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PARECER n. 00288/2017/PROC/PFIFSERTÃO PERNAMBUCANO/PGF/AGU

NUP: 23600.002219/2017-36

INTERESSADOS: IF SERTÃO PE – REITORIA

ASSUNTOS: Análise jurídica referencial para celebração de convênio de estágio 

obrigatório e não obrigatório.

Ementa: Parecer Referencial, na forma da Portaria nº 

262/2017 da PGF/AGU. Análise de minuta de convênio de 

estágio nas modalidades obrigatório e não obrigatório. 

Orientação Normativa n. 2, de 24/06/2016 do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Lei n. 

11.788/2008.

I – RELATÓRIO

1. Trata-se de análise jurídica acerca de minutas de convênios para concessão de estágios a 

serem celebrados entre o Instituto Federal do Sertão Pernambucano e Cooperativa Agrícola 

Juazeiro da Bahia Representações Ltda. (fls. 02/05), Cavalcante Produtos Agrícolas Ltda. (fls. 

09/13), Frutec – Importadora e Exportadora de Mudas, Frutas e Produtos Agrícolas (fls. 

20/21v.), Construtora Cassi Ltda. (fls. 25/28), Marcicleide da Silva Oliveira Serviços ME 

(32/35), Bela Farma Ltda. EPP (fls. 40/43) e Hospital Memorial de Petrolina (fls. 49/52); bem 

como acerca das respectivas minutas de termo de compromisso, as quais têm como objetivo 

viabilizar a concessão de estágios obrigatórios ou não obrigatórios para alunos do IF Sertão – 

PE junto à CONCEDENTE, em observância às condições legais estipuladas na Lei nº. 11.788 de 

25 de setembro de 2008.

2. Nos autos, constam os seguintes documentos: a) Memorando nº 41/2017-PROEXT, 

declarando a conformidade das minutas de convênios com as orientações dadas no Parecer n. 

228/2014 emitido no bojo do Processo n. 23302.000865/2014-81, de igual modo ocorreu com as 

minutas dos Termos de Compromisso, harmonizados de acordo com a Cota n. 007/2016 
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constante dos autos n. 23302.000880/2015-15, fl. 01; b) Minutas de convênio e documentos 

relacionados às concedentes, fls. 02/57; e c) minutas dos Termos de Compromisso de Estágio 

Não obrigatório e de Estágio Obrigatório, fls. 58/63.

É o relatório. Passa-se à análise jurídica.

II – DO PARECER REFERENCIAL

3. É importante mencionar que, recentemente, houve a publicação da Portaria nº 262 da 

PGF/AGU, datada de 05 de maio de 2017 (e que corrobora a Orientação Normativa da AGU nº 

55/2014). O citado normativo, em seu art. 3º, traz que “os órgãos de execução da PGF 

competentes para realizar atividades de consultoria jurídica, nos termos do art. 3º da Portaria 

PGF nº 526, de 26 de agosto de 2013, deverão priorizar a avaliação da possibilidade de 

elaboração de manifestações jurídicas referenciais”.

4. Segundo o parágrafo único do seu art. 1º, “considera-se manifestação jurídica referencial 

aquela que analisa todas as questões jurídicas que envolvam matérias idênticas e recorrentes, 

dispensando a obrigatoriedade legal de elaboração de parecer individualizado para os respectivos 

casos concretos”.

5. No esteio do que trazido acima, fica evidente que, objetivando prestigiar especialmente o 

princípio da eficiência previsto no caput do art. 37 da Constituição da República, a Procuradoria-

Geral Federal tem estimulado a elaboração de pareceres referenciais, dispensando a análise de 

processos repetitivos e que, comumente, restringem o trabalho da Procuradoria à conferência de 

documentos, sem que exista qualquer dúvida jurídica a ser dirimida. Situações como esta em tela 

parecem estar entre aquelas para que a PGF estimula a adoção de parecer referencial, como se 

exporá abaixo.

III – MINUTAS DE CONVÊNIO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO 

OBRIGATÓRIO E SEUS RESPECTIVOS TERMOS DE COMPROMISSO
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6. Com efeito, a realização de convênios de estágios – obrigatório e não obrigatório –, no 

âmbito do IF Sertão-PE, atualmente configura-se em um processo administrativo bastante 

simples, em que a atividade da Procuradoria acaba por ser, basicamente, a de conferência dos 

documentos acostados aos autos e se as exigências legais foram atendidas (no caso dos autos, 

conferência da compatibilidade da minuta de convênio de estágio e dos termos de compromisso 

firmados de acordo com o Parecer n. 228/2014 e da Cota n. 007/2016, respectivamente, cujas 

exigências legais e regulamentares foram ressaltadas nesses opinativos jurídicos). Não há 

complexidade jurídica e os casos se repetem sem qualquer variação efetiva, posto que a 

Administração já está completamente habituada à instrução desses feitos.

