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RESUMO 

O oferecimento de condições de trabalho decente é uma das grandes preocupações 

da Organização Internacional do Trabalho. No entanto, é importante salientar que 

tais condições devem ser observadas antes mesmo da efetiva inserção do 

trabalhador no mercado de trabalho, que, muitas vezes, se dá através do estágio. 

Embora seja de suma importância ao jovem, o contrato de estágio, por não exigir o 

pagamento de verbas trabalhistas ao estagiário, pode ser utilizado pela parte 

concedente como forma de obtenção de mão-de-obra muito mais barata do que o 

trabalhador convencional, desvirtuando-se completamente a sua finalidade 

pedagógica. Analisando-se casos apreciados pelo Poder Judiciário, por todo o 

Brasil, nos quais foram constatados vícios no contrato, e sua consequente nulidade, 

foi possível perceber a realidade dos estágios brasileiros. Assim, a utilização do 

estagiário como mão-de-obra barata, deixando-se de lado a preocupação em 

ensinar e formar o jovem, recém-chegado ao mercado de trabalho, é um dos 

maiores problemas enfrentados pelo estagiário brasileiro. 
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1. Introdução 

Estudos da Organização Internacional do Trabalho demonstram que os 

jovens têm três vezes mais probabilidade de estarem desempregados que os 

adultos, advertindo sobre os riscos de uma geração de trabalhadores jovens sem 

emprego e trabalho precário. 

Assim, o emprego juvenil tornou-se, entre outros, tema central das discussões 

da OIT, a qual possui um programa específico, denominado Programa do Emprego 

Juvenil, o qual proporciona assistência aos países no desenvolvimento de ações 

sobre o tema. 

                   A situação precária do acesso ao emprego e condições dignas de 

trabalho também é uma realidade no Brasil, que traz impactos profundos no 

desenvolvimento econômico e social, inclusive quanto à geração “nem nem”: nem 

trabalham e nem estudam. 



 

                   O Estatuto da Juventude (Lei nº 12.853/13) garante aos jovens o acesso 

à profissionalização, ao trabalho e à renda, em condições de liberdade, equidade e 

segurança, adequadamente remunerado e com proteção social. 

                  Há de se observar que, regra geral, tal acesso se dá por meio do estágio, 

considerado a porta de entrada do jovem no mercado de trabalho, sendo necessário 

que este apresente condições capazes de proporcionar, ao jovem estagiário, o 

devido aprendizado para que este se torne um profissional capaz de competir no 

cada vez mais acirrado mercado de trabalho. 

                Assim, analisando casos em que a Lei do Estágio (Lei nº 11.788/08) é 

descumprida, ensejando a nulidade do contrato, em todo o território nacional é que 

se passará a ter uma ampla visão dos reais problemas existentes nos contratos de 

estágio no Brasil e se estes realmente cumprem com sua finalidade pedagógica, ou 

se apenas fornecem mão de obra barata às partes concedentes. 

 

2. Objetivos 

 O presente trabalho tem como objetivo principal analisar reais condições do 

estágio no Brasil no contexto do trabalho decente para os jovens preconizado pela 

OIT, tendo em vista a crise do emprego juvenil. 

A fim de alcançar tal proposta, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: levantar julgados que declaram a nulidade do contrato de estágio; 

verificar por região do Brasil, quais os motivos da declaração de nulidade; e 

confrontar tais motivos com as exigências da lei de estágio. 

 

3. Metodologia 

 O presente trabalho utilizou como método de abordagem a pesquisa 

quantitativa em razão do levantamento dos motivos pelos quais a Justiça declara a 

nulidade do contrato de estágio por região.  

 Quanto ao procedimento, foram utilizadas as pesquisa bibliográfica e 

documental.  A primeira, com o propósito de melhor compreender as características 



 

do contrato de estágio e aplicação da lei, bem como, a importância do estágio para a 

consecução do trabalho decente de jovens. 

 A pesquisa documental foi realizada a partir de julgados em cada Região 

brasileira, exceto na região Norte, uma vez que o sistema eletrônico de 

jurisprudência não apresentava material suficientemente atualizado para a pesquisa 

dentro dos parâmetros estabelecidos.  

 Foram coletados 10 julgados, de cada Estado brasileiro, publicados a partir de 

2013, a fim de se obter resultados mais atualizados. Os dados coletados foram 

tabulados e separados por região. Ressalta-se que, na análise do Distrito Federal 

somente foram obtidos 05 julgados, uma vez que não foi possível o levantamento de 

maiores casos por conta de indisponibilidade, no meio eletrônico, de material 

atualizado. 

 

4. Desenvolvimento 

O trabalho decente abordado pela Organização Internacional de Trabalho 

(OIT) vai além do conceito básico da expressão, entendida puro e simplesmente 

como um ambiente de trabalho o qual ofereça condições dignas ao bom 

desenvolvimento da atividade laboral. 

