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OS ESTAGIÁRIOS DEVERÃO SER CADASTRADOS NO e-SOCIAL 

Empresas, Profissionais Liberais e MEIs deverão ficar atentas aos prazos para inclusão de seus estagiários no 
e-social, pois as multas previstas são altíssimas. 

Foram investidos 100 milhões nesta nova tecnologia, no entanto a Casa Civil espera uma arrecadação de 20 
Bilhões em multas, após a implantação do e-SOCIAL: Sistema de Escrituração Digital, que integrará todas as 
informações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, aprovado dia 01/01/2018 pelo DECRETO N°8.373/2014. 

Os estagiários deverão ser declarados como Trabalhadores sem Vínculo de Emprego. Com isto poderão ser 
verificados o cumprimento das exigências da Lei de Estágio 11.788 de 25/09/2008, pois os dados serão integrados 

e ficarão acessíveis para fiscalização após aos envios online.  

Nossa principal preocupação é que o descumprimento da Lei 11.788/2008  descaracteriza o Instituto do estágio, o 
que pode levar o estagiário a ser equiparado a um trabalhador CLT.
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QUAIS OS PONTOS CRUCIAIS QUE AS EMPRESAS DEVEM ESTAR 

ATENTAS PARA EVITAR PROBLEMAS?

O ideal seria que os empregadores lessem a Lei 11.788/2008, referente a legislação de estágio, para verificarem 
o que deverá ser atendido, pois em caso de processos trabalhistas ou fiscalização não são aceitos documentos 

digitalizados, somente originais. 

Estas exigências deveriam estar sendo cumpridas desde sempre, no entanto agora, a averiguação será facilitada 
pela integração de dados no sistema e-SOCIAL, o qual rapidamente identificará incongruências.

A seguir, destacaremos os pontos cruciais que devem ser observados pelos Contratantes de Estágio, sejam eles 
Profissionais Liberais, Empresas ou Meis.
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1. O SUPERVISOR DO 
ESTAGIÁRIO DEVERÁ FAZER 
PARTE DO QUADRO DE 
PESSOAL DA EMPRESA 

Ou seja, ficará irregular a inclusão do nome de supervisor, 
que não seja trabalhador do estabelecimento de estágio, 
mesmo que este, atue como autônomo, contratação 
como Pessoa Jurídica ou fornecedor, descaracterizando 
o contrato de estágio.  

Cuidados da empresa: 

˅  Verifique se o nome do supervisor que consta 
no contrato do seu estagiário, pertence ao quadro de 
funcionários, da mesma unidade em que está alocado;

˅  O não cumprimento da lei, pode descaracterizar 
o contrato de estágio e gerar vínculo empregatício. 
O estagiário poderá ser equiparado a um trabalhador 
Celetista.
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˅  Estagiários de Ensino Superior, o supervisor deverá 
ter a formação compatível com o curso do estagiário ou 
experiência profissional o suficiente para acompanha-lo. 
Não pode por exemplo, um supervisor de Administração, 
coordenar um estagiário de arquitetura.

2. O SUPERVISOR DEVERÁ 
POSSUIR FORMAÇÃO 
OU EXPERIÊNCIA, PARA 
SUPERVISIONAR

Ainda, sobre o Supervisor de Estágio: conforme, o Inciso 
II do artigo 9°, (Lei 11.788), o supervisor deverá possuir 
formação ou experiência, para supervisionar.

Cuidados da empresa: 

˅  O Supervisor de estagiários de Ensino Médio, e 
anos finais do Ensino Fundamental, deverá ter formação 
de no mínimo, o mesmo nível do estagiário;
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3. O SUPERVISOR DE ESTÁGIO 
PODERÁ SUPERVISIONAR 
SIMULTANEAMENTE ATÉ 
10(DEZ) ESTAGIÁRIOS, DE 
ENSINO TÉCNICO E/OU 
SUPERIOR. 

Cuidados da empresa: 

˅  Verificar se existem somente 10 (dez) estagiários 
vinculados a cada supervisor;

˅  Atenção, isto não se aplica a alunos de Ensino 
Médio: pois, existe uma escala de contratação de acordo 
com o número de funcionários do estabelecimento, 
conforme o artigo 17 da Lei 11.788/2008.

Art. 17. O número máximo de estagiários em relação 
ao quadro de pessoal das entidades concedentes 
de estágio deverá atender às seguintes proporções: 
 

 I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1         
(um) estagiário;

 II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 
(dois) estagiários;

 III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: 
até 5 (cinco) estagiários;

 IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: 
até 20% (vinte por cento) de estagiários. 
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4. A LEGISLAÇÃO RELACIONADA 
À SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO, TAMBÉM DEVERÁ SER 
APLICADA AOS ESTAGIÁRIOS.

