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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00014/2019 

Técnico Administrativa 

 
 
 
 
 

PROCESSO N° : 06002/19 

MUNICÍPIO : Edéia 

ÓRGÃO : Câmara Municipal 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : Orisvaldo Antônio de Souza Borges (Presidente da Câmara) 

RELATOR : Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

 
 
 
 
 
 

 
CONSULTA. CESSÃO DE SERVIDORES PELA CÂMARA A OUTROS 
ENTES. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA AOS 
INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO. 

1. A relação entre estagiários e a Administração Pública, na forma da Lei nº 
11.788/08 é relação de natureza contratual administrativa que importa em 
direitos e obrigações entre três partes (parte concedente, instituição de ensino 
e estagiário). A cessão/disposição de servidores públicos, por outro lado, é 
instituto do regime funcional de servidores, de vínculo jurídico-administrativo, 
notadamente público, não se aplicando, portanto, o instituto da cessão aos 
estagiários. 

2. O estágio é ato educativo supervisionado, ou seja, o órgão contratante é que 
ficará responsável por fiscalizar (supervisionar) as atividades, bem como 
informar para a instituição de ensino sobre a preparação e desempenho do 
trabalho exercido, o que de fato só é possível, se o estagiário estiver em efetivo 
serviço no ente concedente, pois a cessão tornaria prejudicial o exame das 
qualificações do estagiário no seu período de contratação, bem como 
desvirtuaria a vinculação prevista no contrato de estágio. 

3. O descumprimento das normas legais previstas na Lei do Estágio enseja 
risco de formação de vínculo de emprego, com ônus trabalhistas e 
previdenciários à Administração Pública, o que leva a crer que a cessão de 
estagiários é, também, indevida sob a perspectiva da economicidade. 
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Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Orisvaldo Antônio de Souza 

Borges, Presidente da Câmara Municipal de Edéia, indagando a este Tribunal sobre a 

possibilidade de ceder/dispor de seus estagiários para exercerem atividades junto a outros 

órgãos da Administração Pública direta e indireta do próprio Município, bem como do 

Estado ou da União que estejam sediados no âmbito municipal com ônus para o 

Legislativo. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

 

Considerando a Proposta de Decisão nº 149/2019 – GABMOA proferida pelo 

Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo; 

 

Considerando tudo mais que dos autos consta. 

 

Acordam os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, reunidos em Sessão Técnico-Administrativa, diante das razões expostas pelo 

Relator, em: 

 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os pressupostos 

legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que é irregular, por falta de 

amparo legal, a cessão ou a disposição de estagiários para exercerem atividades junto a 

outros entes da Administração Pública porquanto se trata de instituto típico do regime 

funcional de servidores públicos, inaplicáveis à relação contratual entre estagiários, na qual 

envolve três partes: instituição de ensino, parte concedente (Administração Pública) e 

estagiário (não havendo uma quarta parte cessionária), relação esta disciplinada pela Lei 

Federal nº 11.788/08, cujo desvirtuamento gera risco de antieconomicidade, por ensejar 

formação de vínculo de emprego, com ônus trabalhistas e previdenciários à Administração 
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(art. 3º e 15 da Lei nº 11.788/08); bem como, porque exige o acompanhamento e a 

avaliação do estágio por parte da concedente - artigo 9º, inciso VII, da Lei 11.788/08, sendo 

que essas obrigações não poderiam ser executadas a partir da cessão de estagiários; 

3. DAR ciência ao consulente da presente decisão; e 

4. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 10 de 

julho de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Maurício Oliveira Azevedo. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio 

Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio 

Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício 

Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do 

Ministério Público de Contas, Procurador Fabricio Macedo Motta, Henrique Pandim 

Barbosa Machado. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. 

Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 149/2019 – GABMOA 

 

PROCESSO N° : 06002/19 
MUNICÍPIO : Edéia 
ÓRGÃO : Câmara Municipal 
ASSUNTO : Consulta 
CONSULENTE : Orisvaldo Antônio de Souza Borges (Presidente da Câmara) 
RELATOR : Conselheiro-Substituto Maurício Oliveira Azevedo 

 
CONSULTA. CESSÃO DE SERVIDORES PELA CÂMARA A OUTROS 
ENTES. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA AOS 
INTERESSADOS. ARQUIVAMENTO. 
1. A relação entre estagiários e a Administração Pública, na forma da Lei nº 
11.788/08 é relação de natureza contratual administrativa que importa em 
direitos e obrigações entre três partes (parte concedente, instituição de ensino 
e estagiário). A cessão/disposição de servidores públicos, por outro lado, é 
instituto do regime funcional de servidores, de vínculo jurídico-administrativo, 
notadamente público, não se aplicando, portanto, o instituto da cessão aos 
estagiários. 
2. O estágio é ato educativo supervisionado, ou seja, o órgão contratante é que 
ficará responsável por fiscalizar (supervisionar) as atividades, bem como 
informar para a instituição de ensino sobre a preparação e desempenho do 
trabalho exercido, o que de fato só é possível, se o estagiário estiver em efetivo 
serviço no ente concedente, pois a cessão tornaria prejudicial o exame das 
qualificações do estagiário no seu período de contratação, bem como 
desvirtuaria a vinculação prevista no contrato de estágio. 
3. O descumprimento das normas legais previstas na Lei do Estágio enseja 
risco de formação de vínculo de emprego, com ônus trabalhistas e 
previdenciários à Administração Pública, o que leva a crer que a cessão de 
estagiários é, também, indevida sob a perspectiva da economicidade. 
 
