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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objeto a análise acerca da mitigação da estabilidade 

gestacional nos casos de contratos de aprendizado. 

 

Palavras-chave: estabilidade; mitigação; contrato; aprendiz; estabilidade; trabalhista.  

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the mitigation of gestational stability in the cases of learning 

contracts. 

 

Key-words: retirement; invalidity; conversion; termination; contract; labor. 

 

 

 

                                                 
1 Advogado integrante da banca Advocacia Ramos Fernandez. Especialista em Direito do Trabalho. E-mail: 

jonatan@ramosfernandez.com.br 
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INTRODUÇÃO. 

 

O contrato de aprendiz é um contrato especial porque, muito embora exija registro e 

pagamento de salário, tem como objetivo principal a formação técnico-profissional do 

aprendiz. 

 

A CLT é bem clara ao tratar acerca do contrato de aprendiz, dispondo em seu artigo 428 

o que segue: 

 

Art. 428. 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. 

[...] 

§ 3º. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 

(dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 

 

Referido dispositivo indica claramente as principais características do contrato, a saber: 

a) contrato especial (diferenciado); b) por prazo determinado; c) não poderá durar mais que 02 

(dois) anos; d) cujo principal objetivo é a formação técnica-profissional. 

 

No mundo jurídico atual, não se verificam grandes discussões acerca do objeto principal 

do contrato de aprendiz, que é a formação técnica-profissional.  

 

Contudo, ao tratar acerca da limitação temporal do contrato (§3º do artigo 428 da CLT), 

verifica-se grande discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da possibilidade de se 

reconhecer a estabilidade gravídica em contrato de aprendizagem. 

 

Assim sendo, indaga-se: é correta a aplicação do item “b”, inciso II, do art. 10, dos 

ADCT aos contratos de aprendizagem? 

 

Esse é o objeto da discussão aqui travada. 
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CONTRATO DE APRENDIZAGEM. INCONCILIÁVEL COM A GARANTIA DE 

EMPREGO OU ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 

 

Conforme já ressaltado no tópico inaugural, o contrato de aprendizagem tem como 

objetivo principal a formação técnico-profissional, dispondo claramente o §3º do artigo 428 

da CLT que o prazo do referido contrato não poderá ser superior a 02 (dois) anos. 

 

Não obstante haja posicionamento em contrário, defende-se aqui que o encerramento do 

programa de aprendizagem se dá exclusivamente por critério objetivo-temporal, sendo 

impossível se falar em estabilidade. 

 

Trata-se de um contrato a termo, onde as partes contratantes têm ciência prévia da 

natureza precária do referido contrato, o que, por si só, inviabiliza a garantia de emprego ou o 

reconhecimento da estabilidade provisória gestacional. 

 

Perceba-se que, além da incompatibilidade em razão da especialidade do contrato de 

aprendiz, verifica-se também que a atribuição de qualquer tipo de estabilidade é contrariar a 

própria legislação trabalhista (artigo 428 e §§ da CLT) e ofender inclusive o princípio da 

legalidade (artigo 5º, inciso II, da CF), vez que o artigo 428 da CLT impõe que o contrato seja 

por prazo determinado. 

 

O próprio objetivo do contrato demonstra que o instituto da estabilidade é totalmente 

incompatível com a aprendizagem (formação técnico-profissional), sendo que, conforme 

afirma Costa Machado2, “qualquer desvirtuamento desse fim colimado deverá ser 

integralmente rechaçado, com fundamento no art. 9º da CLT.”. 

 

Assim sendo, verifica-se claramente que tais características tornam o contrato de 

aprendiz totalmente incompatível com a pretendida estabilidade, conforme já decidiu a 

jurisprudência: 

 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM. PRAZO DETERMINADO. 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DESCABIMENTO. A aprendizagem é 

contrato de trabalho especial, por tempo determinado, e, como tal, tem sua 

duração prefixada. É, portanto, contrato de trabalho em que as partes 

                                                 
2 MACHADO, Costa, CLT interpretada artigo por artigo, editora Manole, 2 edição, p. 289. 
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ajustam, antecipadamente, seu termo. Sendo assim, ao findar o período de 

aprendizagem, o empregador não está obrigado a admitir definitivamente o 

aprendiz, uma vez que se trata de modalidade de contrato especial. Dessa 

forma, não há que se falar em estabilidade. Recurso conhecido, mas 

desprovido. 

(TST - RR: 4572547419985025555  457254-74.1998.5.02.5555, Relator: 

Eneida Melo Correia de Araújo, Data de Julgamento: 15/08/2001, 3ª 

Turma,, Data de Publicação: DJ 31/08/2001.) 

 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM E ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 

O contrato de aprendizagem é, por sua própria natureza, transitório e, por 

isso mesmo, um contrato a termo, sendo, por via de consequência, 

incompatível com o instituto da estabilidade provisória. 

