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A ESTABILIDADE GESTACIONAL DA ADOSLECENTE APRENDIZ À LUZ DA 
NORMA CONSTITUCIONAL E CELETISTA 

 
Ana Paula da Costa Guarnieri 

RESUMO 
 
Objetiva, o trabalho 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 as 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 
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 às normas celetistas e definições contratuais. 
 

Palavras-chave: Empresas. Direitos Constitucionais. Direitos Celetistas. Jovens 
Gestantes. 
 
 

THE TEENAGER'S STABILITY OF THE TEENAGER IN THE LIGHT OF THE 
CONSTITUTIONAL AND CELETISTIC STANDARD 

 
 

ABSTRACT 
 

It aims to work on commenting, addressing the theme, which has repercussions on 
the lives of young workers who are part of the Adolescent Apprentice Program, as 
well as repercussing on the daily lives of companies that maintain ties with them 
through the apprenticeship program. It is emphasized that this right/duty is implicit 
in the employment relationship. The present work invites the reader to reflect on 
the conflicts on the subject, and the search for “fair” solutions in face of the 
practice, or not, of the abuse of the right of the young apprentice who seeks 
gestational stability, in contrast to the hiring in the modality. of apprentice student. 
It is hoped, with the approach of the subject and their confrontations, to establish 
an orientation to employers and employees who are experiencing this situation of 
our daily lives. With the analysis of the judgment of the matter in the Regional 
Labor Courts and the Superior Labor Court, it was partially observed the 
prevalence of the constitutional norm in compliance with the principle of human 
dignity, in contrast to the celetist norms and contractual definitions. 
 

Keywords: Companies. Constitutional rights. Celetist rights. Young pregnant 
women. 

 



 

 

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 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. 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/menor.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/anotacoes_desabonadoras.htm
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-tst-185-2012.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-tst-185-2012.htm
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2 CONTRATO DE TRABALHO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Sempre que uma pessoa física se obrigue a prestar serviços para outra, 

sob sua dependência econômica e subordinação, por período que pode ser 

determinado ou indeterminado, estaremos diante do contrato de trabalho. 

Tal prestação de serviços que origina o contrato de trabalho é um 

instrumento jurídico que forma a relação de emprego, na qual o prestador de 

serviços é subordinado ao empregador, existindo entre os mesmos direitos e 

deveres recíprocos. (MARTINS, 2019). 

As teorias contratualistas e anticontratualistas buscam definir e explicar a 

natureza jurídica do contrato de trabalho. 

A teoria contratualista considera a relação existente entre empregado e 

empregador, como uma relação de natureza contratual, que depende da vontade 

das partes; no entanto tal negócio jurídico e a vontade das partes contratantes é 

limitada pela leis vigentes, devendo o poder Estatal intervir de forma a regular tal 

contrato. (MARTINS, 2019). 

De outro giro, a teoria anticontratualista, defende que não existe relação 

contratual entre empregado e empregador, que a realidade dos fatos deve pautar 

tal relação, protegendo o trabalhador, com observância ao princípio da 

hipossuficiência e da primazia da realidade, sendo necessária a aceitação das 

partes para o estabelecimento da relação. (MARTINS, 2019). 

De modo geral, no Brasil é adotada e prevalece a corrente contratualista, 

com algumas características relacionadas à teoria anticontratualista, como 

observamos nos artigos 2º, 503 e 766 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

(MARTINS, 2019). 

O contrato de trabalho estabelece a relação de emprego, que possui 

características próprias e definidas de um negócio jurídico, tendo como requisitos: 

o trabalho por pessoa física, a pessoalidade, subordinação, não eventualidade, 

onerosidade, e os riscos do negócio assumido pelo empregador; que derivam da 

combinação dos artigos 2º, e 3º, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

(NASCIMENTO, 2010). 

Dessa forma, as partes que forma a relação de emprego, firmam entre si 

um contrato de trabalho, sendo tal vínculo de emprego uma relação jurídica 
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estabelecida pela livre expressão de vontade das partes, estando a vontade das 

partes obrigatoriamente presente na formação do vínculo, onde de um lado o 

empregado compromete-se a prestar o serviço, e de outro, o empregador possui a 

obrigação de remunerá-lo por tal prestação. (NASCIMENTO, 2010). 