 

I – RELATÓRIO 

I.1. Introdução 

Cuidam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Orisvaldo Antônio de Souza 

Borges, Presidente da Câmara Municipal de Edéia, indagando a este Tribunal sobre a 

possibilidade de ceder/dispor de seus estagiários para exercerem atividades junto a outros 

órgãos da Administração Pública direta e indireta do próprio Município, bem como do 

Estado ou da União que estejam sediados no âmbito municipal com ônus para o 

Legislativo. 

I.2. Da pesquisa realizada pela Divisão de Documentação e Biblioteca - DDB 

A Divisão de Documentação e Biblioteca, conforme Despacho nº 064/2019 

(fls. 14), informou que não há manifestação específica do TCMGO quanto ao tema em 

questão. No entanto, foram juntados aos autos decisões proferidas pelos Tribunais de 
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Contas do Estado de Santa Catarina (fls. 16) e Paraná (fls. 17/19) acerca do tema 

suscitado para fins de auxílio na análise realizada. 

I.3. Do Parecer Jurídico apresentado pelo Consulente 

O Parecer (fls. 09/12) da Assessoria Jurídica do Município de Edéia, emitido 

pela Procuradora Jurídica do Município, Anna Rita Silva Lima, foi apresentado, atendendo 

ao disposto no art. 31, §1º, da LOTCM e art. 199, §1º do RITCM, e concluiu pela 

“inexistência de óbice à cessão pretendida, cabendo à edilidade avaliar politicamente sua 

conveniência e oportunidade, desde que haja autorização nas leis orçamentárias vigentes e 

formalização por instrumento adequado (convênio, portaria, resolução)”. 

I.4. Da manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos – SLC 

Conforme consta do Parecer nº 04/19-SLC (fls. 24/30), a especializada 

conheceu da presente consulta e manifestou-se quanto ao mérito pela impossibilidade de 

cessão/disposição de estagiários, nos seguintes termos verbis: 

“1.1 Do mérito 

Primeiramente, antes de adentrar efetivamente no mérito convém analisar os 
principais aspectos que abordam o instituto da cessão, pois são de aplicação comum 
a todos os entes da Federação e auxiliam os gestores públicos a utilizar o instituto de 
forma adequada, resguardando a validade do ato administrativo praticado. 

A cessão de servidores é um instituto bastante utilizado no âmbito do serviço público. 
Será bastante raro encontrar algum órgão público - seja federal, estadual ou 
municipal - que não tenha em seus quadros um agente proveniente de alguma 
entidade externa ou que não tenha cedido algum de seus membros para outra 
organização. 

De forma geral, a cessão é a modalidade de afastamento temporário de servidor 
público, titular de cargo efetivo ou emprego público, que lhe possibilita exercer 
atividades em outro órgão ou entidade, da mesma esfera de governo ou de esfera 
distinta, para ocupar cargo em comissão, função de confiança ou ainda para atender 
às situações estabelecidas em lei, com o propósito de cooperação entre as 
Administrações. Nesse sentido, destacamos que tal cooperação será materializada 
mediante a celebração de convênio ou de outro instrumento congênere.  

A cessão, regra geral, não depende da anuência do servidor, já que a Administração 
Pública possui a prerrogativa de movimentar seus servidores, ex officio, em prol do 
interesse público e da necessidade do serviço, desde que ela obedeça aos 
parâmetros estabelecidos em lei e aos princípios norteadores da atividade 
administrativa. Sobre a matéria, ensina Meirelles (2006, p. 424):1  

O servidor poderá adquirir direito à permanência no serviço público, mas não adquirirá nunca 
direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os 
vitalícios, que constituem uma exceção à regra estatutária. O poder de organizar e reorganizar os 
serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e extinguir cargos, é indespojável da 
Administração, por inerente à soberania interna do próprio Estado.  

                                                 
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 32. ed. atual. até a EC 51, de 14/02/2006 por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José 
Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2006. 826 p. 
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Assim como a Administração Pública possui a prerrogativa de ceder, ex officio, os 
seus servidores, ela também possui a prerrogativa de revogar a cessão a qualquer 
momento, não havendo que se falar em direito subjetivo do servidor cedido de 
permanência no órgão ou entidade cessionária.  

Em relação ao ônus da remuneração do servidor cedido, tem-se que a cessão de 
servidor poderá ser efetivada:  

a) com ônus para o cedente, ou seja, o servidor permanece percebendo seus 
vencimentos pelo órgão ou entidade de origem;  

b) com ônus para o cessionário, vale dizer, a obrigação do pagamento da 
remuneração ao servidor, bem como do recolhimento do percentual determinado por 
lei para a previdência e dos demais encargos, passa a ser do órgão ou entidade 
cessionária;  

c) com ônus para o cessionário, mediante reembolso, importando dizer que o 
servidor permanece na folha de pagamento do cedente, e o cessionário faz o 
reembolso mensal da remuneração percebida pelo servidor bem como dos 
respectivos encargos. 

Reforçando as considerações retrotranscritas, salienta-se que a despeito da 
importância da cessão para a concretização do princípio constitucional da eficiência, 
o instituto, deve ser utilizado em hipóteses especiais, sempre com base no interesse 
público, e obedecer aos requisitos, caso contrário, poderá resultar na violação de 
princípios constitucionais, com destaque para a moralidade, a impessoalidade e a 
exigência de aprovação em concurso público. A propósito, seguem os ensinamentos 
de Oliveira2 (2005, p. 35): 

Acontece que o recomendado pelo próprio art. 37, da CF, é que os cargos públicos sejam 
providos mediante a realização de concurso público, em que possam ser escolhidos os mais 
qualificados para o desempenho da atribuição pertinente ao cargo público. Sendo assim, o uso 
desenfreado da cessão apresenta-se como grave ameaça à eficiência no serviço público e como 
transgressão ao princípio da moralidade e, ainda, comumente, também ao princípio da 
impessoalidade, posto que objetiva, muitas vezes, o atendimento de interesse pessoal. 