(TRT-2 - RO: 2950095717 SP 02950095717, Relator: AMADOR PAES DE 

ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/1996, 6ª TURMA, Data de 

Publicação: 04/09/1996) 

 

Contrato por prazo determinado. Estabilidade gestante. A gravidez 

constatada durante o contrato de aprendizagem não ampara o direito à 

estabilidade provisória, dada a natureza precária do pacto com ciência prévia 

das partes a respeito. 

(TRT 1ª Região, RO 0010802-73.2014.5.01.0241, 9ª Turma, Relatora 

Desembargadora do Trabalho Cláudia de Souza Gomes Freire, d.j. 

19.01.2016). 

 

 

Não bastasse a determinação legal, que caminha no sentido da incompatibilidade da 

estabilidade gravídica com o contrato de aprendiz, tem-se também que o Ministério do 

Trabalho (não obstante tenha revogado3 a referida norma em razão do texto da súmula 244 do 

TST) já se manifestou no passado, através da Norma Técnica do Ministério do Trabalho nº 

70/2013, onde apontava a inaplicabilidade do instituto da estabilidade à empregada aprendiz: 

 

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). 

 

Das razões da referida norma técnica, extrai-se o seguinte: 

 

Em linhas gerais , o que se pode observar é que a proteção outorgada às 

empregadas gestantes contratadas por prazo determinado deve partir de uma 

premissa que nos parece fundamental, qual seja, a de que o contrato cuja 

execução se pretende continuar por força da estabilidade seja 

substancialmente o mesmo contrato em execução quando da aquisição 

do direito à estabilidade, isto é, o mesmo contrato de quando houve a 

                                                 
3 Nota Técnica º 79 de 2015, aprovada, em maio deste ano, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho 

(SIT), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
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confirmação da gravidez (termo inicial da estabilidade ). Em termos 

práticos, isso significa que as funções atribuídas à empregada sejam as 

mesmas (ainda que se lhe garanta o direito a modificá-las por questões 

de saúde), que a contraprestação paga pelo empregador também, e 

assim os demais aspectos da disciplina jurídico-formal do contrato. 

Nesse sentido, é razoável concluir que a contratação por prazo determinado 

dentro da qual se pretende proteger a gestante é aquela própria dos contratos 

nos quais o trabalhador possa continuar a desenvolver as mesmas tarefas e as 

perceber a mesma remuneração, estando sob a égide da esma disciplina 

jurídica (ou pelo menos substancialmente semelhante) durante o período de 

extensão do contrato por força da estabilidade. 

 

Tal situação não ocorre na aprendizagem. Embora possamos classificar a 

aprendizagem como contrato por prazo determinado no sentido de que dele 

deve constar um prazo e para ele existe um lapso de duração máximo 

estabelecido legalmente (2 anos, conforme § 3º doa art. 428 da CLT1 , é fato 

que essa limitação temporal se dá considerando, não a proteção do 

trabalhador ou do empregador, mas em virtude de um aspecto objetivo 

que é a duração razoável de um programa de aprendizagem. 

 

Aliás, ao comentar a natureza jurídica do contrato de aprendizagem, embora 

usualmente se venha a classificá-lo (por motivos evidentes) como um 

contrato de trabalho por prazo determinado, predomina a ideia de que se 

trata de um contrato sui generi. Ilustrativamente, Alice Monteiro de Barros 

assinala que para o empregador, “no contrato de aprendizagem, a principal 

obrigação ( ...) é propiciar a formação profissional ( obrigação de fazer ), 

seguida da obrigação de pagar salário ( obrigação de dar)”. 

 

Note-se que, nos demais casos do ordenamento jurídico, os contratos por 

prazo determinado são limitados no tempo com vistas a garantir ao 

trabalhador que ele não permaneça num emprego por muito tempo sem ter 

expectativas de que esse vínculo se torne mais seguro, impedindo o 

empregador de utilizar artificialmente as hipóteses de contrato por prazo 

para suprir necessidades permanentes da sua força trabalho. 

 

Nesse sentido, as durações legais dos contratos por prazo determinado 

são estipuladas justamente para impedir que o empregador permaneça 

com o trabalhador lhe prestando serviços por tempo superior ao que a 

lei considerou razoável, seja para uma experiência, seja para uma obra 

ou serviço, substituição de outro trabalhador, serviços extraordinários, 

etc. Nesses casos, o empregador que violar o período máximo tem como 

“penalidade”, a transmutação do contrato por prazo determinado em contrato 

por prazo indeterminado ( que é a regra no Direito Brasileiro).Ainda que se 

possa identificar a possibilidade de atribuir efeito idêntico para a 

aprendizagem, o fato é que não seria possível estender artificialmente o 

programa de aprendizagem que visa a formação profissional do aprendiz, 

isto é, o trabalho prestado por uma empegada aprendiz além da duração 

de seu contrato seria então regido por outra disciplina jurídica (a dos 

contratos de trabalho em geral ) e teria outro objeto ( a prestação de 

trabalho com caráter eminentemente produtivo ). Com isso, fica evidente 

que entender que a estabilidade decorrente da condição de gestante seria um 

direito da empegada aprendiz acarretaria na constatação de que o 

empregador deveria com ela firmar um novo contrato, não nos parecendo 

possível depreender tal obrigação dos dispositivos que asseguram a 

estabilidade citada. 