 Para a OIT, o trabalho decente deve ser entendido como o ponto de 

convergência de objetivos estratégicos abordados pela instituição, que preconizam, 

em suma, o respeito aos direitos do trabalho. 

 No Brasil, dentre as medidas tomadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

no sentido de implementar o trabalho decente em nosso país, destaca-se a Agenda 

Nacional de Trabalho Decente para a Juventude (ANTDJ), desenvolvida em 2010 e 

que prioriza obter mais e melhor educação; conciliação entre estudos, trabalho e 

vida familiar; diálogo social e a inserção digna e ativa no mundo do trabalho. 

 Assim, é mister salientar que a  inserção do jovem no mercado de trabalho se 

dá, via de regra, através do estágio, que é o primeiro momento em que o estudante 

pode colocar em prática o ensino teórico que lhe é ministrado nas instituições de 

ensino. Portanto, proporcionar um estágio que atenda os requisitos necessários para 



 

que este cumpra sua função tem fundamental importância na formação profissional 

do jovem ingressante ao mercado de trabalho. 

 Segundo Zéu Palmeira Sobrinho:  

estágio é o procedimento formativo, de cunho didaticopedagógico e 

articulado segundo projeto de planejamento institucional, que visa a permitir 

ao estudante complementar a sua formação, e compreender na prática os 

ensinamentos teóricos recebidos em sua vida escolar 1 . 

Desta forma, não se entende que o estágio é um trabalho, mas sim um 

complemento do ensino teórico, servido de forma de integração entre o que o aluno 

aprende na instituição de ensino e aplica na prática na empresa, inexistindo, 

portanto, relação de emprego entre as partes. 

Destarte, o estagiário traduz-se em um dos tipos de trabalhadores que mais 

se aproximam da figura jurídica do empregado sem que a legislação autorize, 

porém, sua tipificação como tal, uma vez que este reúne todos os elementos fático-

jurídicos da relação empregatícia (trabalho por pessoa física, com pessoalidade, 

não-eventualidade, onerosidade e sob subordinação ao tomador de serviços)2 . 

Contudo, obedecidas as exigências legais, não há o reconhecimento do vínculo 

empregatício nesta relação. 

Os contratos de estágio, para que sejam caracterizados como tal, deverão 

observar requisitos estabelecidos pela Lei do Estágio (Lei nº11.788/08) que, se 

descumpridos, de plano acarretarão na nulidade do contrato e reconhecimento do 

vínculo empregatício. Dentre as exigências dispostas na Lei, destacam-se: 

comprovação de matrícula e frequência regular do educando em curso de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio; celebração de termo de 

compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de 

ensino; acompanhamento efetivo, do educando, pelo professor orientador da 

instituição de ensino e por supervisor da parte concedente; o educando deverá 

apresentar periodicamente, em prazo não superior a 6 (seis) meses, relatório das 

atividades; a parte concedente deverá contratar, em favor do educando, seguro 

                                                           
1 SOBRINHO, Zéu Palmeira. O Contrato de Estágio e as Inovações da Lei 11.788/2008. Revista 
LTR: legislação do trabalho, São Paulo, v. 10, 2008, p. 1173-1188. 
2 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 3. ed., São Paulo: LTR, 2002, pág. 
318. 



 

contra acidentes pessoais; jornada compatível as atividades, sem ultrapassar 4 

(quatro) horas diárias, e 20 (vinte) semanais no caso de estudantes de educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental, ou 6 (seis) horas diárias, e 30 

(trinta) semanais no caso de estudantes do ensino superior, da educação 

profissional de nível médio e do ensino médio regular; o contrato não poderá 

exceder 2 (dois) anos 

Além de observar os requisitos já apontados, os sujeitos integrantes do 

contrato de estágio deverão sempre atentar-se à principal característica desta 

modalidade contratual: a finalidade pedagógica do estágio. 

Como também ensina Maurício Godinho Delgado: 

frustradas, entretanto, a causa e a destinação nobres do vínculo estagiário 

formado, transmutando-se sua prática real em simples utilização menos 

onerosa de força de trabalho, sem qualquer efetivo ganho educacional para 

o estudante, esvai-se o tratamento legal especialíssimo antes conferido, 

prevalecendo, em todos os seus termos, o reconhecimento do vínculo 

empregatício3.  

Justamente pela não caracterização de vínculo empregatício e, 

consequentemente, o não pagamento de verbas trabalhistas ao estagiário, constitui 

condição muito favorável ao concedente de má-fé, uma vez que o trabalho 

despendido pelo estagiário poderá lhe proporcionar mão de obra muito mais barata. 

