entre os concorrentes:

 
“Art. 3º  No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são vedadas as nomeações, contratações ou
designações de familiar de Ministro de Estado, familiar da máxima autoridade administrativa
correspondente ou, ainda, familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de direção,
chefia ou assessoramento, para:
(...)
III - estágio, salvo se a contratação for precedida de processo seletivo que assegure o princípio da
isonomia entre os concorrentes”. (grifo nosso)

 
57. De tal modo, nos termos do artigo 82 da Lei 9.394/1996, a Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de

estudantes, enseja ainda a verificação de questões relevantes, especialmente se obrigatório ou não-obrigatório, inexistência de
vínculo empregatício, requisitos, acompanhamento, seleção do local, obrigações das partes, plano de atividades, celebração de
convênio e de termo de compromisso, contratação de seguro, jornada de atividade, duração, recebimento de bolsa e demais
benefícios, aplicação de legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, caracterização do vínculo empregatício e
penalidades.

 
 

Questionamentos das Coordenações de Estágio
 
58. Para os questionamentos levantados pelas Coordenações de Estágio, seguem as respostas:
 
1) Segue abaixo as justificativas do porquê da não realização de convênio em todos os casos de estágio do IFTM

Campus Uberlândia Centro.
Não necessidade diante da não obrigatoriedade prevista no Art. 8º da Lei Nº 11.788.
Segue abaixo o artigo da Lei Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 que trata sobre a questão do convênio

de estágio.
O Termo de compromisso é obrigatório, mas o convênio é facultativo.

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.

Resposta:
É recorrente esta errônea interpretação da lei de estágios, por ser realizada sem a adequada exegese do texto

legal e dos demais referenciais sobre o tema.
O instrumento adequado para a formalização das parcerias em exame é o convênio. O termo de convênio ou

de parceria é o pacto firmado, obrigatoriamente por escrito, entre a instituição de ensino e a organização concedente por meio do
qual os contratantes firmam a intenção de materializar a experiência do estágio de estudantes e estabelecem os direitos e deveres
das partes interessadas.

É ato-condição da existência do termo de compromisso, o termo de convênio é a prova da institucionalização
do estágio, o qual deve ser acessível em igualdade de condições a todos os estudantes de uma comunidade escolar, conforme
exige o inciso I, do art. 3º da LDB.

O termo de convênio deve ser documento de ampla publicidade, inclusive sendo recomendável que seja
disponibilizado na internet de modo que a comunidade tenha razoável informação sobre as possibilidades de estágio, exigência
que se compatibiliza com os princípios do amplo acesso ao processo de formação educativa e da gestão democrática das
instituições de ensino.

A faculdade prevista no artigo 8º da Lei nº 11.788/2008 é a de oferecer estágios por meio de contratos
celebrados com agentes de integração ou mediante convênio celebrado diretamente com as Pessoas Jurídicas de direito público
ou privado, regularmente constituídas, e profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos
conselhos profissionais.

Então é obrigatório o termo de convênio de estágio.
 
2) Burocracia e morosidade na realização do convênio entre IFTM e empresas. Ao apresentar o processo para as

empresas, muitas se recusam em realizar o convênio.
Resposta:
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A burocracia decorre da observância aos mandamentos legais que devem ser cumpridos pela Administração
Pública e por seus administrados, se os devidos procedimentos não forem realizados a contento, incorrerão os envolvidos nas
cominações que a lei impõe aos que a infringe.

Lembramos também, que a morosidade supramencionada decorre, na maioria das vezes, na demora na
tramitação do pertinente processo administrativo, o que envolve muitos setores, o que demanda dos envolvidos o devido
comprometimento para a prestação de serviços públicos de qualidade e eficientes.

 
3) As empresas que ofertam as vagas de estágio precisam de agilidade na contratação dos estagiários, muitas

não podem esperar o processo de convênio.
Resposta:
Também não concordamos com o argumento, pois a agilidade não pode ser desculpa para o atropelamento dos

mandamentos legais, sendo que, a partir do credenciamento dos interessados em firmar o convênio/acordo de cooperação para o
estágio, encontra-se a um passo da formalização deste, logo após ou concomitantemente acontece a seleção dos discentes, a
formalização do termo de compromisso e o início do estágio propriamente dito.