Desse modo, busca-se sintetizar algumas orientações sobre a cessão de servidores 
públicos, as quais permitem concluir que a cessão de servidor público deve estar 
amparada no interesse das administrações envolvidas, visando atender a uma 
finalidade pública e resguardar a validade do ato administrativo praticado.  

Expostas as considerações iniciais acerca da cessão de servidor público, percebe-se 
que tal instituto abrange o quadro de servidores pertencentes à administração, o qual 
não se amplia para enquadrar a figura dos estagiários, tendo em vista que o contrato 
regular de estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza com a 
administração pública, conforme dispõe o art. 3° da Lei 11.788/20083. 

Dessa forma, não há que se falar em cessão sem vínculo funcional com a 
administração pública, tendo em vista que a mesma abrange apenas servidores 
da administração direta e indireta (empregados de empresas públicas e 
sociedades de economia mista).  

                                                 
2 OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Servidor público: remoção, cessão, enquadramento e redistribuição. 2. ed.rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2005. 333 p. 
 
3 Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, 
observados os seguintes requisitos:  
I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;  

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.  
§ 1o  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da 
parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final.  
§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando 
com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  
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Sabe-se que para dar início à relação de estágio haverá celebração de Termo de 
Compromisso, entre as partes diretamente envolvidas na relação, que conforme o 
art. 9°, inciso I, da lei do estágio4, são a instituição de ensino, a parte concedente e o 
estudante, não devendo ocorrer alterações entre essas partes em virtude de cessão 
para outros órgãos não participantes do Termo, tendo em vista que a parte 
concedente deve zelar pelo cumprimento do mesmo em seu inteiro teor.  

Ou seja, a relação de estágio prevê a participação de três integrantes: o educando, a 
parte concedente do estágio e a instituição de ensino, não havendo previsão de uma 
quarta parte, na qualidade de cessionário das atividades. 

Ainda, a formação ou experiência profissional desenvolvida por meio do estágio são 
feitos com parte concedente específica que desenvolva, segundo o art. 3° da Lei de 
Estágio, em seu inciso III, atividades de compatibilidade com os conhecimentos 
implementados no curso do estagiário. Dessa forma, tem-se que, em geral, devem 
os estagiários cumprir as atividades previstas nos seus termos de estágio.  

Frisa-se que no estágio de nível médio não há falar em proporcionar experiência 
prática na linha de formação do estudante, porque não há linha profissional 
curricular, já por outro lado o estágio de nível médio exige a inserção em ambiente 
profissional em que trabalhariam quando formados, conhecendo suas rotinas e 
desenvolvendo tarefas.  

Também, de acordo com a Lei do Estágio, o ente concedente deverá enviar à 
instituição de ensino com periodicidade mínima de seis meses, relatório de 
atividades e indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 
avaliação de desempenho, quando do desligamento do estagiário, o que de fato só é 
possível, se o estagiário estiver em efetivo serviço no ente concedente, pois a 
cessão tornaria prejudicial o exame das qualificações do estagiário no seu período 
de contratação, bem como desvirtua a vinculação prevista no contrato de estágio.  

Outro ponto sobre o qual é necessário explanar na presente consulta é a não 
previsão, pela Lei do Estágio, de celebração de convênio entre os entes para cessão 
de estagiários.  

Sobre tal questão, sabe-se que a Lei de Responsabilidade, em seu art. 62, 
estabelece que os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de 
competência de outros entes da federação se houver autorização na LDO e na LOA; 
e mediante a existência de convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua 
legislação.  

Nessa senda, inafastável se torna o cumprimento dos requisitos postos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/00, mais especificamente o artigo 
62, que dispõe o seguinte: 

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes 

da Federação se houver: 
I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; 

                                                 
4 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, observadas as seguintes obrigações:  
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;  
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;  
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 
orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de 
compromisso;  
V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 
avaliação de desempenho;  
VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  
VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.  
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II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 

Pode-se, a partir de uma exegese do dispositivo acima citado, concluir que tal 
imposição não aplica-se apenas ao Executivo Municipal, havendo total aplicabilidade 
à esfera do Poder Legislativo, conforme a interpretação sistemática dos artigos 1°, § 
3º, I, “a”, e 2º, I, do referido diploma legal, abaixo transcritos: 

Art. 1º. (...) 
§3°. Nas referências: 
I – à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos: 
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder 
Judiciário e o Ministério Público. 
Art. 2°. Para efeitos desta Lei Complementar, entende-se como: 
I – ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município. 

 
Por conseguinte, infere-se que, quando se fala em entes da Federação, para efeitos 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão compreendidos nesse conceito os Poderes 
Executivo, Legislativo, Judiciário, e ainda, os Tribunais de Contas e o Ministério 
Público. 

Desta feita, ainda que se alegue que a cessão será realizada pelo Poder Legislativo 
Municipal e a seu ônus, não se encontra respaldo para tal medida. Além disso, a não 
previsão de convênio na Lei de Estágio evidencia a impossibilidade de 
preencher um dos requisitos exigidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, de 
modo que reforça o contrassenso de cessão destes para prestar serviços em outros 
órgãos ou entes com custos para o Município. Sendo assim, é vedado, por exemplo, 
o Poder Judiciário Estadual receber estagiários cedidos pelos Municípios, mediante 
convênio. 

