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RESUMO 

 
Objetiva a pesquisa em comento, enfrentar tema, que possui reflexos na vida de jovens trabalhadoras que 
integram o Programa Adolescente Aprendiz, bem como repercutem no cotidiano das empresas que mantêm 
vínculo com às mesmas através do programa de aprendizagem. Frisa-se que este direito/dever está implícito 
na relação de emprego. O presente trabalho, convida o leitor a refletir sobre os conflitos acerca do tema, e à 
busca de soluções “justas” frente à prática, ou não, do abuso do direito da menor aprendiz que busca a 
estabilidade gestacional, em contraponto a contratação na modalidade de aluna aprendiz. Espera-se, com a 
abordagem do tema e seus enfrentamentos, fixar uma orientação aos empregadores e empregados que estão 
vivenciado tal situação de nosso cotidiano. Com a análise do julgamento da matéria nos Tribunais Regionais 
do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho, observou-se parcialmente a prevalência da norma 
constitucional em observância ao princípio da dignidade humana, em contraponto as normas celetistas e 
definições contratuais. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Constitucionais; Direitos Celetistas; Jovens Gestantes; Empresas. 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

O contrato de trabalho é o instrumento jurídico por meio do qual se estabelece a 
relação de emprego, na qual o empregado subordina-se ao empregador, estabelecendo-se 
entre eles direitos e deveres recíprocos. 

Ressalta Sergio Pinto Martins que “É pacto laboral um contrato típico, nominado, 
com regras próprias, distinto do contrato de locação de serviços do Direito Civil, de onde se 
desenvolveu e se especializou”. 

Ainda nos dizeres de Sergio Pinto Martins “Mesmo no regime em que a legislação 
estabelece cotas para admissão do empregado, como de deficientes, de aprendizes, o 
empregado só irá trabalhar na empresa se assim o desejar, indicando também o ajuste de 
vontades entre as partes”. 

Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e 
por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 
quatorze e menor de vinte e quatro anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação 
técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e 
psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 
formação. 

A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS, matrícula e 
frequência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino fundamental, e inscrição 
em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em 
formação técnico-profissional metódica. 

Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular 
nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SESI, SENAI, SENAC, etc.) número 
de aprendizes equivalente a 5% (cinco por cento), no mínimo, e 15% (quinze por cento), no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação profissional. 

Tem-se, portanto, que o contrato de aprendizagem possui natureza específica, qual 
seja, a de propiciar ao empregado a formação profissional. Embora tenha, assim como o 
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contrato de experiência ou determinado, um prazo máximo estabelecido legalmente de 2 
anos (§ 3º do art. 428 da CLT), esta limitação não está vinculada à proteção do trabalhador, 
mas ao lapso temporal razoável de um programa de aprendizagem. 

Ultrapassado um breve entendimento sobre a natureza e a obrigatoriedade legal de 
as empresas contratarem empregados para a formação técnico-profissional na modalidade 
de aprendizes, surge a partir da Resolução TST 185/2012, que alterou o texto do inciso III 
da Súmula 244 do TST, o questionamento sobre a aplicabilidade ou não da estabilidade 
provisória à gestante aprendiz. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
A pesquisa objetiva analisar e aprofundar o tema da estabilidade gestacional da 

jovem aprendiz, suas abordagens e enfoques, foram consultados leis, decretos, 
jurisprudência atualizada dos tribunais, sites especializados no assunto, sites 
governamentais, e doutrinas especializadas. 

A modalidade de pesquisa bibliográfica, analisando o julgamento e o entendimento 
de casos concretos julgados pelos Tribunais Regionais do Trabalho e pelo Tribunal Superior 
do Trabalho, de jovens trabalhadoras que integram o programa adolescente aprendiz e 
demandam na justiça do trabalho, buscando a estabilidade gestacional. Os trabalhos serão 
realizados pela análise de recentes julgados dos tribunais, para traçar ou definir a 
prevalência da norma constitucional em face da norma celetista e contratual. 

Como o julgamento do tema, tem se mostrado controvertido nos Tribunais Regionais 
do Trabalho dos Estados, e no Tribunal Superior do Trabalho, que não definiu um 
entendimento consolidado, após a analise dos casos concretos e avaliação dos mesmos, 
espera-se apresentar o entendimento que prevalece, seus fundamentos, razoes e impactos 
na modalidade de contratação de aprendizes. 
 
