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E M E N T A

CONTRATO DE ESTÁGIO. AUSÊNCIA DE 
CONDIÇÕES DE APRENDIZADO. 
IRREGULARIDADE. O contrato de estágio mantido 
entre as partes foi irregular, especialmente porque 
desvirtuada sua função principal, de aprendizado da 
estagiária, considerando que a reclamante 
desempenhava suas atividades sozinha, ao invés de 
juntamente com profissional da área de marketing que 
poderia ter-lhe transferido conhecimentos. Ademais, o 
que geralmente ocorre nos contratos de estágio é que os 
estagiários prestam assistência aos profissionais que os 
ensinam. Não são os estagiários que recebem 
assessoria de outros empregados, como afirmou a 
testemunha. CONDIÇÃO DE FINANCIÁRIA. O 
enquadramento funcional da reclamante se dá de acordo 
com as atividades preponderantes da empregadora, 
que, conforme cláusula 3ª do contrato social, são de 
natureza financeira, uma vez que servem para atingir o 
objetivo principal dessas instituições, que é a obtenção 
de lucro mediante a concessão de empréstimos e 
financiamentos. Ademais, a reclamante trabalhava na 
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captação de clientes e essa atividade se encontra entre 
as que estão inseridas no art. 17 da Lei nº 4.595/64, que 
dispõe sobre a política de instituição monetária, 
bancária e creditícia, ou seja, coleta, intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros próprios ou de 
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira e à 
custódia de valor de propriedade de terceiros. Recurso 
das reclamadas não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDAM os Magistrados integrantes da 7ª Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade de votos, negar 

provimento ao recurso ordinário das reclamadas. Por maioria de votos, 

negar provimento ao recurso adesivo da reclamante, vencido o Exmo.

Desembargador Presidente. 

Intime-se.

Porto Alegre, 28 de setembro de 2011 (quarta-feira).

R E L A T Ó R I O

As partes recorrem ordinariamente da sentença das fls. 321/364, proferida 

pelo Exmo. Juiz Gustavo Jaques. A primeira e segunda reclamadas (ABM 

Brasil e Agiplan, respectivamente), nas razões das fls. 365/373, manifestam 

inconformidade em relação à prova oral, invalidade do contrato de estágio, 

condição de financiária e parcelas decorrentes, horas extras e 

responsabilidade das reclamadas. A reclamante, no recurso adesivo das 

fls. 389/391, requer a reforma da sentença no tocante aos intervalos intra 
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jornada.

O recurso das reclamadas é tempestivo e encontra-se acompanhado das 

guias de recolhimento do depósito recursal e das custas.

A reclamante apresenta contrarrazões às fls. 383/386 e as reclamadas às 

fls. 396/398.

Os autos sobem a este Tribunal para julgamento e são distribuídos a este 

Relator.

É o relatório. 

V O T O

JUIZ CONVOCADO MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

(RELATOR):

1. Recurso das reclamadas

1.1. Prova oral

As reclamadas afirmam que a testemunha que convidaram a depor, 

Sandra, não se enquadra na hipótese prevista no art. 62, II, da CLT, pelo 

que ela é isenta de ânimo para depor. Além disso, a testemunha não foi 

contraditada pela reclamante. 

O magistrado que prolatou a sentença assim se manifestou:

Na instrução do presente feito foram ouvidas três testemunhas, duas 

por parte da autora e uma por parte das reclamadas, além dos 

depoimentos pessoais da reclamante e das prepostas das 

demandadas. Com base no conteúdo dos depoimentos prestados 
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pelas testemunhas, considero necessário, antes de adentrar no mérito 

da lide, fazer algumas considerações sobre a prova oral produzida.

A testemunha convidada pelas reclamadas (SANDRA BEATRIZ 

MACHADO SAUER), durante o seu depoimento, informou que exerce 

a função de supervisora administrativa na segunda reclamada, 

possuindo quatro subordinados. Tal fato demonstra que a referida 

testemunha exerce cargo de confiança, possuindo uma vinculação 

direta com a segunda reclamada, circunstância que lhe retira a 

isenção necessária para testemunhar neste feito.

