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É inegável a importância do estágio profissional na formação de qualquer estudante, pois é 
justamente nesta oportunidade que se materializam e ganham sentido as abstratas teorias 
absorvidas nos bancos acadêmicos. Considerando, por outro lado, as notórias deficiências da 
claudicante estrutura educacional brasileira, não seria exagero afirmar que o estágio, em 
muitos casos, representa a quase integral educação profissional do indivíduo. 
 
Não é à toa que vem, cada vez mais, despertando o interesse de estudantes, empresas e 
estabelecimentos educacionais. As estatísticas falam por si: em 2005, o CIEE de São Paulo 
(Centro de Integração Empresa-Escola) registrou 178.455 contratos de estágio para alunos do 
ensino superior, o que significa 12% a mais do que em 2004. Ao mesmo tempo em que são 
mais e mais procurados e aquecem o mercado, os contratos de estágio geram dúvidas entre as 
partes envolvidas. Uma em particular tem sido recorrente: como evitar que um estágio se 
transforme em relação de emprego? 
 
Instituído pela Lei 6.494/77 e regulamentado pelo Decreto 87.497/82 e pela resolução 
CNE/CEB n° 1 de 2004, o estágio nasceu com o objetivo de proporcionar aos estudantes não 
apenas a complementação de sua educação formal, mas também sua aproximação - pelo 
mercado de trabalho - com o cotidiano da futura profissão; e aos empresários, uma 
estimulante forma de contratação, mais simples e flexível, isenta dos vultosos encargos 
trabalhistas e previdenciários. 
 
Ocorre que, seduzidos pela possibilidade de "driblar" a escorchante carga tributária (esta é 
uma outra discussão), os empresários acabam desvirtuando o instituto e passam a utilizar os 
"estagiários" para suprir suas indistintas necessidades de mão-de-obra. Surgem, por conta 
disto, os "estagiários telefonistas e/ou atendentes de telemarketing", os "estagiários de xerox" 
e até os "estagiários copeiros", sim, pois servem café e são responsáveis pela limpeza (!?). 
 
A legislação, como condição formal para a existência do contrato de estágio, impõe a 
consolidação do termo de compromisso entre a empresa concedente (pessoas jurídicas de 
Direito Privado ou órgãos da administração pública direta e indireta) e o estagiário 
(regularmente matriculado no ensino superior, profissionalizante de 2º grau ou supletivo), com 
a ingerência obrigatória da instituição de ensino. Exige ainda o seguro contra acidentes 
pessoais, compromisso de responsabilidade exclusiva da empresa concedente; a fixação de 
uma jornada compatível com o horário escolar; o pagamento de bolsa-auxílio ou outra 
contraprestação sem caracterização salarial; e a isenção de qualquer taxa adicional a ser 
cobrada do estagiário. Os requisitos formais, além de relativamente simples, são fáceis e 
corriqueiramente implementados; já os subjetivos, como se verá, não costumam seguir a 
mesma sorte. 
 
Um contrato de estágio regular deve igualmente contemplar requisitos "subjetivos" que 
relacionem a atividade do estagiário à linha de formação acadêmica com a qual se pretende 
familiarizar o estudante. Da mesma forma, deve haver, por parte da empresa, compromisso 
com a complementação do ensino e da aprendizagem, através de eventos planejados, 
executados e analisados, consoante o currículo escolar, além da promoção regular de 
avaliações. 
 
A fim de minimizar riscos e possibilitar defesa em questionamentos judiciais, é imprescindível 
que o contrato de estágio, além de atender ao aperfeiçoamento profissional, priorize as 
atividades que realmente representem efetiva experiência prática, pois é comum que o 
estagiário, com o decurso do tempo, passe a incorporar novas tarefas, além das relacionadas 
ao currículo escolar. 
 
Desrespeitados esses requisitos, o risco do reconhecimento do vínculo trabalhista, pela via 
judicial, é considerável, pois nos termos do artigo 9.º da CLT: "Serão nulos de pleno direito os 
atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos 
contidos na presente Consolidação".  



Por essa razão, os Tribunais Trabalhistas têm analisado o atendimento dos requisitos formais, 
mas atêm-se principalmente ao cumprimento das finalidades sociais e educacionais. E, não 
raro, decidem desfavoravelmente às empresas. O Ministério Público, por sua vez, atento às 
propagandas enganosas, também tem feito sua parte, investigando estágios fraudulentos e 
convocando para explicações, e eventual ajuste de conduta, empresas contratantes que 
cometem práticas abusivas. 
 
Vale destacar, finalmente, que a legislação não estendeu aos estagiários os mesmos benefícios 
concedidos aos funcionários regidos pela CLT. O vale-transporte, por exemplo, não é um 
direito do estagiário. Se quiser, a empresa pode concedê-lo, mas sem se valer dos incentivos 
fiscais e demais vantagens concedidas pela Lei 7.418/85 que o instituiu. O gesto nobre de 
estender o tão requisitado benefício pode, no entanto, fragilizar a defesa da empresa no caso 
de vir a ser acionada judicialmente para reconhecimento do vínculo empregatício com o 
estagiário. 
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