Entende-se que assumir tal demanda, demonstra-se excessivamente onerosa à 
municipalidade, podendo inclusive gerar limitação de outros serviços necessários, 
pois os municípios possuem uma capacidade orçamentária inferior à dos demais 
entes da federação.   

Esclarecido os principais aspectos que permeiam o instituto da cessão, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e a Lei do Estágio, passa-se à análise direta do 
questionamento efetuado pelo consulente. 

Questão nº 01 – A Câmara Municipal pode ceder/dispor de seus estagiários 
para exercerem atividades junto a outros órgãos da administração pública 
direta e indireta do próprio município, bem como, do Estado ou da União que 
estejam sediados no âmbito municipal, com ônus para o Legislativo? 

Em respeito ao questionamento acima, mencionou-se os principais aspectos que 
permeiam o instituto da cessão e a Lei do Estágio, concluindo-se que não há 
possibilidade do poder público, no caso em questão o Legislativo, ceder seus 
estagiários para realizar atividades junto a outros órgãos do próprio município, bem 
como dos demais entes, Estados e União.  

Tal impossibilidade reside principalmente no fato de que a Administração Pública não 
pode realizar a cessão de forma desarrazoada, sem a observância das regras que 
exigem cada instituto relacionado com a questão em pauta, devendo levar em 
consideração aspectos como o vínculo precário com a administração, os objetivos 
auferidos na realização do estágio e despesas envolvidas para o poder legislativo.  

Considerando tais informações e a legislação brasileira (Lei 11.788/2008), entende-
se que o estágio é ato educativo supervisionado, ou seja, o órgão contratante é que 
ficará responsável por fiscalizar (supervisionar) as atividades, bem como informar 
para a instituição de ensino sobre a preparação e desempenho do trabalho exercido.  

Também, não há que se falar em cessão para outros órgãos ou entidades que, em 
muitas vezes, sequer resultarão em aprendizado na área almejada, sendo 
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necessário demonstrar que os estagiários não foram utilizados em atividades 
práticas dissonantes daquelas inerentes ao curso em que estão matriculados e que 
foi realizada supervisão de maneira satisfatória.  

O descumprimento das normas legais do estágio pode levar a consideração de 
existência de relação de trabalho, podendo acarretar encargos acima das previsões 
orçamentárias, devendo o Município se abster de ceder ou repassar estagiários para 
outros órgãos e/ou entidades públicas na esfera do Município ou fora dela.  

Este posicionamento é reforçado, inclusive na esfera trabalhista, a qual declarou no 
julgado dos autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n° TST – AIRR 
– 1230-78.2014.5.04.0801: 

(...) Isto porque, como bem asseverado na origem, o procedimento é irregular, já que a Lei 
11.788/08 não contempla tal possibilidade, uma vez que são necessários o acompanhamento e a 
avaliação do estágio feitos pelo concedente do estágio, situação impossível de ser executada a 
partir da cedência.   

Também, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná possui decisão prolatada no 
Acórdão-Consulta nº 3540/18, o qual se destinou a responder consulta realizada pelo 
Tribunal de Justiça do Estado Paraná, sobre o recebimento de estagiários cedidos 
pelos Municípios. 

Observo que a presente consulta atende aos requisitos previstos no art. 38, da Lei 
Complementar nº 113/2005, razão pela qual deve ser conhecida. Quanto ao mérito, pontuo que a 
questão deve ser respondida negativamente. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece os requisitos para o custeio de despesas de outros 
entes da Federação pelos municípios: 
Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros 
entes da Federação se houver: 
I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual;  
II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. 
Embora tal auxílio financeiro seja permitido, deve ser evitado, já que os municípios possuem uma 
capacidade orçamentária inferior aos demais entes da Federação, sendo a contribuição 
excessivamente onerosa àqueles, podendo haver limitação de outros serviços. 
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em resposta à Consulta TCE/MG nº 703162, 
ponderou: A bem da verdade, a teor do art. 18 da Constituição Federal, o município é autônomo, 
podendo assumir toda e qualquer obrigação para satisfazer o interesse de sua população, mas 
não se deve perder de vista que referida autonomia não é um fim em si mesma, mas meio legal 
de dotar a entidade política de instrumentos capazes de promover os peculiares anseios da 
comunidade municipal. Nesse sentido, convém não olvidar que o município deve evitar o 
perigoso e indesejável comprometimento de seu orçamento para arcar com despesas próprias 
de defensoria estadual, prejudicando, assim, a consecução de serviços que lhes são afetos. O 
problema é de autonomia municipal, não é? E de onde vão tirar dinheiro? Da saúde, que tem 
compromisso de aplicação? Da educação, que tem o FUNDEF? Enfim, vão tirar dinheiro dessas 
atividades-fins para jogarem num outro trabalho, num outro serviço que não é obrigação do 
município? 
Superado este ponto, a Lei nº 11.788/2008, que regulamenta as atividades de estágio, 
estabelece: 
“Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei quanto na prevista no § 2o do 
mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes 
requisitos: 
I – matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a 
instituição de ensino; 
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo 
de compromisso. 
§ 1º O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo 
pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, 
comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7º desta Lei e por 
menção de aprovação final. 
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§ 2º O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no 
termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do 
estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.” 
De acordo com a legislação, como bem pontuado pela COFIT (peça 10), a relação de estágio 
prevê a participação de três integrantes: o educando, a parte concedente do estágio e a 
instituição de ensino, não havendo previsão de uma quarta parte, na qualidade de 
cessionário das atividades. 
Além disso, são necessários o acompanhamento e a avaliação do estágio feitos pelo 
concedente do estágio, situação impossível de ser executada a partir da cedência. Tal 
obrigação consta no art. 9º, inciso VII, da Lei 11.788/08 e não há previsão de transferência 
a outro ente.  
Por fim, a cessão vem sendo considerada irregular pelas Cortes Trabalhistas, além do que 
o descumprimento das normas legais do estágio pode levar a consideração de existência 
de relação de trabalho, podendo acarretar em encargos acima das previsões 
orçamentárias. 