No que se refere às demais testemunhas ouvidas nos autos, não há 

elementos objetivos ou subjetivos que, a priori, invalidem ou 

qualifiquem os seus depoimentos.

Diante disso, considerando que a sentença é o resultado do ato de 

sentir do juiz, com base no princípio do livre convencimento para 

análise da prova (art. 131 do CPC), atribuo menor peso ao 

depoimento prestado pela testemunha convidada pelas 

reclamadas (SANDRA BEATRIZ MACHADO SAUER), para fins de 

acolher a versão dos fatos narrada pelas demais testemunhas 

ouvidas nos autos.

Entendo que, havendo contrariedade nos depoimentos do reclamante e 

suas testemunhas, cabe ao magistrado que participou da produção da

prova oral valorar as afirmações e acolher as que lhe soaram convincentes. 

E não é razoável que este Juízo, em sede de recurso, reforme uma decisão 

baseada na valoração da prova testemunhal. Afinal, o contato direto do 

magistrado com as partes e testemunhas em audiência, com seus gestos, 

olhares, modo de falar e outras formas de expressão corporal, também é 

importante para formar o convencimento do julgador e este Juízo não 
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dispõe desses meios para analisar as provas.

Nego provimento ao recurso.

1.2. Contrato de estágio

Sustentam as recorrentes que o contrato de estágio mantido com a 

reclamante de 20/03/2007 a 23/03/2008 foi válido, porque firmado termo de 

cooperação com a Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM. 

Além disso, a reclamante confessou que ingressou na segunda reclamada 

como estagiária, estudando pela manhã e trabalhando à tarde. Ainda, ela 

era estudante de publicidade e propaganda e exerceu funções relativas à 

publicidade da segunda reclamada.  

O Juízo de origem declarou a nulidade do contrato de estágio sob o

fundamento de que não houve real transferência de conhecimentos técnicos 

profissionais da empresa para a estudante, nem efetiva complementação 

do ensino e aprendizagem em consonância com os currículos, programas e 

calendários escolares, nem acompanhamento e supervisão do estágio.

Além disso, a reclamante cumpriu carga horária superior à prevista no 

termo de compromisso de estágio.

As reclamadas juntaram aos autos os seguintes documentos: termo de

compromisso de estágio para o período de 20/03/2007 a 20/09/2007 (fl. 

258); contrato de experiência firmado em 24/03/2008 (fl. 259); cartão ponto 

do mês de junho de 2008, do qual consta a contratação da reclamante para 

exercer a função de assistente de marketing e data de admissão de 

20/03/2007 (fl. 265). 

Na audiência (fls. 298/302), foram prestados os seguintes depoimentos: 

PREPOSTA DA SEGUNDA RECLAMADA - (...) as atividades da 
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reclamante eram de apoio ao setor de marketing; quando a reclamante 

era estagiária, realizada uma atividade mais de apoio, enquanto como 

efetivada se agregou maior responsabilidade em termos de campanha 

e de eventos; a reclamante começou com contrato de estágio por seis 

meses, sendo renovado por mais seis meses (esse segundo contrato 

foi extraviado pela instituição integradora de estágio, sendo que não 

consta nos registros da reclamada); posteriormente, a renovação 

ocorreu como efetivada, após um ano de estágio; por política da 

empresa, se avaliam as condições do estagiário por um ano, até 

porque geralmente tem pouca experiência, sendo, após, se for o caso, 

efetivado; na atividade de apoio, a reclamante tinha contato com a

direção e com as agências de publicidade e viagem; quando efetiva,

passou a ter contato também com os bancos e administrar, junto com

a diretoria, cotas de premiação, que seriam repassadas à agência de 

publicidade; somente a reclamante fazia a parte de marketing junto 

com a direção, se subordinando diretamente a esta, inclusive no 

período em que era estagiária; (...)