3  RESULTADO E DISCUSSÕES 

 
A estabilidade possui caráter permanente, enquanto a garantia relaciona-se a 

hipóteses de estabilidade transitória ou temporária. 
No mesmo sentido reza Amauri Mascaro Nascimento que: 
 

Garantia de emprego é um instituto mais amplo que estabilidade. Compreende além 
da estabilidade, outras medidas destinadas a fazer com que o trabalhador obtenha 
o primeiro emprego, como também a manutenção do emprego conseguido. 
Relaciona-se com a política de emprego. 

 
A estabilidade gestacional decorre de regra constitucional, contida na alínea "b", do 

inciso II, do art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 
Trata-se de norma de ordem pública, que protege a mulher, a maternidade e a 

infância, assimilada pela legislação brasileira por força da ratificação da Convenção 103, 
da OIT. 

Já o contrato de aprendizagem está definido no art. 428, da CLT, nos seguintes 
termos: 

 
Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e 
por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior 
de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de 
aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e 
diligência as tarefas necessárias a essa formação. (Redação dada pela Lei nº 
11.180, de 2005). 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-tst-185-2012.htm


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Reveste- se tal modalidade de contratação da peculiaridade de decorrer de 
imposição legal, independente da vontade do empregador, com a finalidade de fomentar a 
formação profissional do jovem aprendiz, mediante preenchimento dos requisitos 
elencados na Lei nº 10.097/2000. Assim, afastada a possibilidade de fraude, esta 
modalidade contratual não se confunde com o contrato de trabalho. 

Por conseguinte, em decorrência de impeditivo legal, é vedada a 
prorrogação/continuidade da aprendizagem, quando esta restar cumprida, e não mais 
existirem os requisitos legais para a contratação nestes moldes. 

A nota técnica nº 70/2013, do DMSC/SIT, de 15 de março de 2013, diz da 
inaplicabilidade da Súmula 244 do TST, em se tratando de contrato de aprendizagem. Veja-
se a respectiva ementa: 

 
Aprendizagem. Estabilidade da empregada aprendiz gestante. Súmula 244. 
Inaplicabilidade. Caráter especial do contrato de aprendizagem, que tem por objeto 
a formação profissional do aprendiz, de modo que não se pode obrigar o 
empregador a firmar o que seria, na verdade, um novo contrato com regime jurídico 
diverso da aprendizagem e com objeto diverso (trabalho produtivo ao invés de 
formação profissional). 

 
Em sentido convergente, a atual jurisprudência do C. TST, a empregada gestante 

aprendiz detém estabilidade prevista no art. 10, II, alínea "b", do ADCT, senão vejamos: 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA. GESTANTE. APRENDIZAGEM. CONTRATO POR PRAZO 
DETERMINADO. SÚMULA Nº 244/TST. Em face de contrariedade à Súmula nº 244, 
III, do TST, merece processamento o recurso de revista. Agravo de instrumento 
conhecido e provido . B) RECURSO DE REVISTA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 
GESTANTE. APRENDIZAGEM. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. 
SÚMULA Nº 244/TST. De acordo com o entendimento atual do TST, é garantida a 
estabilidade provisória à gestante, ainda que sua admissão tenha ocorrido por meio 
de contrato por prazo determinado, nos moldes da Súmula nº 244, III, desta Corte. 
Considerando que o contrato de aprendizagem é modalidade de contrato por prazo 
determinado, a reclamante faz jus à indenização substitutiva da garantia provisória 
no emprego, nos moldes do referido verbete jurisprudencial. Precedentes. Recurso 
de revista conhecido e provido (RR-1000149-17.2017.5.02.0708, 8ª Turma, 
Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 28/03/2019) 

 
Nesse prisma, os resultados esperados com a pesquisa, é a análise da 

jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, 
que está sendo adotada de forma predominante, no julgamento de empregadas gestantes 
em contrato de aprendizagem, para com isso apresentar uma solução concreta para 
empresas em funcionárias que estão enfrentando tal situação. Espera-se que diante da 
solução apresentada, ocorra a prevenção de litígios, ou a unificação do entendimento a ser 
adotado. 

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Conclui-se que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista 

no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo 
na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado nos termos da súmula 
nº 244, III, do TST. Uma vez negado à menor aprendiz o direito à garantia provisória no 
emprego assegurada à gestante, configurada está a contrariedade à referida súmula do 
TST, que, por sua atual, jurisprudência tem entendido que a garantia provisória alcança 
também os contratos de aprendizagem, por se tratar de modalidade de contrato por prazo 
determinado. 
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