O caput do artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho define o 

contrato de trabalho como: “contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou 

expresso, correspondente à relação de emprego”. (BRASIL, 1943, WEB). 

Amauri Mascaro Nascimento comenta o artigo 442 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, dizendo: 

 

A frase indica uma conotação contratualista ao aludir acordo tácito 
e expresso, e uma fisionomia anticontratualista, de feição 
institucionalista, com a alusão a relação de emprego 
(NASCIMENTO, 2010, p. 301). 

 

O professor Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcanti conceitua contrato de 

trabalho como: 

 

[...] a relação jurídica que se forma entre empregador e empregado 
(relação de emprego), disciplinada pela CLT e normas trabalhistas 
(art. 453, CLT). É um contrato cujo conteúdo mínimo é a lei. Possui 
como sujeitos, de um lado, o empregado (pessoa natural) que 
presta serviços, e, de outro lado, o empregador (pessoa jurídica), 
em função de quem os serviços são prestados de forma 
subordinada, habitual e mediante salário (CALVACANTI; JORGE 
NETO, 2010, p. 86). 

 

Para Sergio Pinto Martins o contrato de trabalho é: 

 

(...) o negócio jurídico entre uma pessoa física (empregado) e uma 
pessoa jurídica (empregador) sobre condições de trabalho. No 
conceito é indicado gênero próximo, que é o negocio jurídico, com 
espécie de ato jurídico. A relação se forma entre empregado e 
empregador. O que se discute são as condições de trabalho a 
serem aplicadas à relação entre empregado e empregador 
(MARTINS, 2019, p. 97). 

 

Dessa forma, temos que o contrato de trabalho é uma relação de trabalho, 

mas nem toda relação de trabalho é um contrato de trabalho, sendo o mesmo 

revestido de natureza contratual. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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3 A ESTABILIDADE DA GESTANTE 

 

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

a hipóteses de estabilidade transitória ou temporária, é no mesmo sentido a lição 

de 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 (NASCIMENTO, 2010, p. 310). 

 

A estabilidade gestacional decorre de regra constitucional, contida na alínea 

"b", do inciso II, do art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 

ADCT (BRASIL, 1966, WEB). 

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 (BRASIL, 1966, WEB). 

Assim, para adentrar na questão, é de suma importância que sejam 

avaliadas duas teorias, a teoria objetiva e a teoria subjetiva. 

Nos moldes da teoria objetiva, não é necessário dar conhecimento ao 

empregador do estado de gravidez da trabalhadora, bastando sua confirmação 

para a caracterização da garantia. 

Para a teoria subjetiva, tal caracterização tem início no momento em que o 

empregador tem conhecimento da gravidez da trabalhadora; sendo somente a 

partir de então que a empregada gestante gozava do direito estabilitário. 

Atualmente, é pacífico na doutrina e jurisprudência a adoção da teoria 

objetiva, na qual não é necessário dar conhecimento ao empregador do estado 

gravídico da trabalhadora gestante, bastando a conformação da gravidez para a 

caracterização da garantia. 

No tocante a teoria objetiva, adotada, cabe destacar a súmula 244 do 

Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, in verbis: 

 

Súmula nº 244 do TSTGESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA 
(redação do item III alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada 
em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 
27.09.2012 
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I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não 
afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da 
estabilidade (art. 10, II, "b" do ADCT).  
 II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração 
se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a 
garantia restringe-se aos salários e demais direitos 
correspondentes ao período de estabilidade.  
 III - 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 (BRASIL, sem ano, 
WEB). 

 

Assim, o desconhecimento da gravidez, tanto pelo empregador como pela 

empregada, no momento da despedida imotivada, não constitui condição obstativa 

ao reconhecimento da estabilidade provisória constitucional.  

Comprovada, portanto, a concepção na vigência do vínculo empregatício, a 

empregada gestante tem direito aos salários pelo período concernente à 

estabilidade provisória e reflexos e ao salário- maternidade.  