PRIMEIRA TESTEMUNHA DA RECLAMANTE - PAULA - Disse que 

trabalhou com a reclamante, na função de assessoria de marketing; 

trabalhou por aproximadamente duas semanas, quando então indicou 

a reclamante; a depoente saiu da empresa e a reclamante ingressou 

no seu lugar; refere que ficou uns dias com a reclamante para passar 

o serviço; ficou sabendo da vaga através de uma conhecida; a 

depoente foi entrevistada pelo diretor Marciano; não foi assinada sua 

CTPS neste período; havia promessa de, no futuro, assinar a carteira; 

houve menção, também, de contrato de estágio, mas não chegou a 

ser firmado; para contratação, havia condição de estar estudando; a 

depoente achou o trabalho muito pesado e, por isso, não quis 

continuar; (...) a depoente estudava Publicidade e Propaganda com 

ênfase em Marketing na ESPM; quando ingressou na empresa, o 
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setor de marketing estava sendo criado, e o que a depoente fazia mais 

era eventos, viagens e conseguir mais clientes; (...)

SEGUNDA TESTEMUNHA DA RECLAMANTE - LEANDRO - Disse 

que trabalhou na segunda reclamada como almoxarife, entre março de

2006 e junho de 2008; a reclamante fazia a área de marketing, sendo 

que tinha contato com o depoente, pois trabalhavam em conjunto; 

como a reclamante trabalhava sozinha na área dela, o depoente 

prestava assessoria a ela; durante o período em que via a reclamante 

trabalhando na reclamada, ela sempre desempenhou as mesmas 

atividades e responsabilidades; (...) o depoente fornecia todo o 

material que a reclamante precisasse pro marketing, bem como 

também auxiliava ela em eventos; o depoente não assessorava 

exclusivamente a reclamante; o depoente ajudava a reclamante a 

marcar passagem ou local para algum evento (...)

A sentença se mantém por seus próprios e bons fundamentos. Também 

entendo que o contrato de estágio mantido entre as partes foi irregular, 

especialmente porque desvirtuada sua função principal, de aprendizado da 

estagiária, considerando que a reclamante desempenhava suas atividades 

sozinha, ao invés de juntamente com profissional da área de marketing que 

poderia ter-lhe transferido conhecimentos. Ademais, o que geralmente 

ocorre nos contratos de estágio firmados com seriedade é que os 

estagiários prestam assistência aos profissionais que os ensinam. Não são 

os estagiários que recebem assessoria de outros empregados, como 

afirmou a testemunha Leandro. 

Assim, nego provimento ao recurso.     

1.3. Responsabilidade das reclamadas

As reclamadas afirmam que não formam grupo econômico, pois possuem
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objetivos sociais diversos. Dizem que a primeira é uma associação 

beneficente que tem como compromisso social oferecer aos seus 

associados participantes benefícios e serviços no segmento de assistência 

social, enquanto que a segunda é apenas uma captadora de clientes em 

favor da primeira. Ainda, afirmam que, conforme contrato social das fls. 

233/239, a segunda tem como objeto a recepção e encaminhamento de 

propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de

poupança; recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimo e de 

financiamento; análise de crédito, correspondente de instituições 

financeiras, cadastro e cobrança extrajudicial; promotora de propaganda de 

crédito e representação comercial em geral. 

A sentença bem analisou as provas produzidas nos autos, motivo pelo qual 

adoto seus fundamentos como razões de decidir:

A preposta da segunda reclamada, no que tange à relação existente 

entre as instituições demandadas, informa que:

[...] o presidente da primeira reclamada, que também é dono da 

segunda reclamada, é Marciano Testa; a estrutura e a execução 

do trabalho das duas reclamadas é no mesmo endereço, mas 

formalmente a primeira reclamada tem endereço diverso [...]. (Grifei e 

sublinhei).

Quanto ao aspecto, a primeira testemunha convidada pela 

demandante (que laborou para as reclamadas por duas semanas, 

tendo sido substituída pela autora) informa que foi contratada para 

trabalhar para as duas reclamadas, acreditando que a AGIPLAN era 

uma financeira que fazia consignados e empréstimos e que a ABM 

fazia apenas empréstimos pessoais. Salienta, ainda, que, “pelo que

sabe, a ABM e a AGIPLAN eram a mesma coisa”.
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A segunda testemunha convidada pela reclamante (que era 

empregado da segunda demandada, tendo laborado com a autora) 

também afirma que prestava serviços para as duas reclamadas.