 
4) Muitas empresas, principalmente as de pequeno porte, não possuem todos os documentos exigidos para

firmar o convênio, muitas não oferecem nem o seguro obrigatório para os estagiários.
Resposta:
Infelizmente devem ser atendidos os requisitos mínimos para a formalização das relações do estágio, sem os

quais pode ver reconhecido o vínculo empregatício, atraindo para a concedente do estágio o ônus de provar o preenchimento dos
requisitos exigidos pela Lei 11.788/2008 e Orientação Normativa nº 02/2016 – SEGEP/MPOG.

 
5) Uso do Termo de Compromisso, baseado no que cita o Art. 8º da Lei n 11.788.
Já respondido
 
6) Muitas empresas consideram o Convênio como algo que possa comprometê-los na necessidade de oferecer

obrigatoriamente e periodicamente vagas de estágio, deixando-os inseguros em oferecer estágios em determinadas épocas ou
momentos que porventura a empresa não considera viável.

Resposta:
Pelo contrário, o convênio e o termo de compromisso visam a resguardar a partes sobre possíveis demandas

judiciais que possam surgir, alegando o estabelecimento de vínculo empregatício, bem como, não prospera a insegurança sobre a
obrigatoriedade e periodicidade das vagas de estágio, o que dever ser decidido entre as partes em comum acordo. Sendo que
cabe à Administração a conscientização das concedentes de estágio da necessidade/obrigatoriedade do estabelecimento do
acordo de cooperação.

 
7) Algumas empresas consideram muitos documentos burocráticos que engessam e provocam morosidade nos

procedimentos para dar início ao estágio do aluno.
Resposta:
Consideração equivocada, pois a documentação exigida é a mínima necessária para a segurança da relação,

havendo a flexibilização dessa comprovação documental para esse tipo de relação jurídica.
 
8) Muitos alunos estão por concluir o curso ou "jubilar" em seu curso e não tem tempo suficiente para aguardar

a realização do convênio, o que poderia provocar a não conclusão e consequentemente aumentaríamos também o número de
alunos retidos e/ou de evasão.

Resposta:
Basta a Administração diligenciar de maneira correta e oportuna com os procedimentos para a efetivação do

chamamento público, cadastramento, convênios/acordos de cooperação para estágio e termos de compromisso, que isso não
acontecerá.

           
9) Com o Termo de Compromisso apenas, as empresas sentem mais motivadas a oferecer estágios quando lhe

convêm e quando sentem segurança em oferecer para determinado aluno em específico, e não obrigatoriamente para outros.
Resposta:
Como já respondido anteriormente, não basta apenas o Termo de Compromisso para resguardar a relação, e a

conveniência ou não do oferecimento do estágio deve ser decidida e formalizada entre as partes do acordo de cooperação para
estágio, podendo estas renunciar ao acordo sempre que se sentirem de alguma forma lesadas ou insatisfeitas, devendo para tanto
formalizar sua intenção.

 
10) (...) no caso de Campina Verde muitos alunos realizam seus estágios em propriedades particulares de

pequeno porte, tendo em vista que a cidade/região possui pouquíssimas empresas. Muitos desses proprietários sequer possuem
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acesso a internet ou mesmo habilidades em usar ferramentas tecnológicas.
Lembro ainda que nosso Campus oferta apenas curso técnico concomitante e a carga horária obrigatória para o

estágio é de apenas 120 horas, esse aluno fica pouquíssimo tempo na empresa/propriedade que possa justificar ou interessar a
realização de convênio por ela.

A obrigatoriedade na formalização do Convênio traria problemas enormes para realidade da nossa instituição e
consequentemente aos nossos alunos, inviabilizando a realização do estágio, além de tornar moroso e burocrático todo processo,
como bem colocado pelos colegas.

Resposta:
Reafirmamos a obrigatoriedade da formalização do Convênio/termo de cooperação técnica para estágio, bem

como, a partir do momento que as Instituições/Pessoas Jurídicas de direito público ou privado, regularmente constituídas, e os
profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos profissionais, não atenderem à
chamada pública no prazo estipulado no Edital, poderá a Administração ir ao encontro destes possíveis interessados que não
tiveram acesso ao Edital e realizar o seu cadastramento, conscientizando-o a respeito da importância das formalidades exigidas
para a efetivação da relação do estágio. Seria uma espécie de captação de interessados, após a publicação do Edital de Chamada
Pública e a decadência do prazo estabelecido.