Nesse sentido é a jurisprudência dos tribunais laborais nacionais, que 

possuem papel de grande importância na proteção dos direitos da dignidade da 

pessoa humana, da gestante e do nascitura, tal proteção é conferida, desde o 

momento do conhecimento da gravidez: 

 

RECURSO DE REVISTA DA EMPREGADA. LEI Nº 13.467/2017. 
ESTABILIDADE DA GESTANTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS O 
PERÍODO DE ESTABILIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO 
SUBSTITUTIVA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 
Nos termos do artigo 10, II, b, do ADCT, a simples comprovação 
da gravidez, bem como de sua ocorrência na vigência do contrato 
de trabalho, é o suficiente para que a empregada tenha 
reconhecido o seu direito à garantia no emprego, ou a respectiva 
indenização. É irrelevante que o ajuizamento da reclamatória 
tenha ocorrido após o término da estabilidade, desde que 
respeitado o prazo bienal previsto no artigo 7º, XXIX, da 
Constituição Federal, contado a partir da rescisão contratual. 
Inteligência da Orientação Jurisprudencial nº 399 da SBDI-1 do 
Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de revista conhecido e 
provido. (TST; RR 0010978-45.2016.5.09.0084; Sétima Turma; 
Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão; DEJT 18/10/2019; Pág. 
4653) 

 

No mesmo sentido, é a tese jurídica, dominante em nossos tribunais 

laborais, de que a confirmação da gravidez, após a dispensa não afasta o direito a 

estabilidade, se restar inequívoco que a concepção ocorreu no curso do contrato 

https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=ADCT,%20art.%2010&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_ADCTart10
https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%207&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CFart7
https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CF,%20art.%207&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CFart7
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de trabalho, pode a trabalhadora gestante com contrato de trabalho rescindido, 

mesmo após o fim do período de estabilidade ingressar com pedido de 

indenização substitutiva ao período de estabilidade, o que não caracteriza abuso 

de direito: 

 

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ⁿÉGIDE DA LEI 
Nº 13.467/2017. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. Gestante. 
Contrato por prazo determinado. Confirmação da gravidez após a 
dispensa. Ajuizamento da ação após o período da estabilidade nos 
termos da jurisprudência desta corte, (i) a empregada gestante tem 
direito à estabilidade prevista no art. 10, II, b, do ADCT mesmo em 
caso de contrato por prazo determinado (súmula nº 244, III, do tst); 
(ii) o fato de a confirmação da gravidez (pelo empregador ou pela 
própria empregada) ocorrer após a dispensa não afasta o direito à 
estabilidade, se constatada a concepção no curso do contrato 
(súmula nº 244, I, do TST e julgados); (iii) o ajuizamento da 
reclamação após o término do período estabilitário não caracteriza 
abuso de direito, sendo devida a indenização substitutiva, que 
deve corresponder a todo o período de estabilidade (orientação 
jurisprudencial nº 399 da sbdi-1, Súmula nº 244, II, do TST e 
julgados). Recurso de revista conhecido e provido. (TST; RR 
1001690-02.2017.5.02.0089; Oitava Turma; Relª Min. Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi; DEJT 18/10/2019; p. 4982). 

 

A proteção contra dispensa arbitrária da gestante caracteriza-se como 

importante direito social instrumental protetivo tanto da mulher, ao assegurar-lhe o 

gozo de outros preceitos constitucionais, como licença maternidade remunerada, 

princípio da paternidade responsável; quanto da criança, permitindo a efetiva e 

integral proteção ao recém-nascido, possibilitando sua convivência integral com a 

mãe, nos primeiros meses de vida, de maneira harmônica e segura, econômica e 

psicologicamente, em face da garantia de estabilidade no emprego, consagrada 

com absoluta prioridade, no artigo 227 do texto constitucional, como dever 

inclusive da sociedade, no caso, o empregador. 

Nesse contexto, nos termos do artigo 10, II, b, do ADCT, a simples 

comprovação da gravidez, bem como de sua ocorrência na vigência do contrato 

de trabalho, é o suficiente para que a empregada tenha reconhecido o seu direito 

à garantia no emprego, ou a respectiva indenização. 