É a fundamentação. 
3. VOTO 
Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO da presente consulta, formulada pelo Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na pessoa do seu Presidente, Desembargador Renato 
Braga Bettega, com fulcro no art. 38, da Lei Complementar nº 113/2005, para lhe dar a seguinte 
resposta: Não é possível a celebração de convênio tendo por objeto a cessão de estagiários 
pelos municípios ao Tribunal de Justiça, por falta de previsão na Lei nº 11.788/08. Nestes 
termos, após o trânsito em julgado da presente decisão, DETERMINO a remessa destes autos à 
Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) para ciência e as devidas anotações e, 
posteriormente, encerre-se e arquive-se o feito junto à Diretoria de Protocolo (DP) desta ilustre 
Corte. 
É o voto.               (grifado) 

Assim, tal julgado deixa exposto que o TCE-PR, em posicionamento contrário ao da 
assessoria jurídica do TJ-PR, entendeu ser vedada a cessão de estagiários pelos 
municípios, em razão da ausência de previsão legal e da responsabilidade para 
acompanhamento e avaliação do estágio ser intransferível. Também, o Ministério 
Público de Contas do TCE-PR acompanhou integralmente o entendimento das 
unidades técnicas. 

De tal sorte, no caso citado acima, não prosperou a manifestação do TJ-PR, de que 
seria possível a cessão desde que houvesse a previsão na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município quanto ao 
custeio da despesa, com a respectiva autorização expressa para cessão, bem como 
a celebração de convênio entre o município e o Poder Judiciário, com a observância 
da Lei Estadual nº 15.608/07, que trata da cessão de estagiário, e a previsão no 
convênio e no termo de compromisso de estágio de que a supervisão seria 
compartilhada.  

Referidos argumentos estampados pelo TCE-PR também estão em consonância 
com as decisões do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que em síntese revela a 
não admissão da seguinte forma: 

Finalmente, cumpre salientar que dentre os recursos humanos a serem disponibilizados pelo 
Município, a Consulente inclui estagiários, hipótese não admitida pelo Tribunal de Contas de 
Santa Catarina, conforme já decidido em consultas anteriores, como abaixo se demonstra: 
Prejulgado 0838 
O Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre a Câmara 
Municipal de Joinville e Instituições de Ensino requer que o estágio se dê junto à Câmara 
Municipal, o que obsta a cessão de estagiários para diversos órgão e entes públicos, bem 
como para entidades privadas. 

Processo: CON-00/000104051 
Parecer: 136/00 
Decisão: 1724/2000 
Origem: Câmara Municipal de Joinville 
Relator: Conselheiro Wilson Rogério Wan-Dall 
Data da Sessão: 19/06/2000 

 
Prejulgado 1364 
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1. Não é permitida a contratação de pessoal pela Administração Pública fora dos casos 
previstos expressamente pela Constituição Federal. Não pode o Município contratar 
estagiários e cedê-los ao Fórum de Justiça da Comarca para atender à solicitação do MM. 
Juiz daquela Comarca. 

Processo: CON-01/03400923 
Parecer: COG-590/02 
Decisão: 1247/2003 
Origem: Câmara Municipal de Capinzal 
Relator: Conselheiro Otávio Gilson dos Santos 
Data da Sessão: 05/05/2003 
Tendo em vista que os prejulgados realçados no presente parecer já bastam para a solução da 
questão formulada na consulta, e até para se evitar a criação de novo prejulgado reprisando igual 
teor, cabe a aplicação do § 3º do artigo 105 do Regimento Interno, que faculta ao Tribunal 
determinar o arquivamento da consulta, remetendo ao Consulente cópia de julgados anteriores 
quando o assunto a que se refere for objeto de prejulgado. 

Deste julgado pode-se concluir que escapa à estrita competência municipal 
constitucional suportar despesas com a cessão de estagiários municipais para 
atender a deficiências de pessoal de outros órgãos e Entes públicos, porquanto os 
estagiários municipais devem exercer suas atividades nos órgãos e entidades a que 
foram contratados e para as atribuições das respectivas funções para as quais foram 
designados no Termo de Compromisso. 

Do exposto e em resumo, depreende-se da legislação e das informações prestadas a 
seguinte premissa, sob a qual a Câmara Municipal deve se atentar:  

i) A Câmara Municipal de Edéia não deve ceder/dispor de seus estagiários para 
exercerem atividades junto a outros órgãos da administração pública direta e indireta 
do próprio Município, bem como, do Estado ou da União que estejam sediados no 
âmbito municipal, com ônus para o Legislativo, tendo em vista que a Lei do Estágio 
prevê a participação do estudante, da parte concedente do estágio e da instituição de 
ensino, sem prever a existência de uma quarta parte como cessionária das 
atividades. Bem como, exige o acompanhamento e a avaliação do estágio por parte 
da concedente - artigo 9º, inciso VII, da Lei 11.788/08, sendo que essas obrigações 
não poderiam ser executadas a partir da cessão de estagiários, pois não há na Lei 
do Estágio previsão para sua transferência a outro ente. Sendo assim, o 
descumprimento das normas legais do estágio pode levar à consideração de 
relações trabalhistas e consequentes encargos acima das previsões orçamentárias. 