 
 

CONCLUSÃO
 
59. Pelo desenvolvimento dos debates apresentados neste Parecer, vislumbra-se a certeza de que as

controvérsias sobre a aplicação da Lei 11.788/2008 estão apenas emergindo, mesmo porque se trata de temática a ser explorada
com maior grau de reflexão, em face das modificações substanciais que tendem a conferir um novo perfil à relação de estágio.

 
60. A tarefa de analisar os desdobramentos da nova legislação demanda uma mentalidade interpretativa,

aberta e prudente, capaz de colocar em destaque o caráter educativo-laboral do estágio e a finalidade de proteção social
encartada na inovação legislativa. O desafio, portanto, é conferir eficácia aos direitos regulados a favor dos principais
destinatários da lei e repelir a interpretação que venha em prejuízo de quem o novo estatuto visa proteger.

 
61. Pelo exposto, cumpridas as recomendações deste parecer, entende esta Procuradoria que o Edital de

Chamada Pública, de Termo de Convênio e de Termo de Compromisso de estágio, estão em consonância com as normas e
princípios do direito administrativo, sendo suficiente para regular a ação pretendida.

 
61.1 Recomendamos apenas a retirada do Anexo III - Plano de Trabalho, das referências feitas à Universidade

Federal do Amazonas, para evitar a publicação do Edital pelo IFTM com essa incongruência.
 
62. Assim, partindo da premissa de que os demais procedimentos pertinentes à pretensa realização do certame

em referência estejam em harmonia com o princípio constitucional da legalidade, somos de parecer que a Diretoria de Extensão
Tecnológica, poderá proceder aos trâmites necessários para promover a formalização do edital em comento, atentando-se aos
expedientes de praxe relativos à sua publicação.

 
63. Orientamos por derradeiro, para uma nova conferência em todos os termos e atos, a fim de se detectar

eventuais erros materiais, aritméticos e inconsistências lógicas, harmonizando  todos os atos e termos,  fazendo as devidas
correções desde que não altere a substância jurídica,  sob pena da necessidade de novo parecer desta Procuradoria Federal junto
ao IFTM.

 
64. Ressaltamos, por fim, que o conteúdo deste parecer deve ser interpretado de forma sistemática, ou seja,

como um todo integrado pelas partes que o compõe, respeitando a lógica de seu conteúdo, motivo pelo qual recomendamos a
leitura integral e o atendimento de todos os seus pontos e/ou recomendações, tanto para a devida compreensão, como também,
para a própria segurança da autoridade assessorada.

 
65. Nesse sentido, se na formalização da motivação e/ou correção das irregularidades ora apontadas, haja

eventual dúvida quanto à interpretação deste Parecer depois da emissão do Parecer Jurídico, ou no surgimento de quaisquer fatos
ou circunstâncias novos, que possam suscitar juízo de legalidade e de adequação e ou razoabilidade jurídica, nada obsta que o
processo retorne à PF/IFTM para novo pronunciamento, se for o caso.

 
66. O presente opinativo foi redigido no sistema Sapiens AGU e está assinada eletronicamente por esta

parecerista, tendo os autos enviados a essa Procuradoria no dia 07/06/2018 e analisados dentro do prazo legal estabelecido.
 
67. As conclusões exaradas neste Opinativo lastreiam-se exclusivamente nas informações prestadas nos autos

pelas autoridades competentes, esclarecendo-se não ser necessário o retorno a esta Procuradoria, a menos que se façam
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necessários eventuais esclarecimentos. 
 
68. É o que nos cumpria analisar, SMJ.

 
Uberaba (MG), 15 de junho de 2018.

 
André Luiz Pelegrini

Procurador Federal Chefe da PF/IFTM

[1] 17. Por oportuno, em face da observância cogente dos princípios ad Administração Pública pelos Órgãos
Entidades, recomenda-se realização de prévia seleção com critérios objetivos dos estudantes serem beneficiados com bolsas de
estágio.

[2] Art. 20. Para a execução do disposto nesta Orientação Normativa, caberá às unidades de recursos humanos:
(...) IV - selecionar os candidatos ao estágio;

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o fornecimento
do Número Único de Protocolo (NUP) 23199003522201826 e da chave de acesso 11fadd76

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ PELEGRINI, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A
conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 141928512 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ANDRE LUIZ PELEGRINI. Data e Hora: 15-06-2018 10:07.
Número de Série: 13423957. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.