Já a testemunha convidada pelas reclamadas aduz que as 

demandadas trabalham com empréstimo, realizando, portanto, a 

mesma atividade econômica.

Com base nos fatos extraídos dos depoimentos acima transcritos 

concluo que as instituições reclamadas estão intimamente ligadas, 

uma vez que são administradas pela mesma pessoa (Sr. Marciano 

Testa), exercem a mesma atividade econômica e utilizam-se do 

mesmo quadro de funcionários (ou seja, os empregados da segunda 

reclamada também prestam serviços para a primeira demandada). 

Tais elementos revelam que a primeira e a segunda reclamadas 

formam um verdadeiro grupo econômico, evidenciando a existência 

de solidariedade entre as empresas, nos termos do art. 2°, § 2°, da 

CLT.

Diante do exposto, reconheço a responsabilidade solidária das 

reclamadas pelo pagamento das parcelas deferidas em sentença.  

Nego provimento ao recurso.

1.4. Condição de financiária e parcelas decorrentes

As reclamadas não concordam com o enquadramento da reclamante na 

condição de financiária e o consequente pagamento das parcelas devidas 

a essa categoria. Alegam, em síntese, que as reclamadas não são 

financeiras e a reclamante desempenhou suas atividades apenas na área 

de marketing.

Sem razão, pois o enquadramento funcional da reclamante se dá de acordo 
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com as atividades preponderantes da empregadora, que, conforme 

cláusula 3ª do contrato social (fl. 234), são de natureza financeira, uma vez 

que servem para atingir o objetivo principal dessas instituições, que é a 

obtenção de lucro mediante a concessão de empréstimos e 

financiamentos. Nesse sentido, destaco o depoimento da segunda 

testemunha da reclamante: "a concepção do depoente é de que o ramo de 

atividade das reclamadas é financeira, já que lidavam com empréstimo 

consignado".

Ademais, a primeira testemunha da reclamante disse que "a depoente saiu 

da empresa e a reclamante ingressou no seu lugar; refere que ficou uns 

dias com a reclamante para passar o serviço (...) e o que a depoente fazia 

mais era eventos, viagens e conseguir mais clientes", ou seja, a 

reclamante trabalhava na captação de clientes e essa atividade se encontra 

entre as que estão inseridas no art. 17 da Lei nº 4.595/64, que dispõe sobre 

a política de instituição monetária, bancária e creditícia, ou seja, coleta, 

intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de 

terceiros, em moeda nacional ou estrangeira e à custódia de valor de 

propriedade de terceiros.

Portanto, mantenho o enquadramento da reclamante na categoria de 

financiária, bem como o pagamento dos consectários legais. 

Nego provimento ao recurso.

1.5. Horas extras 

As recorrentes requerem o acolhimento das jornadas de trabalho previstas 

no termo de compromisso de estágio das fls. 258, no contrato de trabalho e 

no cartão ponto da fl. 265. Alegam que a jornada de trabalho arbitrada na 
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sentença não está de acordo com o teor da prova oral. 

Mantido o enquadramento da reclamante na categoria dos financiários, 

mantém-se a jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais.

Novamente, verifico que a sentença analisou muito bem as provas 

produzidas nos autos e está fundamentada atentando para a razoabilidade 

que o caso exige, pelo que a mantenho por seus próprios fundamentos, 

abaixo transcritos:

No que se refere ao cartão-ponto juntado pelas reclamadas (fl. 265), 

entendo que não há como reconhecer a sua validade. Explico. 

Primeiramente porque a segunda testemunha convidada pela 

demandante informa que os horários registrados nos cartões-ponto 

eram diferentes daqueles efetivamente praticados, em face da 

existência de orientação da empresa para que o registro do ponto se 

desse em horários determinados. Em segundo lugar porque o 

espelho-ponto da fl. 265 sequer possui a assinatura da empregada, 

caracterizando-se como documento unilateral.