Desta feita, imperiosa se faz a apreciação da presente consulta para fins de 
orientação tanto da Câmara Municipal consulente, quanto dos demais municípios 
goianos, por se tratarem de temas relevantes. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 

a) Conheça da Consulta realizada por cumprir os requisitos previstos nos arts. 31 
e 32 da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do Regimento Interno do TCMGO; 

b) No mérito, em relação aos pontos destacados pelo Conselheiro Relator para 
manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos, responda ao Consulente da 
seguinte forma: 

i. A Câmara Municipal de Edéia não deve ceder/dispor de seus estagiários para 
exercerem atividades junto a outros órgãos da administração pública direta e indireta 
do próprio Município, bem como, do Estado ou da União que estejam sediados no 
âmbito municipal, ainda que com ônus para o Legislativo, sob pena de ofensa a Lei 
de Estágio e a Lei de Responsabilidade Fiscal, pelos pontos já demonstrados acima, 
bem como pela impossibilidade de preenchimento do critério norteador do instituto da 
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cessão referente à exigência de vínculo com a Administração pública, a qual não se 
verifica na relação entre esta e seus estagiários.”   

I.5. Da manifestação do Ministério Público de Contas – MPC 

O MPC manifestou-se por meio do Parecer nº 3576/19 (fls. 31/32-v) de acordo 

com a análise realizada pela unidade técnica, in verbis: 

“A consulta preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 199 e 200 do 
RITCM, razão pela qual corrobora-se a posição da SLC pelo seu conhecimento. 

No mérito, também assiste razão à SLC. 

A relação entre estagiários e à Administração Pública, na forma da nº Lei nº 
11.788/08, embora reconhecida como relação de trabalho lato sensu, é relação de 
natureza contratual administrativa, quando envolve a Administração Pública, que 
importa direitos e obrigações entre três partes (parte concedente, instituição de 
ensino e estagiário). 

A cessão/disposição de servidores públicos, por outro lado, é instituto do regime 
funcional de servidores, de vínculo jurídico-administrativo, notadamente público. 

Este Tribunal, no AC-CON nº 05/2018, ao apreciar a possibilidade de 
cessão/disposição de prestadores de serviço vinculados por meio de contrato 
administrativo, sob regime da Lei nº 8.666/93, entendeu pela impossibilidade da 
cessão. 

Assim: 

Ementa: CONSULTA. 1. CONHECIMENTO. 2. PRESTADOR DE SERVIÇOS. 
CESSÃO.IMPOSSIBILIDADE. O município não pode contratar e remunerar prestador de serviços 
e colocá-lo à disposição de órgãos da administração direta e indireta da União ou dos Estados, 
por meio de convênio ou ajuste congênere, por se tratar de aplicação imprópria do instituto da 
cessão de servidores, de tratamento diverso dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993. É 
vedada a contratação de prestador de serviço para o exercício de atividades típicas do Estado, 
como, por exemplo, as de regulação e fiscalização, haja vista envolverem a prática de atos de 
império, exclusivos do Poder Público e indelegáveis a particulares. (TCMGO. AC-CON 05/2018. 
Relator: Conselheiro Substituto Irany Júnior. 27/04/2018) 

Assim como na hipótese discutida na decisão supracitada, percebe-se na doutrina 
entendimento que reconhece a incidência das normas gerais da Lei nº 8.666/93 
também nos contratos de estágio, em conjunto com a Lei nº 11.788/08. Nesse 
sentido: 

Sendo acordo jurídico envolvendo a Administração Pública, aplicar-se-á, no que couber, a 
disciplina da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, notadamente àquelas 
obrigações de fiscalização impostas ao Poder Público (Lei nº 8.666/93, art. 2º), devendo, pois, 
ser prévia e obrigatoriamente submetido e aprovado pela assessoria jurídica da Administração 
pactuante (Lei nº 8.666/93, art. 38, parágrafo único). (SOUSA, Horácio Augusto Mendes de. 
Considerações sobre o regime jurídico do estágio na Administração Pública após a Lei nº 
11.788/2008. Fórum Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 9, n. 102, ago. 
2009. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=61980>. Acesso em: 
26 de jun. 2019) 

Aplicação da Lei nº 8.666/93 nos contratos envolvendo o estágio também foi 
reconhecida no PARECER REFERENCIAL n. 00001/2016 da Advocacia-Geral da 
União5. 

Com efeito, reforçam-se as considerações da unidade técnica, à luz de decisões de 

                                                 
5 41. Assim, o “Convênio de Concessão de Estágio” é uma modalidade de ajuste, que se insere, por analogia, nas outras modalidades de ajustes que vêm descritas no 
âmbito dos convênios. (http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/36490232. Acesso em: 26/06/19). 



                                     

Página 13 de 17 

_________________________________________________________________________ 
C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400014-19-RESULTADO.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

outros Tribunais de Contas por ela citadas6 no sentido da impossibilidade da 
cessão/disposição de estagiários, seja sob o aspecto da legalidade, seja sob o 
aspecto de vinculação ao contrato de estágio, desvirtuado pela submissão do 
estagiário à tutoria diversa daquela ajustada no contrato com a instituição de ensino, 
seja sob o aspecto teleológico do contrato de estágio, da legitimidade da despesa e 
do ônus da contratação, na medida em que, a priori, o contrato de estágio não se 
destina ao recrutamento de força de trabalho, mas à educação e à qualificação para 
o trabalho, nos termos do art. 1º da Lei nº 11.788/087 e em deferência a um dever 
constitucional8. 