 

 

 

https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=ADCT,%20art.%2010&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_ADCTart10
https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=ADCT,%20art.%2010&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_ADCTart10
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4 A ESTABILIDADE DA MENOR APRENDIZ 

 

O contrato de aprendizagem está definido no art. 428, da CLT, é uma 

modalidade de contrato especial, por prazo determinado, e com condições 

especificas e determinantes a serem seguidas, 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) (BRASIL, 1943, WEB). 

 

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) (BRASIL, 2012, WEB). 

 

A discussão reside na possibilidade de se reconhecer a garantia provisória 

de emprego decorrente de gravidez a trabalhadores contratados como aprendizes, 

sendo certo que a extinção do contrato se dá em razão de seu termo final.  
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A recente alteração da Súmula 244 do C. TST, permitindo a estabilidade em 

contrato de prazo determinado, com o escopo de conferir maior proteção à 

gestante e ao nascituro deve ser contextualizada com as leis trabalhistas e 

previdenciárias, sob pena de dificultar a colocação temporária das mulheres no 

mercado de trabalho, ressuscitando odiosa discriminação e incutindo relevante 

insegurança jurídica para o empregador que age dentro do que permite a lei.  

Nesse sentido, cite-se a tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região, de que o contrato de trabalho sendo extinto ao seu termo 

final, quando for na modalidade de contrato por prazo determinado, é “impossível 

acolher a estabilidade da gestante”: 

 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM E ESTABILIDADE 
GESTANTE. Restando comprovado que o contrato de 
aprendizagem foi extinto no seu termo, impossível acolher 
pretensão de estabilidade gestante. (TRT 2ª R.; RO 1002095-
33.2017.5.02.0511; Terceira Turma; Relª Desª Rosana de Almeida 
Buono; DEJTSP 15/04/2019; Pág. 11019). 

 

A jurisprudência anterior, e a que segue, adotam a tese hoje minoritária nos 

tribunais nacionais, de que a trabalhadora contratada, mediante o vínculo de 

contrato de aprendizagem, não possui as garantias conferidas a gestante; 

seguindo o entendimento de que o contrato é temporário, tendo data para seu 

encerramento, não sendo possível, a sua prorrogação, mesmo que seja para fazer 

valer os direitos conferidos a gestante e ao nascituro. 

 

GARANTIA DE EMPREGO DA GESTANTE. CONTRATO DE 
APRENDIZAGEM. A trabalhadora contratada mediante contrato de 
aprendizagem, de caráter precário, não está ao abrigo da garantia 
de emprego da gestante, uma vez que a cessação dos préstimos 
laborais é previsível, razão pela qual, não haveria como cogitar da 
intenção maliciosa do empregador em frustrar a estabilidade legal. 
Nesse sentido a Tese Jurídica Prevalecente n. º 05 deste E. 
Tribunal. Sentença mantida. Vistos etc. (TRT 2ª R.; ROPS 
1001176-58.2018.5.02.0204; Segunda Turma; Relª Desª Rosa 
Maria Villa; DEJTSP 28/02/2019; Pág. 15628). 

 

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

gestante aprendiz detém estabilidade prevista no art. 10, II, alínea "b", do ADCT, 

esse entendimento, que confere a empregada gestante que possui vínculo pelo 

programa de adolescente aprendiz, todas as garantias conferidas as empregadas 
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que são contratadas mediante contrato de trabalho por prazo indeterminado, é 

uma forma de garantir dignidade não apenas a adolescente aprendiz, mas 

também ao nascituro, que deve ser protegido desde a sua concepção, 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 outro julgado, é possível observar a construção da tese jurídica hoje 