Com base nesses elementos, declaro a invalidade do cartão-ponto 

da fl. 265, prevalecendo, assim, a jornada declarada na exordial sobre 

o período ao qual se refere o citado documento, sem prejuízo de 

eventual limitação pela prova produzida nos autos, nos termos da 

Súmula 338, III, do E. TST, ora adotada por analogia.

Assim, considerando os horários de trabalho declarados na exordial

(que gozam de presunção de veracidade), a carga horária normal de 

trabalho dos financiários (06 horas diárias e 30 horas semanais - art. 

224, caput, da CLT e Súmula 55 do E. TST) e o pequeno número de 

horas extras adimplido pelas reclamadas (conforme verificado nos 

recibos de pagamento juntados aos autos), entendo evidenciada a 
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existência de diferenças de horas extras em favor da empregada.

Passo agora a fixar os parâmetros para o pagamento dessa parcela.

a) Jornada de trabalho

Em matéria de jornada de trabalho, com inúmeras alterações no 

decorrer do contrato, não há como ser preciso na quantificação exata 

das horas laboradas, de forma a reproduzir o efetivo horário de 

trabalho da empregada. As presunções legais, bem como as provas 

documentais e orais buscam, apenas, atenuar o grau de incerteza. 

Assim, indispensável o uso da razoabilidade para que o valor pago (ou 

a ser pago) não implique enriquecimento sem causa pela trabalhadora, 

nem represente forma de incremento de lucros, com a redução dos 

custos, para o empregador.

Nesse sentido, com base nas informações constantes na petição 

inicial (que gozam de presunção de veracidade) e no conteúdo da 

prova oral produzida, utilizando-me da razoabilidade, arbitro a jornada 

de trabalho da obreira, relativa a toda a contratualidade, da 

seguinte forma:

Ø Período de 20-03-2007 (admissão) até 30-09-2007:

- De segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 14h às 21h, 

com 30 minutos de intervalo intrajornada (Jornada de trabalho 

fixada com base nas informações constantes na petição inicial. 

Período de intervalo intrajornada fixado por razoabilidade. Saliento que 

a exclusão dos feriados se deve à ausência de alegação quanto ao 

labor nesses dias);

Ø Período de 01-10-2007 até 11-07-2008 (rescisão):

- De segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 08h às 

18h30min, com 30 minutos de intervalo intrajornada. Durante três 
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vezes por semana, o término da jornada deverá ser projetado 

para as 20h (Jornada de trabalho e período de intervalo intrajornada 

fixados com base nas informações constantes na petição inicial e no 

depoimento da segunda testemunha convidada pela reclamante -

considerando a informação da testemunha supracitada de que 

presenciou a autora sair mais cedo do que ela em algumas 

oportunidades. Esclareço que a exclusão dos feriados se deve à 

ausência de alegação quanto ao labor nesses dias);

- Durante um sábado por mês (totalizando 10 sábados na 

contratualidade), das 08h às 14h, com 30 minutos de intervalo 

intrajornada (Jornada de trabalho e freqüência fixadas com base nas 

informações constantes na petição inicial e no depoimento da segunda 

testemunha convidada pela reclamante. Período de intervalo 

intrajornada fixado por razoabilidade);

- Durante um domingo a cada dois meses (totalizando 05 

domingos na contratualidade - labor em eventos), das 08h às 

18h30min, com 30 minutos de intervalo intrajornada (Jornada de 

trabalho, freqüência e período de intervalo intrajornada fixados por 

razoabilidade, observadas as informações constantes na petição 

inicial. Esclareço que o horário de trabalho arbitrado já contempla o 

período de deslocamento da obreira para outras cidades. Saliento, 

ainda, que os eventos realizados de segunda-feira a sábado já estão 

contemplados na jornada arbitrada nos itens anteriores).

Quanto à manifestação da reclamada sobre o teor da prova oral, reporto-

me ao que foi dito no item "1.1" deste voto.

Nego provimento ao recurso.