Ressalta-se, também, que a desnaturação da relação do estagiário pelo exercício de 
atividade em contexto diverso do adequado ao contrato e à sua qualificação 
profissional enseja risco de formação de vínculo de emprego, com ônus trabalhistas 
e previdenciários à Administração (art. 3º e 15 da Lei nº 11.788/089), o que leva a 
crer que a cessão de estagiários é, também, indevida sob a perspectiva da 
economicidade. 

Por fim, a cessão de estagiários poderia levar à ineficácia da sanção disposta no art. 
15, § 2º, da Lei nº 11.788/0810, na medida em que possibilitaria a contratação indireta 
de estagiários por unidades administrativas impedidas de contratar por violação à lei. 

Manifesta-se, contudo, este MPC para oferecer resposta ao consulente com redação 
diversa da proposta pela SAP, de modo a expressar a abstração da resposta e o 
caráter de orientação geral a todos os jurisdicionados, típicos dos feitos de consulta. 

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas por conhecer da 
consulta e, no mérito, responder ao consulente que: 

a) é irregular, por falta de amparo legal, a cessão ou a disposição de estagiários para 
exercerem atividades junto a outros órgãos da administração pública porquanto se 
trata de institutos típicos do regime funcional de servidores públicos, inaplicáveis à 
relação contratual entre estagiários, instituição de ensino e parte concedente 
(Administração Pública) disciplinada pela Lei Federal nº 11.788/08 e pela Lei nº 
8.666/93, ensejando desvirtuamento do estágio e gerando risco de 
antieconomicidade.  

É o relatório. 

II – MANIFESTAÇÃO DO RELATOR 

II.1. Das Preliminares de Conhecimento 

A Consulta foi formulada por autoridade competente, na condição de 

                                                 
6 Acórdão nº 3540/18- TCEPR e Prejulgado 0838- TCESC. 
7 Art. 1º  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 
8 CF, Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
9 Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei quanto na prevista no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, 
observados os seguintes requisitos: I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; II – 
celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; III – compatibilidade entre as atividades 
desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. (...) 
Art. 15.  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.  
10 Art. 15. § 1º A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados 
da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente.  
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Presidente da Câmara Municipal de Edéia, atendendo ao disposto no art. 199, II, do 

RITCM. 

Quanto aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 199, §1º, do 

Regimento Interno do TCM (RITCM), verifico que a consulta contém a indicação precisa do 

seu objeto e está instruída com o parecer do órgão de assistência jurídica (fls. 09/12). 

Ademais, a Consulta não se refere a caso concreto e a matéria tratada é de 

competência deste TCM, o que possibilita o seu conhecimento por este Tribunal, nos 

termos do art. 32 da LOTCM. 

Assim, conheço da presente Consulta, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal.  

II.2. Do Mérito 

No mérito, tanto a Secretaria de Licitações e Contratos, mediante Parecer nº 

04/19 (fls. 24/30-v), quanto o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 

3576/2019 (fls. 31/32-v), manifestaram-se pela impossibilidade da Câmara Municipal 

ceder ou dispor estagiários para exercerem atividades junto a outros entes da 

Administração Pública. 

Conforme evidenciaram a Secretaria de Licitações e Contratos e o Ministério 

Público de Contas, a cessão/disposição de servidores públicos é instituto do regime 

funcional de servidores, de vínculo jurídico-administrativo, notadamente público, já a 

relação de estágio, conforme prevê o art. 9º, inciso I da Lei nº 11.788/08 (Lei do Estágio), é 

relação de natureza contratual administrativa, regida por celebração de Termo de 

Compromisso entre três partes: instituição de ensino, parte concedente do estágio e o 

estudante. Desse modo, o instituto da cessão compreende apenas o quadro de servidores, 

não envolvendo os estagiários. 

Além do mais, conforme ressaltou a SLC, o estagiário deve ser inserido em 

ambiente profissional em que trabalhariam quando formados, possibilitando aos mesmos 

conhecerem a rotina e tarefas daquele órgão, cumprindo as atividades previstas nos seus 

termos de estágio. Assim, não há que se falar em cessão de estagiários para outros órgãos 

ou entidades, uma vez que essa possibilidade acabaria abrindo margem para que eles 

fossem inseridos em atividades práticas dissonantes daquelas inerentes ao curso em que 

estão matriculados, impossibilitando aprendizado na área almejada. 
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Ainda, conforme esclareceu a SLC, o estágio é ato educativo supervisionado, 

ou seja, o órgão contratante é que ficará responsável por fiscalizar (supervisionar) as 

atividades, bem como informar para a instituição de ensino sobre a preparação e 

desempenho do trabalho exercido. Assim, conforme previsto na Lei do Estágio, o ente 

concedente deverá enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de seis 

meses, relatório de atividades e indicação resumida das atividades desenvolvidas dos 

períodos, e avaliação de desempenho quando do desligamento do estagiário, o que de fato 

só é possível, se o estagiário estiver em efetivo serviço no ente concedente, pois a cessão 

tornaria prejudicial o exame das qualificações do estagiário no seu período de contratação, 

bem como desvirtuaria a vinculação prevista no contrato de estágio. 

Também, a SLC ressaltou que não há previsão na Lei do Estágio sobre a 

possibilidade de convênio entre entes da Administração Pública. Ressaltou, ademais, que o 

descumprimento das normas legais prevista na Lei do Estágio enseja risco de formação de 

vínculo de emprego, com ônus trabalhistas e previdenciários à Administração (art. 3º e 15 

da Lei nº 11.788/0811), o que leva a crer que a cessão de estagiários é, também, indevida 

sob a perspectiva da economicidade. 