A legislação  relacionada a saúde e segurança do 
trabalho será aplicada aos estagiários. 

A empresa deverá: cumprir as normas de higiene, 
medicina e segurança do trabalho para evitar danos à 
saúde física e mental dos trabalhadores, o que inclui 
estagiários, os quais são trabalhadores sem vínculo 
empregatício, assim como qualquer outro prestador 
de serviço que atue em sua empresa, mesmo os 
terceirizados.

 § 1o - Para efe i to desta Lei ,  considera-se 
quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores 
empregados existentes no estabelecimento do estágio. 

 § 2o - Na hipótese de a parte concedente contar com 
várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos 
nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles. 

 § 3o - Quando o cálculo do percentual disposto no 
inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, poderá ser 
arredondado para o número inteiro imediatamente superior. 

 § 4o - Não se aplica o disposto no caput deste artigo 
aos estágios de nível superior e de nível médio  profissional.
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Cuidados que a empresa poderá 
adotar para o estagiário: 

˅  Exame médico admissional;

˅  Exame médico periódico;

˅  Exame médico demissional;

˅  Treinamento e orientação na utilização de EPI,  
        quando obrigatórios;

˅   Exames complementares exigidos por            
 determinada atividade específicas, como na    
 área da saúde, engenharia e outras;

˅  Inclusão das atividades dos estagiários no        
        PCMSO;

˅   Treinamento e orientação quanto à disposição  
 de equipamentos e postura para controle da   
 Ergonomia.

Infelizmente, a abordagem do legislador foi genérica, 
não especificando quais seriam estas medidas. Por 
isto, entendemos que devem ser cumpridas as normas 
regulamentadas, que garantam a saúde e segurança do 
trabalho, para o estagiário e compatíveis com a função 
e responsabilidade deste.
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6. O QUE DEVERÁ SER 
INFORMADO AO E-SOCIAL  
 
As informações referentes aos Contratos de 
Es tág io  deverão  ser  p res tadas  no  evento 
S-2300 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego.  

5. O ESTAGIÁRIO 
DEVERÁ TER NIS/PIS? 

Não será necessário, pois ele será identificado pelo CPF. 

O estagiário, será considerado um TSVE: 
“trabalhadores sem vínculo de emprego” e serão 
identificados pelo CPF, sendo desnecessária a informação 
do NIS.
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Os dados solicitados serão: 

Natureza do Estágio: Obrigatório | Não Obrigatório.

Nível do Estágio: Fundamental | Médio | Técnico | Superior

Área de Atuação do Estagiário:
Setor da empresa que estagiário atuará, por exemplo: 

Administrativo, Contábil, Recursos Humanos

Número da Apólice do Seguro. 

Conforme a Lei 11.788/2008:

Seu agente de Integração deverá providenciar e deverá constar no Contrato do seu 

Estagiário o n° da apólice de seguro contra acidentes pessoais e nome da seguradora.

Valor da Bolsa de Estágio: Se o estágio for remunerado.

Data prevista de término do estágio:
No Contrato de Estágio deve constar uma cláusula, com as 

datas de início e término do contrato de Estágio

Dados Completos da Instituição de Ensino parceira: Razão Social, CNPJ e Endereço Completo.

Dados do Agente de Integração: Razão Social, CNPJ e Endereço Completo.

Supervisor de Estágio: Nome e CPF do Supervisor do Estágio da parte concedente (Empresa).
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ME e EPP:  R$ 800,00

Demais empresas: R$ 3000,00 por funcionário não 
registrado.

Com estas dicas, sua empresa poderá verificar se 
está atendendo a todos os aspectos da Legislação 
de estágio.

Cuidados da empresa: 

˅  Antes de iniciar a obrigatoriedade de cadastramento 
de seus estagiários no e-Social, busque estas informações 
no Contrato do Estagiário (Termo de Compromisso de 
Estagio).

A falta de documentos ou inconsistência de dados, 
poderá equiparar o estagiário a um funcionário comum, 
com vínculo empregatício, acarretando todos encargos 
trabalhistas. 

