
PARECER MPAS/CJ Nº 1.591 - DOU DE 17/12/98

 
REFERÊNCIA    : PROCESSO Nº 35183.003321/94-58 (NFLD nº 31.880.616-9)
INTERESSADA : CAIXA ESCOLAR DO CEFET -PR
ASSUNTO        : Crédito Previdenciário - Menor Assistido.
 

EMENTA
 PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. MENOR ASSISTIDO. Em face da nova

Constituição, a figura do menor assistido deixou de existir. Já a Lei nº 6.494, de
1977, continuou em vigência, sendo que os maiores de 14 anos contratados nos
termos desta, devem ser considerados estagiários e não empregados. No caso em
concreto, a contratação ocorreu de acordo com os requisitos legais, não
caracterizando qualquer vínculo empregatício. Não conhecimento da proposta de
avocatória ministerial, por não se verificar, no caso, violação da lei ou de
orientação administrativa.

 

Trata-se de avocatória suscitada pelo Presidente do Conselho de Recursos da revidência Social - CRPS,
propondo a reforma do acórdão proferido pela 2ª Câmara de Julgamento.

 
2. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS de Curitiba-PR, mediante a lavratura da presente NFLD, efetuou o
lançamento de crédito suplementar contra a Caixa Escolar do CEFET relativo ao pagamento de salário e menores
empregados no período de dezembro de 1989 a maio de 1991.
 
3. Em sua defesa, fls. 54/64, a interessada sustenta que os alunos/bolsistas são menores assistidos; que o Decreto-
Lei nº 2.318, de 30 de dezembro de 1986, e o Decreto 94.338, de 18 de maio de 1987, não foram revogados e,
portanto, os bolsistas não podem ser considerados empregados vez que no período em questão os referidos
dispositivos legais ainda estavam em vigor e o pagamento dos alunos era feito com base na Lei nº 6.494, de 1977.
Alega também que a jornada diária laboral dos estudantes é de 4 horas compatível com o harário escolar, sendo os
alunos dispensados quando havia aulas no horário laborativo.
 
4. A Gerência Regional de Arrecadação e Fiscalização - GRAF de Curitiba julgou procedente a NFLD. Inconformada,
a interessada apresentou recurso à 2ª Câmara de Julgamento do CRPS, que lhe deu provimento, concluindo que no
período em questão o Decreto nº 94.338, de 1987, ainda vigia.
 
5. A GRAF discordou da decisão da Câmara, por entender que contrariou legislação vigente sobre a matéria. Em face
da divergência, o Presidente do CRPS propôs a avocação ministerial do feito para a reforma do acórdão proferido
pela 2ª CAJ.
 
É o relatório.
 
6. Preliminarmente, de acordo com o art. 17, inciso IV, e art. 69, caput, da Portaria nº 4.414, de 31 de março de 1998,
compete ao Presidente do CRPS suscitar avocatória ministerial para exame e possível reforma de decisões
insuscetíveis de recurso e que infrigirem ato normativo. Neste caso, não se configuram os pressupostos para o
acolhimento da avocatória, conforme passamos a demonstrar.
 
7. Com o advento da CF/88, o menor assistido deixou de existir em nosso ordenamento jurídico. Isto porque o art.
227, § 3º, inciso II, garante direitos trabalhistas e previdenciários aos adolescentes maiores de quatorze anos. Quanto
aos menores de quatorze, salvo na condição de aprendiz, é proibido qualquer atividade laboral (art. 7º, XXXIII).
 
8. Em face destes dispositivos constitucionais, só podemos entender que o Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, e o
Decreto 94.338, de1987, que determinavam que menores  entre onze e dezoito anos de idade poderiam ser
contratados como assistidos, não foram recepcionados pela nova Carta Política e, consequentemente, deixaram de
produzir efeitos desde 5 de outubro de 1988.
 
9. Nesse sentido, a Consultoria da Procuradoria-Geral do INSS já se manifestou a respeito através do Parecer PGC
nº 95/93, no qual afirma a inexistência da figura do menor assistido em face da nova Constituição e acrescenta que a
doutrina vem se manifestando pela inconstitucionalidade do Decreto nº 2.313, de 1986.
 
10. Contudo, o mesmo não se aplica à Lei nº 6.494, de 1977, que institui:
 

Art. 1º As pessoas Jurídicas de Direito Privado, os Órgãos da Administração Pública e as Instituições
de Ensino, podem aceitar, como estagiários, alunos regularmente matriculados e que venham
freqüentando, efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino público e particular, nos
níveis superior, profissionalizante de 2º Grau e Supletivo.



.........................................................................................................
Art. 4º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o estagiário poderá
receber bolsa, ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, ressalvado o que
dispuser a legislação previdenciária, devendo o estudante, em qualquer hipótese, estar segurado
contra acidentes pessoais.
 
Art. 5º A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo estudante, deverá
compatibilizar-se com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o
estágio.

