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Certa vez, Fidelino Figueiredo (um sábio de meio século atrás), ao refletir sobre a natureza das 
polêmicas, advertia que só se pode travar um bate-boca proveitoso quando os adversários, 
embora divergindo, num ponto se mostrem concordes: a clareza conceitual. Sem essa pré-
condição, toda e qualquer discussão será inútil. Nesta fase da vida brasileira, marcada pela 
incultura, o que prevalece nas preleções de autoridades, e até mesmo de acadêmicos, são as 
meias-verdades, os raciocínios do duplipensar e as ignorâncias disfarçadas de ciência.  
 
Foi o que ocorreu, recentemente, na tramitação pelo Congresso Nacional de um projeto de lei 
sobre os estágios. Quem conhece o assunto fica surpreso ao deparar com as impropriedades 
ali contidas. O que preocupa é que o texto vai piorando à medida que parlamentares 
apresentam emendas. Todos querem tirar dividendos político-eleitorais da discussão. Fica claro 
que nenhum deles jamais foi discípulo de mestre Fidelino.  
 
Enquanto corria na Câmara o projeto vindo do Ministério da Educação, verificou-se que 
dormia, no Senado, desde 2003, um outro, sobre o mesmo assunto, do senador Osmar Dias, 
que na hora da votação estrilou, dizendo-se pirateado pelo governo e exigindo que seu projeto 
tivesse precedência. Postas a votos no Senado, as propostas do governo foram derrotadas, e 
as de Osmar Dias, aprovadas. Agora se encontra na Câmara para apreciação final e, ao que 
tudo indica, receberá a maioria dos votos favoráveis. Não é nenhuma Brastemp, mas pelo 
menos está mais conforme com a natureza do estágio. Há no texto enxertos que não terão 
condições de implementação, como os artigos e parágrafos que se seguem:  
 
a) O Artigo 5º atribui responsabilidade civil aos agentes de integração. Como o mesmo texto 
deixa de fora o agente de integração na relação contratual, isso inviabiliza a operacionalização 
do dispositivo.  
 
b) O Artigo 13 atribui ao estagiário, com mais de um ano de contrato, um período de recesso. 
Isso já é estranho, porque iguala o estagiário ao empregado, o que não só vira extravagância 
do ponto de vista conceitual, como também fere o próprio texto inicial do projeto, cujo artigo 
3º diz que o estágio não cria vínculo empregatício. O pior é que o estagiário com menos de um 
ano passa a ter dias de recesso proporcionalmente ao tempo. Vai ser difícil, se não mesmo 
impossível, atender esse dispositivo.  
 
c) O Artigo 14 estende ao estagiário os procedimentos sobre segurança de trabalho, inclusive 
com o pagamento de adicionais devidos ao risco. A norma sobre esse aspecto diz claramente 
que só é aplicável ao empregado. Ora, se a própria lei diz que estagiário não cria vínculo 
trabalhista, como estender-lhe a norma? Ademais, é absurdo porque nunca há estágio em área 
de risco ou insalubridade de uma empresa.  
 
d) O Artigo 15 diz que, se o estágio for irregular, a empresa fica proibida por dois anos de 
ofertar mais estágios. Prejuízo para os jovens.  
 
Como se vê, as confusões são grandes e todas nascidas da ânsia política de estender a 
estagiários temporários e informais as vantagens da CLT, todas pensadas e feitas para a 
proteção do empregado formal que é permanente. Na verdade, tudo isso tende a prejudicar e 
punir os estagiários, e não as empresas e os agentes de integração, que acabaram se 
tornando alvos ideológicos de xiitas da CLT. Os contra-sensos são tantos, que a nova lei, em 
vez de proteger e estimular os estágios, dificultará sua realização, podendo até inviabilizá-los. 
Mas sobre isso falará o tempo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 ago. 2008, Vida Executiva, p. C11. 