Outros cuidados que a empresa deverá adotar para 
todos os funcionários e que repercutirão ao estagiário, 
enquanto trabalhador sem vínculo para evitar multas 
em decorrência ao descumprimento:

˅  Funcionário sem registro de trabalho: Todo 
funcionário deverá ter sua admissão completa até 1 
(um) dia antes de iniciar as atividades. (art. 47 CLT)
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8. MULTAS 

˅  Multa por não informar a admissão do 
trabalhador: 

A multa de R$ 402,53 a R$ 805,06 por empregado, 
que pode dobrar de valor em caso de reincidência, se 
a  empresa não comunicar ao e-Social a contratação 
de empregado até um dia antes do início do trabalho.

Hoje esta informação é enviada no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados CAGED que é entregue 
até o dia sete do mês seguinte ao de contratação.

˅  Multa por não informar alterações de 
contrato ou cadastrais do empregado: 

A multa de R$ 201,27 a R$ 402,54 poderá 
ser aplicada à empresa que não informar ao 
e-Social os dados cadastrais de empregado e 
todas as alterações de seu contrato de trabalho. 

7. INFORMAÇÕES 
ESPECÍFICAS PARA SUA 
ASSESSORIA CONTÁBIL

Quanto aos eventos para cadastramento no E-SOCIAL: 

Admissão do Estagiários: Cadastro de Trabalhador 
sem Vínculo de Emprego: S-2300, categoria 901

Alterações cadastrais do estagiário: Formulários 
S-2205

Alterações no Contrato de Estágios(TCE): 
Formulários S- 2306

Término do Estágio: Formulário S-2399

 
 
 



14 VOLTAR PARA O ÍNDICE

Estágio Sul Recursos Humanos – Seleção de Pessoal e Administração de Estagiários 
Fone: (51) 3028-2576 Ramal 5 - www.estagiosul.com.br

Av. Otávio Rocha, 134/ sala 71 - Centro – Porto Alegre -RS

˅  Multa caso não realize exames médicos:

Poderá ser aplicada à empresa a multa de R$ 402,53 
até R$ 4.025,33 caso os exames médicos admissional, 
periódico, mudança de função e demissional do 
empregado não sejam realizados.

˅  Multa se não informar o empregado sobre 
os riscos de seu trabalho:

Poderá ser aplicada à empresa multa que varia de R$ 
1.812,87 a R$ 181.284,63 de acordo com a gravidade de 
cada situação, caso a empresa não ofereça informações 
ao empregado sobre os riscos que ele corre durante 
o trabalho de exposição de agentes nocivos químicos, 
físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais 
à saúde ou à integridade física.
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c) Posso cadastrar meu estagiário na folha de 
pagamento, uma vez que meu sistema permite 
cadastrar, estagiários, funcionário, etc?  

Pode cadastrar seu estagiário na folha de pagamento, 
no entanto, como ele tem uma legislação própria, 
não poderás fazer descontos relativo a encargos 
ou benefícios, sejam quais for, por exemplo: vale 
transporte, vale-refeição, INSS. 

O único desconto que pode e deve ter na bolsa do 
estagiário é o Imposto de Renda, se atingir a faixa 
tributável, conforme a tabela do IRF.

d) Quais os benefícios que o estagiário tem 
direito? 

A bolsa-auxílio, ao auxílio para transporte e ao 
recesso remunerado a cada 1(um) ano estagiado e 
proporcional se findar antes do completar 12 meses. 

9. INFORMAÇÕES 
COMPLEMENTARES 

Perguntas:

a) Como faço para cadastrar meu estagiário 
se ele não tiver PIS (NIS)?

Para qualificação cadastral de estagiário, o e-Social, 
exige somente o CPF.

b) O estagiário deve ser informado na folha 
de pagamento? 

Como o estagiário não é um funcionário, mas sim um 
tsve trabalhador sem vínculo de emprego, não há 
necessidade de incluí-lo na folha de pagamento, mas 
mensalmente deverá assinar o recibo de pagamento 
da bolsa de estágio e do auxílio para transporte.
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g) Caso o estagiário sofra um acidente, deverá 
ser emitido CAT? 

O estagiário, não recolhe INSS, então não está 
assegurado pelas legislações Trabalhistas e Previdência 
Social, e não terá o direito a auxílio-doença acidentário 
ou estabilidade provisória.

Se o estagiário tiver contribuído espontaneamente para 
a Previdência Social, terá direito  e poderá utilizar o 
auxílio doença, mas não por ser estagiário e sim por ter 
contribuído facultativamente, seja como contribuinte 
individual (trabalhadores autônomos que trabalham 
sem vínculo) ou como segurado facultativo (que não 
trabalham formalmente). 

Lembrando que se for o caso, será responsabilidade do 
estagiário o requerimento do auxílio doença e demais 
benefícios. A empresa não se envolve se não recolher o INSS. 
 