 
11. Pelos dispositivos citados, percebe-se claramente que a Lei nº 6.494, de 1977, não contrariou a Constituição, vez
que deixou de estabelecer a idade dos estagiários, e portanto, continua vigente. Dessa forma, a partir de sua
promulgação, a referida lei deve ser interpretada sob os limites impostos pela CF de 1988, ou seja, os estagiários
devem obedecer os critérios estipulados pela norma e também, não serem menores de 14 anos.
 
12. Tais considerações são importantes na medida que a figura do menor assistido deixou de existir após a
Constituição. Assim, os alunos/bolsistas que continuaram trabalhando nos termos Decreto-Lei nº 2.318, de 1986, e
Decreto 94.338, de 1987, somente poderão ser considerados estagiários se preencherem os requisitos estabelecidos
na Lei nº 6.494, de1977.
 
13. Cabe ressaltar que o simples fato dos menores serem contratados como estagiários não implica na inexistência
do vínculo empregatício. Isto porque é a observância da Lei nº 6.494, de 1977, que nos leva a conclusão de que os
alunos são empregados ou não.

  
14. A  Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, elencou em seu art. 12, quais os segurados obrigatórios da Previdência
Social. Já o art. 14 afirma que é segurado facultativo o maior de 14 (quatorze) anos de idade que se filiar ao Regime
Geral de Previdência Social, mediante contribuição, na forma do art. 21, desde que não incluído nas disposições do
art. 12. Dessa forma, uma vez não cumprida a Lei nº 6.494, de 1977, os menores poderão ser enquadrados como
segurados obrigatórios ou facultativos, conforme o caso.
 
15. Na hipótese do menor ser contratado nos exatos termos da Lei nº 6.494, de 1977, não estará incluído como
segurado obrigatório da Previdência Social, pois como a referida lei continua vigente e determina que o estágio não
criará qualquer vínculo empregatício, só podemos concluir que este estágio não é empregado.
 
16. Assim, os estagiários e bolsistas serão considerados empregados e, consequentemente, segurados obrigatórios
da Previdência se prestarem serviços em desacordo com a Lei nº 6.494, de 1977. Caso a contratação ocorra nos
termos desta lei, não há que se falar na existência de vínculo empregatício.
 
17. No caso em concreto, a situação se coaduna perfeitamente com o disposto na Lei nº 6.494, de 1977, pois tratam-
se de estudantes de estabelecimentos de ensino profissionalizante do 2º grau, mais especificamente dos cursos de
mecânica e engenharia industrial elétrica, que fazem estágios de 20 horas semanais, por prazo determinado,
mediante recebimento de bolsa.
 
18. Deste modo, a contratação desses adolescentes, maiores de quatorze anos, ocorreu de acordo com a Lei nº
6.494, de 1977, tratando-se, portanto, de estagiários sem qualquer vínculo empregatício.
 
19. Ante o exposto, opinamos pelo não conhecimento da avocatória ministerial, devendo os autos retornarem à
origem, a fim de que seja cumprida a decisão da 2ª Câmara de Julgamento do CRPS.
 

À consideração superior.
 
Brasília, 14 de dezembro de 1998

 
FERNANDA MARIA ALVES GOMES

 Assessora Jurídica
 

De acordo.
 
À consideração do Senhor Consultor Jurídico.
 
Brasília, 14 de dezembro de 1998.
 

INDIRA ERNESTO SILVA
 Coordenadora-Geral de Direito Previdenciário

 em Exercício
 
De acordo.
 
À consideração do Senhor Ministro.



 
Brasília, 14 de dezembro de 1998.
 

JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA
 Consultor Jurídico

 
AVOCATÓRIA MINISTERIAL
REFERÊNCIA   : Processo nº 35183.003321/94-58 (NFLD nº 31.880.616-9)
INTERESSADA : CAIXA ESCOLAR DO CEFET-PR
 

EMENTA
 PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. MENOR ASSISTIDO. Em face da nova Constituição, a figura do

menor assistido deixou de existir. Já a Lei nº 6.494, de 1977, continuou em vigência, sendo que os
maiores de 14 anos contratados nos termos desta, devem ser considerados estagiários e não
empregados. No caso em concreto, a contratação ocorreu de acordo com os requisitos legais, não
caracterizando qualquer vínculo empregatício. Não conhecimento da proposta de avocatória
ministerial, por não se verificar, no caso, violação da lei ou de orientação administrativa.

 
Decisão

 
Visto o processo em que é interessada a parte acima indicada. Com fundamento no PARECER
MPAS/CJ nº 1591/98, da Consultoria Jurídica deste Ministério, que aprovo, não conheço do pedido de
avocatória, mantendo a decisão da 2ª Câmara de Julgamento.
 
Publique-se.
 
Brasília, 15 de dezembro de 1998.
 

WALDECK ORNELAS
 Ministro da Previdência e Assistência Social

Este texto não substitui a publicação original.
 