2. Matéria comum. Intervalos intra jornada.
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Afirmam as reclamadas que os intervalos intra jornada possuem natureza 

indenizatória. 

Já a reclamante requer o pagamento de 1 hora diária, ao invés de 30 

minutos, bem como dos reflexos decorrentes do aumento da média 

remuneratória dos repousos. 

É devido o intervalo de 1 hora diária quando o empregado laborar por mais 

de 6 horas diárias, ainda que seja esta a jornada contratual. Aplica-se o 

entendimento da OJ 380 da SDI-1 do TST.

Quanto ao tempo de intervalo a ser remunerado quando da sua fruição não 

integral, assim disciplina a matéria o § 4.º, do art. 71 da CLT:

§ 4º. Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste 

artigo, não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a 

remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 

cinqüenta por cento sobre o valor da remuneração da hora normal de

trabalho.

Interpreto que a expressão “remunerar o período correspondente” diz 

respeito ao tempo não fruído do intervalo e não ao tempo integral previsto 

para o intervalo, isso porque a CLT trata da hipótese de não concessão do 

intervalo e não de concessão parcial, deixando para o intérprete a solução 

dessa última hipótese. Dessa forma, o tempo faltante para fruição completa 

do intervalo deve ser remunerado com adicional de 50%, sendo essa a 

razoável interpretação da norma para a hipótese, e não todo o tempo do 

intervalo. 

 A expressão "remunerar" do §4º do art. 71 da CLT deixa evidente que os 

intervalos intra jornada não usufruídos possuem natureza remuneratória.
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Os reflexos decorrentes do aumento da média remuneratória dos repousos 

foram deferidos na sentença.

Nego provimento aos recursos da reclamante e das reclamadas.

3. Prequestionamento

A presente decisão não viola os dispositivos legais e Súmulas invocados 

pelas partes em suas razões, pelo que as matérias abordadas, inclusive em 

contrarrazões, encontram-se prequestionadas para efeitos de recurso, 

mesmo que não expressamente mencionadas no acórdão, a teor do 

disposto na Súmula nº 297, III, e na Orientação Jurisprudencial nº 118 da 

SDI-1, ambas do TST.

DESEMBARGADOR FLAVIO PORTINHO SIRANGELO:

Acompanho o voto da relatora, pedindo venia para divergir, no entanto, 

quanto ao tema dos intervalos intrajornada que eram usufruídos por tempo 

inferior ao previsto em lei. Compreendo a lógica de inegável justiça que 

anima o voto ao expressar a interpretação do § 4.º, do art. 71 da CLT, no 

sentido de que a expressão “remunerar o período correspondente” diz 

respeito apenas ao tempo não-fruído do intervalo e não ao tempo integral 

previsto para o intervalo. Entretanto, esta interpretação não prevaleceu na 

jurisprudência do TST, a qual, no exame de situações idênticas, acabou por 

consolidar-se nos termos que estão contidos na Orientação Jurisprudencial 

nº 307 da SBDI-I  daquela Corte, in verbis: 

Após a edição da Lei nº 8.923/1994, a não-concessão total ou parcial 

do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, implica 

o pagamento total do período correspondente, com acréscimo de, no 
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mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de 

trabalho (art. 71 da CLT).

Assim, por entender que a controvérsia envolvendo a interpretação daquele 

dispositivo de lei está superada pela SBDI-1 do TST, à qual cabe a tarefa 

de uniformização da sua jurisprudência interna corporis em matéria de 

dissídios individuais, e por entender também, em linha de princípio de 

política judiciária, que as instâncias inferiores devem prestigiar a 

interpretação do direito assentada nas orientações daquela Corte, registro 

divergência neste ponto e julgo devido o pagamento integral do tempo de 

intervalo intrajornada para repouso e alimentação não usufruído 

integralmente, com o acréscimo do percentual cabível de remuneração das 

horas extras. Dou provimento integral ao recurso do reclamante neste ponto.

______________________________

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

JUIZ CONVOCADO MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA 

(RELATOR)

DESEMBARGADOR FLAVIO PORTINHO SIRANGELO

DESEMBARGADORA MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO
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