prevalecente na maior conte laboral do país, visa garantir a proteção a 

maternidade e ao nascituro, conferido todas as garantias da estabilidade 

gestacional, a adolescente aprendiz, desde o momento de constatação da 

gravidez, não entrando no mérito da modalidade de contrato se por prazo 

determinado ou indeterminado, mas sim a proteção da dignidade humana da 

gestante. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RECLAMADA 
1. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONTRATO DE 
APRENDIZAGEM. NÃO PROVIMENTO. A garantia prevista no 
artigo 10, II, b, do ADCT tem como escopo a proteção da 
maternidade e do nascituro. Dessa forma, constatada a gravidez 
da empregada quando da ruptura contratual, deve ser reconhecida 
a estabilidade da gestante ao emprego, ainda que se trate de 
contrato por tempo determinado (Súmula nº 244, III). Agravo de 
instrumento a que se nega provimento. RECURSO DE REVISTA 
INTERPOSTO PELA RECLAMADA 1. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SINDICAL. 
PROVIMENTO. Na Justiça do Trabalho, os honorários 
advocatícios decorrem de dois requisitos: a parte estar assistida 
por sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de 

https://www.magisteronlinee.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=ADCT,%20art.%2010&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_ADCTart10
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salário inferior ao dobro do mínimo legal, ou encontrar-se em 
situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo 
do próprio sustento ou da respectiva família. Inteligência das 
Súmulas n.s 219 e 329. Recurso de revista de que se conhece e a 
que se dá provimento. (TST; ARR 0021165-61.2015.5.04.0028; 
Quarta Turma; Rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos; DEJT 
11/10/2019; p. 2925). 

 

Uma das conquistas adquiridas pelos trabalhadores, por ocasião da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, foi a denominada licença gestante, 

a qual propiciou às futuras parturientes um lapso de tempo de 120 dias para 

serem destinados exclusivamente aos cuidados de seus filhos, após o seu 

nascimento, bem como a prioridade de proteger o emprego e o salário das 

mulheres que estivessem grávidas.  

Mais do que uma garantia da trabalhadora, a licença gestante também é um 

direito fundamental da criança que, pelo menos neste período de 120 dias, poderá 

contar com a maior disponibilidade de tempo de sua mãe, aumentando suas 

possibilidades de sobrevivência e desenvolvimento sadio. 

A estabilidade decorre do fato da gravidez e advém da proteção à 

maternidade, relacionada com o direito à vida assegurado constitucionalmente. 

Em virtude dessa ponderação de direitos e liberdades é que se restringe o direito 

do empregador que, ao dispensar sua empregada, sem saber que ela está 

grávida, tem mesmo assim o dever de reintegração/indenização e de respeito à 

garantia provisória, face à preponderância inquestionável do direito à maternidade 

e do feto a um nascimento digno. 

O art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

assegura à trabalhadora gestante, a garantia no emprego por até 5 meses após o 

parto. A jurisprudência atual, pautada no fato de o referido dispositivo 

constitucional não restringir a estabilidade gestacional aos contratos por prazo 

indeterminado, é majoritária no sentido de que tal direito também se aplica à 

relação de trabalho a termo, gênero do qual o contrato de aprendizagem é 

espécie.  

Portanto, para a incidência da norma constitucional, cuja finalidade é a de 

proteção ao nascituro, basta a confirmação da gravidez na vigência do contrato de 

trabalho. A modalidade contratual não importa, ainda que a trabalhadora tenha 

sido admitida mediante contrato de aprendizagem, faz jus à garantia provisória no 
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emprego, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, sem 

que isso implique desnaturação do referido contrato especial de trabalho. 
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6 CONCLUSÃO 

 

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 análise dos casos concretos e 

avaliação dos mesmos, chegou-se ao entendimento que prevalece, seus 

fundamentos, razões e impactos na modalidade de contratação de aprendizes. 

Nesse prisma, os resultados da pesquisa, é que o art. 10, II, "b", do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias assegura à trabalhadora gestante, a 

garantia no emprego por até 5 meses após o parto. A jurisprudência atual, 

pautada no fato de o referido dispositivo constitucional não restringir a estabilidade 

gestacional aos contratos por prazo indeterminado, é majoritária no sentido de que 

tal direito também se aplica à relação de trabalho a termo, gênero do qual o 

contrato de aprendizagem é espécie.  

Espera-se que, diante da solução apresentada, ocorra a prevenção de 

litígios, ou a unificação do entendimento a ser adotado. 

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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