7. Já não bastasse, apesar da pouca complexidade desses processos, são muitos aqueles 

repetitivamente submetidos à apreciação jurídica todo ano, na maioria dos casos com solicitação 

de urgência, notadamente porque, nestes casos, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura formaliza 

esses processos com as demandas de cada um dos sete Campi do IF Sertão-PE. Isso acaba por 

sobrecarregar a Procuradoria, que poderia dedicar mais tempo e atenção a processos diversos que 

realmente necessitem de maior cuidado. Igualmente, a obrigatoriedade de submeter os autos ao 

órgão de consultoria acaba por atrasar o fluxo do andamento administrativo do processo, sendo 

notório que o cronograma da seleção muitas vezes é deveras apertado se comparado ao prazo 

estimado para a manifestação jurídica, impactando não só nos serviços da Procuradoria, como 

também dos setores administrativos antecedentes. A supressão de uma etapa que, legalmente, 

goza de até 15 (quinze) dias para ser feita, conforme o art. 42 da Lei nº 9.784/99, parece vir a 

calhar nesse caso, é fácil perceber.

8. Nesse diapasão, afigura-se observado o art. 2º da mencionada Portaria, o qual salienta que 

“são requisitos para a elaboração de manifestação jurídica referencial: I - o volume de processos 

em matérias idênticas e recorrentes que acarrete sobrecarga de trabalho devidamente 

comprovada e venha a impactar, justificadamente, a atuação do órgão consultivo ou a celeridade 

dos serviços administrativos; e II – a atividade jurídica exercida se restringir à verificação do 

atendimento das exigências legais a partir da simples conferência de documentos”.
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9. Observado está sendo, pois, também o §3º do mesmo art. 2º, in verbis: “a manifestação 

jurídica referencial deverá conter capítulo específico destinado à demonstração dos requisitos 

enunciados no caput”.

10. Diante do que acima desenvolvido, consoante o art. 3º, § 2º, da multicitada Portaria 

PGF/AGU nº 262/2017, “os processos que sejam objetos de manifestação jurídica 

referencial estão dispensados de análise individualizada pelos órgãos consultivos, desde que 

a área técnica ateste, de forma expressa, que o caso concreto se amolda aos termos da 

citada manifestação”. Assim, caberá à Administração afirmar cabalmente, em cada caso, 

que este se amolda à hipótese narrada neste parecer referencial, ficando dispensado, então, 

o envio dos autos à Procuradoria (mas não a instrução do processo administrativo, que 

deverá ser feita normalmente). 

11. Desse modo, deverá a autoridade competente declarar nos autos que seguiu as 

orientações dadas no Parecer Referencial, bem como que a minuta de convênio de estágio e 

seus termos de compromisso encontram-se em consonância com os modelos analisados, 

respectivamente, por esta Procuradoria Federal através do PARECER n. 

000228/2014/PROC/PFIFSERTÃO PERNAMBUCANO/PGF/AGU, nos autos do processo 

administrativo nº 23302.000865/2014-81 e da COTA n. 00007/2016/PROC/PFIFSERTÃO 

PERNAMBUCANO/PGF/AGU, dada no bojo do processo n. 23302.000880/2015-15.

12. Com efeito, as minutas em anexo atendem a todos os comandos da Lei nº 

11.788/2008, assim como estão em consonância Orientação Normativa n. 2, de 24/06/2016 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que estabelece orientações sobre 

a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional. Saliente-se, portanto, que para a adoção deste Parecer Referencial, será 

necessária a observância dos padrões adotados nas minutas em anexo. 
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13. Se a Administração entender, contudo, que a situação sob sua análise é distinta ou, 

ainda, possuir alguma dúvida jurídica específica (lembrando que, neste caso, há de atender 

também à Ordem de Serviço Conjunta AGU/PGF/PF IF SERTÃO – PE/REITORIA Nº 

01/2013, de 23 de dezembro de 2013), deverá submeter o feito à análise deste órgão de 

consultoria, até porque, no esteio do art. 6º da Portaria em comento, “a existência de 

manifestação jurídica referencial não prejudica a atuação consultiva, de ofício ou por 

provocação em processos que tratem de matéria por ela abrangida”.

IV – FUNDAMENTAÇÃO

14. Inicialmente cumpre ressaltar que a atividade de estágio é regulamentada pela Lei n. 

11.788/2008, que em seu artigo 2º, estabelece que o estágio poderá ser obrigatório ou  não 

obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de 

ensino e projeto pedagógico.

15. Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 

requisito para aprovação e obtenção de diploma; e o não obrigatório, por sua vez, é aquele 

desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

16. Ademais, sobre o tema, além da Lei n. 11.788/2008, há a Orientação Normativa n. 2, de 

24/06/2016 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que estabelece 

orientações sobre a aceitação de estagiários no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional. Portanto, o IF Sertão-PE, enquanto autarquia federal, encontra-se 

vinculado à referida normativa.

17. Em relação às minutas de convênio de estágio, fls. 02/51, verifica-se que estão de acordo 

com as recomendações dadas no Parecer n. 228/2014 e, também, refletem às recomendações da 

Orientação Normativa n. 02/2016-MPOG.
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18. De outro lado, no que tange ao Termo de Compromisso, registre-se que o mesmo deverá 

observar, além das Orientações Normativas destacadas no Parecer n.º 157/2012-AGU/PGF/PF IF 

Sertão-PE, no que couber, o teor do art. 19, incisos I a XV, da Orientação Normativa n. 2, de 

24/06/2016, quais sejam:

Art. 19. A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de 
qualquer natureza e dar-se-á mediante Termo de Compromisso de Estágio 
celebrado entre o estudante ou com seu representante ou assistente legal, 
quando for o caso, e o órgão ou entidade, com a interveniência obrigatória da 
instituição de ensino, no qual deverá constar:
I - identificação do estagiário, do curso e seu nível acadêmico;
II - qualificação e assinatura dos contratantes ou convenentes;
III - indicação expressa de que o Termo de Compromisso de Estágio decorre de 
contrato ou convênio;
IV - menção de que o estágio não acarretará qualquer vínculo empregatício;
V - valor da bolsa-estágio, quando houver;
VI - vedação expressa à possibilidade de qualquer espécie de cobrança ou 
desconto pelo agente de integração na bolsa estágio;
VII - a carga horária semanal compatível com o horário escolar;
VIII - duração do estágio, obedecido o período mínimo de um semestre;
IX - obrigação de apresentar relatórios semestrais e finais ao dirigente da 
unidade onde se realiza o estágio, sobre o desenvolvimento das tarefas que lhes 
foram cometidas;
X - assinatura do estagiário, do responsável pelo órgão ou entidade e da 
instituição de ensino;
XI - assinatura do representante ou assistente legal do estagiário, quando 
houver;
XII - condições de desligamento do estágio;
XIII - menção do contrato a que se vincula o estudante, e do convênio ao qual 
se vincula a parte concedente e a instituição de ensino;
XIV - indicação nominal do professor orientador da área objeto de 
desenvolvimento, a quem caberá avaliar o desempenho do estudante no estágio; 
e
XV - indicação de que o estudante somente terá a carga horária do estágio 
reduzida pelo menos à metade nos dias de verificações periódicas ou finais, 
condicionada à apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino.

19. Ainda em relação às minutas dos Termos de Compromisso em análise, faz-se as seguintes 

recomendações:

a) Que a Subcláusula 3ª da Cláusula Quarta – Das Condições do Estágio, fl. 58 

e 61, tenha sua redação harmonizada com a do §3º do art. 12 da Orientação 
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Normativa multicitada, a fim de esclarecer que a compensação de jornada, por 

parte do estagiário, seja limitada a 1 (uma) hora por jornada;

b) Que a Cláusula 12ª – Da Extinção do Estágio tenha sua redação harmonizada 

ao que informa o art. 16 da ON n. 02, de 24/06/2016, a fim de constar todas as 

hipóteses de desligamento do estagiário, a saber: 

“Art. 16 - O estudante será desligado do estágio nas seguintes hipóteses:
I - automaticamente, ao término do estágio;
II - a pedido; 
III – decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se 
comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho no órgão, na entidade 
ou na instituição de ensino;
IV - a qualquer tempo, no interesse da Administração;
V - em decorrência do descumprimento de qualquer obrigação assumida no 
Termo de Compromisso de Estágio - TCE;
VI - pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias 
consecutivos ou não, no período de um mês, ou 30 (trinta) dias durante todo o 
período de estágio;
VII - pela interrupção do curso na instituição de ensino a que pertença o 
estagiário; e
VIII - por conduta incompatível com a exigida pela Administração.”.

20. Diante disso, esta Procuradoria Federal condiciona a celebração dos convênios ora 

analisados à observância integral das considerações feitas no bojo do presente parecer, 

notadamente os aspectos jurídicos abordados na Orientação Normativa colacionada a esta 

manifestação, cujo conteúdo deverá ser integralmente observado pela Administração.

V – CONCLUSÃO

21. Face ao exposto, este é o parecer que submetemos ao crivo de Vossa Senhoria.

Petrolina, 11 de agosto de 2017.

Lectícia Marília Cabral de Alcântara

Procuradora Federal