Por fim, a SLC concluiu que a Câmara Municipal de Edéia não deve 

ceder/dispor de seus estagiários para exercerem atividades junto a outros órgãos da 

Administração Pública Direta e Indireta do próprio Município, bem como, do Estado ou da 

União, que estejam sediados no âmbito municipal, com ônus para o Legislativo, tendo em 

vista que a Lei do Estágio prevê a participação do estudante, da parte concedente do 

estágio e da instituição de ensino, sem prever a existência de uma quarta parte como 

cessionária das atividades, bem como, exige o acompanhamento e a avaliação do estágio 

por parte da concedente - artigo 9º, inciso VII, da Lei 11.788/08, sendo que essas 

obrigações não poderiam ser executadas a partir da cessão de estagiários, pois não há na 

Lei do Estágio previsão para sua transferência a outro ente, sendo que o descumprimento 

das normas legais do estágio pode levar à consideração de relações trabalhistas e 

consequentes encargos acima das previsões orçamentárias. 

                                                 
11 Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei quanto na prevista no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, 
observados os seguintes requisitos: I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; II – 
celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; III – compatibilidade entre as atividades 
desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. (...) 

Art. 15.  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.  



                                     

Página 16 de 17 

_________________________________________________________________________ 
C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400014-19-RESULTADO.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

O Ministério Público de Contas, por sua vez, corroborou com o 

posicionamento da SLC no sentido da impossibilidade de cessão/disposição de estagiários 

a outros entes. 

Acrescentado ao disposto pela SLC o MPC ressaltou que este Tribunal, no 

AC-CON nº 05/2018, entendeu pela impossibilidade da cessão de prestadores de serviço 

vinculados por meio de contrato administrativo sob o regime da Lei nº 8.666/93, conforme 

transcrito, verbis: 

Ementa: CONSULTA. 1. CONHECIMENTO. 2. PRESTADOR DE SERVIÇOS. 
CESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O município não pode contratar e remunerar 
prestador de serviços e colocá-lo à disposição de órgãos da administração 
direta e indireta da União ou dos Estados, por meio de convênio ou ajuste 
congênere, por se tratar de aplicação imprópria do instituto da cessão de 
servidores, de tratamento diverso dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993. 
É vedada a contratação de prestador de serviço para o exercício de atividades 
típicas do Estado, como, por exemplo, as de regulação e fiscalização, haja 
vista envolverem a prática de atos de império, exclusivos do Poder Público e 
indelegáveis a particulares. (TCMGO. AC-CON 05/2018. Relator: Conselheiro 
Substituto Irany Júnior. 27/04/2018) 

O MPC ressaltou, ainda, que o contrato de estágio não se destina ao 

recrutamento de força de trabalho, mas à educação e à qualificação para o trabalho, nos 

termos do art. 1º da Lei nº 11.788/0812 e em deferência a um dever constitucional13. 

Ademais, o MPC observou que a cessão de estagiários pode levar à 

ineficácia da sanção disposta no art. 15, § 2º, da Lei nº 11.788/0814, na medida em que 

possibilitaria a contratação indireta de estagiários por unidades administrativas impedidas 

de contratar por violação à lei. 

Por fim, o MPC concluiu que é irregular, por falta de amparo legal, a cessão 

ou a disposição de estagiários para exercerem atividades junto a outros órgãos da 

administração pública porquanto se trata de institutos típicos do regime funcional de 

servidores públicos, inaplicáveis à relação contratual entre estagiários, instituição de ensino 

e parte concedente (Administração Pública) disciplinada pela Lei Federal nº 11.788/08 e 

pela Lei nº 8.666/93, ensejando desvirtuamento do estágio e gerando risco de 

antieconomicidade.  

                                                 
12 Art. 1º  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

13 CF, Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

14 Art. 15. § 1º A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados 

da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente.  
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Desse modo, acompanho os entendimentos da SCMG e do Ministério Público 

de Contas, embora utilizando dos termos mencionados pelo MPC, visando expressar a 

abstração da resposta e o caráter de orientação geral a todos os jurisdicionados. 

 

III – PROPOSTA 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do art. 85, 

§ 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os pressupostos legais de 

admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativo ao mérito, que é irregular, por falta de amparo 

legal, a cessão ou a disposição de estagiários para exercerem atividades junto a outros 

entes da Administração Pública porquanto se trata de instituto típico do regime funcional de 

servidores públicos, inaplicáveis à relação contratual entre estagiários, na qual envolve três 

partes: instituição de ensino, parte concedente (Administração Pública) e estagiário (não 

havendo uma quarta parte cessionária), relação esta disciplinada pela Lei Federal nº 

11.788/08, cujo desvirtuamento gera risco de antieconomicidade, por ensejar formação de 

vínculo de emprego, com ônus trabalhistas e previdenciários à Administração (art. 3º e 15 

da Lei nº 11.788/08); bem como, porque exige o acompanhamento e a avaliação do estágio 

por parte da concedente - artigo 9º, inciso VII, da Lei 11.788/08, sendo que essas 

obrigações não poderiam ser executadas a partir da cessão de estagiários; 

3. DAR ciência ao consulente da presente decisão; e 

4. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

É a proposta. 

 

Gabinete do Conselheiro Substituto Maurício Oliveira Azevedo, em 03 de 

julho de 2019. 

 
 

Maurício Oliveira Azevedo 
Conselheiro Substituto – Relator 

 