Assim, como bem observa o Desembargador Carlos de Menezes Faro Filho, do TRT 

de Sergipe: 

 Num ambiente de acirrada competitividade empresarial e de excessiva 
carga tributária, não são raros os casos em que a contratação com 
aparência formal de supostos estagiários, cooperados, trabalhadores 
autônomos, parceiros, entre outros, é utilizada como mera forma de redução 
direta dos custos da produção, pelo barateamento da mão-de-obra, na 
medida em que se desonera o empregador do pagamento dos encargos 
trabalhistas. Trata-se da precarização da relação de emprego, um 
desvirtuamento ilícito da finalidade legal e uma fraude à lei trabalhista, o que 
deve ser veementemente repudiado pela Justiça do Trabalho4 . 
 

                                                           
3 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho, 5. ed., São Paulo: LTR, 2006, p. 324. 
4 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (20ª região), Processo nº 0001198-04.2014.5.20.0001 (RO) 
Recorrente: Valdivina Carvalho dos Santos – ME. Recorrida: Luciene Pereira Santos. Relator: 
Desembargador Carlos de Menezes Faro Filho, Publicação 11/12/2015. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/266640701/andamento-do-processo-n-0001198-
0420145200001-ro-11-12-2015-do-trt-20>. Acesso em 28.jul.2016 

 



 

Por derradeiro, há de se lembrar que a inobservância de quaisquer das 

condições impostas pela Lei do Estágio acarretará na nulidade do contrato de 

estágio, e o consequente reconhecimento de vínculo empregatício entre o estagiário 

e a parte concedente, sendo devidas ao antes estagiário, e agora empregado, todas 

as verbas decorrentes de real contrato de trabalho, como bem determina o art. 15 da 

lei ora analisada: “A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei 

caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio 

para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária”. 

Agindo o tomador de serviço de tal maneira, fica claro que a finalidade 

pedagógica do estágio fora esquecida e, uma vez desvirtuado tal contrato, a 

declaração da nulidade do mesmo, e reconhecimento do vínculo empregatício 

constitui medida de rigor. 

5. Resultados 

Tabela - Brasil – principais motivos de nulidade de contrato de estágio (por região) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 



 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

 Analisando-se os dados obtidos, fica claro que os maiores problemas 

enfrentados pelos estagiários brasileiros envolvem ausência de supervisão, da parte 

concedente, e acompanhamento da instituição de ensino e ainda o desvirtuamento 

da finalidade pedagógica do estágio. 

 Tais resultados comprovam a tese de que muitas partes concedentes utilizam 

o estagiário como forma de mão-de-obra barata, eis que, ao deixar de supervisioná-

lo, não há, sequer, como ensinar o jovem a realizar as tarefas que este enfrentará 

em sua vida profissional. Assim, tal problema está diretamente ligado ao 

desvirtuamento da finalidade pedagógica, uma vez que, deixando o jovem trabalhar 

“por si só”, este nada aprende, mas somente contribui para o andamento das 

atividades da empresa que concede o estágio. 

 Desta forma, ao invés do jovem estagiário se beneficiar da experiência, 

complementando os ensinos teóricos obtidos em sala de aula, tal fato não ocorre, 



 

sendo que a parte concedente acaba sendo a verdadeira beneficiária, já que obtém 

mão-de-obra livre da incidência de verbas trabalhistas e, lidando com um 

trabalhador sem experiência, certamente não encontrará resistência às suas 

determinações. 

 

6. Considerações Finais 

O presente estudo buscava entender os principais problemas enfrentados 

pelo jovem estagiário brasileiro, pois o estágio é a porta de entrada do mercado de 

trabalho, em que o estudante complementará, na prática, todo o ensino teórico 

recebido em sala de aula. 

No entanto, os resultados obtidos demonstram que o estágio não vem 

cumprindo com sua função pedagógica, vindo a ser um instituto apto a oferecer ao 

tomador de serviço, denominado parte concedente, mão de obra barata, livre do 

pagamento de verbas trabalhistas. O estagiário não recebe a assistência necessária 

para que, de fato, complemente seu ensino teórico, desempenhando, muitas vezes, 

atividades idênticas aos empregados efetivados, sem qualquer tipo de supervisão e 

recorrentemente incompatíveis com o curso no qual é matriculado. 

Destarte, o estágio, não cumprindo com seu principal objetivo, qual seja o de 

preparar o jovem para o mercado de trabalho, certamente acarretará na formação de 

um trabalhador despreparado para enfrentar a competitividade da vida profissional, 

confirmando as expectativas da OIT no que diz respeito às possibilidades de uma 

geração de trabalhadores jovens sem emprego e detentores de um trabalho 

precário. 

Portanto, há de se aprimorar os instrumentos de fiscalização das condições 

oferecidas pelos estágios brasileiros de modo a garantir que, desde o início da vida 

profissional sejam garantidas, ao estagiário, condições de trabalho decentes e aptas 

a prepara-los para o ingresso ao mercado de trabalho de forma competitiva, sem 

exploração e sempre respeitando a condição de educando do jovem estagiário. 
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