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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFO RMAçA0 PREVIA

INF0RMAçA0 PREVIA N 9 166/99

1 - OBJETO
Projeto de Lei n2 395/99, de autoria do Deputado Arlen Santiago, o qual altera artigos

da Lei n2 12.079, de 1996, que dispãe sobre estágio para estudante em orgao e entidade da

administraçao püblica.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19/6/99.

2- PONTOS DE ATEN4;A0

2.1 - A proposicão visa a esciarecer e detalhar aspectos importantes da prática do

estagio para estudante, em orgao ou entidade da administracão püblica, estabelecida na Lei

n2 12.079, bern como ajustá-la a comandos da Lei Federal n 2 9.394, de 1996, conhecida

como Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - LDB -, que se refere explicitamente

a matéria.

A primeira alteraçao, que dá nova redacao ao art. 2 2 da Lei n2 12.079, formula, corn

clareza, os requisitos para o estudante que pretende estagiar: matrIcula regular no ensino

médio ou superior, frequencia e aproveitamento em curso de educacao profissional de nIvel

médio ou em escola regular de educacao especial, em consonância corn o que dispôe o art.

82 da LDB: "Os sistemas de ensino estabelecerão as normas para realizaçao dos estágios

dos alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior em sua jurisdicao."(Cf.

arts. 36 e 39 da mesma lei).

2.2 - A segunda alteração define que a atividade do estagiario não cria vInculo

empregatIcio, permitindo que, entre o estagiario e seu contratante, se estabeleçam formas

de compensação acordadas entre as partes, por instrumento especIfico, podendo 0

estagiário ter seguro contra acidentes e assistência previdenciária. Reproduz-se aqui o que

estabelece o paragrafo ünico do art. 82 da citada lei federal.



2.3 - A terceira alteração, em que modifica a redaçao do art. 3 2 da mencionada Lei n

12.079 e Ihe acrescenta parágrafo tnico, determina que as vagas de estagiario, nos Orgaos

ou entidades da administraçao direta ou indireta, serão constituldas por ate 10% de seu

quadro de pessoal. Ressalte-se a importancia de se estabelecer, em lei, urn quantitativo

percentual de estagiários em relaçao ao quadro regular de pessoal, nas entidades ptiblicas,

para se ter urn programa consistente de absorçao de estudantes estagiarios, o qual permita

seu crescirnento técnico e cultural.

A rnodificacao proposta pelo art. 32 do projeto sob cornento forrnaliza a existência do

agente de integracao no processo de implementaçao da polItica de incentivo a absorçao de

estagiarios pelos orgaos ou entidades administrativas püblicas, o que se traduz em norma de
interesse p01 Itico-adm inistrativo.

2.4 - Corn a inclusão do inciso VI proposta no art. 4 2 do projeto de lei em estudo, cria-

Se, no Estado, urna "Coordenadoria de Estagio", vinculada a Secretaria de Estado da

Educaçao, corn a participaçao dos agentes de integração, visando implementar a polItica de

incentivo a atividade de estagiário, bern como de produzir o Piano Diretor de Estagio, a ser

regularnentado por decreto. A "Coordenadoria de Estágio" se impoe como necessária em

face da irnportância e do interesse que a prática do estágio de estudante tern adquirido na
sociedade atual.

Cumpre observar que as alteraçôes sugeridas pela proposição são pertinentes, urna

vez que ajustarn a Iegisiaçao rnineira as exigências atuais da prática do estagio de

estudantes nos Orgaos e nas entidades püblicas, respondendo, corn sensibilidade, a

irnportância crescente no contexto da atividade social e profissional conternporânea.

3- TRAMITAçA0



0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as Comissães de Constituiçao e

Justica, de Administração PUblica e de Fiscalizacao Financeira e Orçamentaria, para receber

parecer.

Data da elaboração: 29/7/99.
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