O estagiário, não tem direito a vale-alimentação, 
assistência médica e/ou odontológica, INSS, etc. No 
entanto, o empregador poderá estender a este, sem 
descaracterizar o vínculo de estágio, lembrando que 
descontos são vedados.

e) O estagiário pode contribuir para a 
previdência social (recolhimento do INSS)?

Pode, mas isto ficará sob a responsabilidade do estagiário 
e não envolverá a empresa neste processo.

f) Quem poderá ser contratado como 
estagiário? 

Estudantes que estejam frequentando o ensino 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 – PROEJA.
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h) Caso o estagiário sofra um acidente, terá 
direito a algum seguro? 

Conforme a Lei do estágio, eles possuem uma apólice de 
seguros, para o caso de morte ou invalidez permanente. 
Este seguro deverá ser providenciado pela empresa e 
quando intermediado por um agente de integração, 
este assume a responsabilidade. Quando o estágio é 
obrigatório, a Instituição de Ensino deverá providenciar 
o seguro. Em todos os casos, deverá ser identificado no 
Contrato de Estagio o nome da seguradora e número 
da apólice.
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Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação 
ao quadro de pessoal das entidades concedentes de 
estágio deverá atender às seguintes proporções: 

 I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) 
estagiário; 

 II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 
(dois) estagiários; 

 III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: 
até 5 (cinco) estagiários; 

 IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: 
até 20% (vinte por cento) de estagiários. 

10. RESUMO

˅  Cada supervisor de Estágio, poderá orientar e 
supervisionar até 10 (dez) estagiários de Ensino Superior 
e Técnico, simultaneamente.

˅  O Supervisor deve fazer parte do Quadro de 
Pessoal de funcionário e trabalhar na mesma unidade 
que o estagiário;

˅  O Supervisor deverá ter a formação ou experiência 
profissional na área do curso do estagiário. Caso, 
não possua esta capacidade, o contrato poderá ser 
descaracterizado.

˅  Quem contratar estudantes de Ensino Médio, 
deverá observar a escala para contratações máxima, 
conforme Lei de Estágio 11.788.
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˅  Os estagiários deverão participar dos Programas 
de Saúde e segurança do trabalho. 

 Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação   
 relacionada à saúde e segurança no trabalho,   
 sendo sua implementação de responsabilidade  
 da parte concedente do estágio.

 

 § 1o  Para efeito desta Lei, considera-se 
quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores 
empregados existentes no estabelecimento do estágio. 

 § 2o  Na hipótese de a parte concedente contar 
com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos 
previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a 
cada um deles. 

 § 3o  Quando o cálculo do percentual disposto 
no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, 
poderá ser arredondado para o número inteiro 
imediatamente  superior. 

 § 4o  Não se aplica o disposto no caput deste 
artigo aos estágios de nível superior e de nível médio 
profissional. 
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CONCLUSÃO:

Embora em um primeiro momento as empresas tenham dificuldades em adaptarem-se ao e-Social, espera-se que até o final 
de 2019, já sejam identificados os diversos ganhos para empregadores e trabalhadores.

Os empresários, sejam eles Profissionais Liberais, Empresas de pequeno ou grande porte, deverão trabalhar com planejamento 
e calendário de obrigações para evitarem as altas multas, assim como também deverão empregar esforço para ajustarem 

a cultura empresarial.

Serão extintos envios de formulários com as mesmas informações, o que torna moroso e burocrático os processos de 
departamento pessoal. A Gfip e Caged não serão mais necessárias, pois será obrigatório o cadastramento dos funcionários 

e envio das folhas de pagamento. 

Serão identificados os descumprimentos dos direitos trabalhistas, como férias, pagamento de INSS, FGTS e demais obrigações. 
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O estágio necessita do cumprimento de uma séria de requisitos, que são extremamente fáceis de fazer cumprir, se a legislação 
for compreendida. Basta boa vontade e organização!

O que nos deixa apreensivos é o fato de não sabermos se o sistema estará pronto para cumprimento do 
calendário de obrigações e se suportará tantos acessos online, pois devido aos volumes de informações, 
mu i tas  se rão  env iadas  no  ú l t imo momento,  podendo acar re ta r  conges t ionamento  na  in te rne t . 

Leandra Trevisan Waihrich
Gestora de Negócios da Estágio Sul Recursos Humanos
Atendimento Corporativo
leandra@estagiosulrh.com.br
Seg-Sex das 9h-13h e das 14h-17h 
(51) 30282576 ramal 5 e (51) 98133.0542
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