ADVOCACIA RAMOS FERNANDEZ 
 

6 

 

No caso da aprendizagem, o termo final do contrato indica basicamente o 

encerramento das atividades previstas no programa de aprendizagem. É 

indiferente para tanto se, no momento em que o contrato se encerra, a 

empregada aprendiz estava ou não gestante. Diferente dos contratos de prazo 

determinado tradicionais, não se pode sequer presumir que a condição de 

gestante frustrou a prorrogação daquele vínculo de aprendizagem, cujo 

encerramento se dá por um critério objetivo-temporal, qual seja, o simples 

adimplemento de um termo final previamente fixado para as atividades 

teóricas e práticas que integram o programa. 

 

Mas do que isso, do ponto de vista das expectativas razoáveis , com a 

mudança de alteração do entendimento das cortes trabalhistas 

consubstanciada no item III da Súmula 244 do TST, é possível afirmar que o 

empregador estará, ao optar por contratações a termo ( por prazo 

determinado ), plenamente ciente dos riscos envolvendo situações fáticas 

geradoras de estabilidade para as empregadas. Trata-se, portanto de algo que 

poderá até desestimular a utilização de tais contratos precários. Por outro 

lado, o cumprimento da quota de aprendizagem é uma obrigação legal, para 

a qual é indiferente a vontade do empregador, parecendo-nos 

desproporcional que seja obrigado a suportar o risco e o ônus de , 

eventualmente, ter de firmar um novo contrato, com disciplina jurídica e 

objeto diversos, com a aprendiz gestante.  

 

Dentro desse contexto, entende-se aqui que a estabilidade da gestante desde 

a confirmação da gravidez até o quinto mês após o parto não se aplica à 

empregada aprendiz quando o contrato de aprendizagem for regularmente 

extinto pelo decurso do prazo de suas duração previamente estipulado ( art. 

433 da CLT). 

 

Acrescente-se, por fim, que o próprio Manual de Aprendizagem editado pelo Ministério 

do Trabalho e Empregado4 prevê em sua cláusula nº 64 que nestes casos não há o que se falar 

em estabilidade: 

 

65) As hipóteses de estabilidade provisória decorrentes de acidente de 

trabalho e de gravidez são aplicáveis ao contrato de aprendizagem? 

As hipóteses de estabilidade provisória acidentária e a decorrente de 

gravidez não são aplicáveis aos contratos de aprendizagem, pois se trata de 

contrato com prazo prefixado para o respectivo término. Entretanto, cabe ao 

empregador recolher o FGTS do aprendiz durante o período de afastamento 

(art. 28 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990), computando-se 

este período, desde que não seja superior a seis meses, para fins de aquisição 

do direito às férias anuais (art. 133, IV, da CLT). 
 

Assim sendo, por qualquer vertente que se pretenda seguir, verifica-se a total 

incompatibilidade do instituto da estabilidade previsto no item “b”, inciso II, do art. 10, dos 

ADCT aos contratos de aprendizagem. 

 

                                                 
4 http://www.trabalho.gov.br/images/Documentos/Aprendizagem/Manual_da_Aprendizagem2017.pdf 
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ITEM III DA SÚMULA 244 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E O NOVO 

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. 

 

O inciso III, da súmula nº 244 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe o seguinte: 

 

Súmula nº 244 do TST 

GESTANTE. 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 

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. 

 

Referido dispositivo foi um dos grandes responsáveis por criar grande divergência e 

calorosas discussões sobre o assunto, pois, não obstante o forte argumento de inaplicabilidade 

da estabilidade prevista no item II, do art. 10, dos ADCT aos contratos de aprendizagem, o 

Tribunal Superior do Trabalho sumulou o entendimento de 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.”. 

 

Contudo, mesmo diante da existência da referida súmula, não eram raras as decisões 

judiciais, com brilhantes fundamentações, dispondo acerca da inaplicabilidade da estabilidade 

aos contratos de aprendiz, conforme se destaca: 

 

Contrato por prazo determinado. Estabilidade gestante. A gravidez 

constatada durante o contrato de aprendizagem não ampara o direito à 

estabilidade provisória, dada a natureza precária do pacto com ciência prévia 

das partes a respeito. 

(TRT 1ª Região, RO 0010802-73.2014.5.01.0241, 9ª Turma, Relatora 

Desembargadora do Trabalho Cláudia de Souza Gomes Freire, d.j. 

19.01.2016). 

 

O voto condutor do julgamento, a Nobre Desembargadora Claudia de Souza Gomes 

Freire, assim dispôs: 
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A reclamante alega ser estável no emprego em razão do seu estado 

gravídico, pouco importando tratar-se de hipótese de contrato de 

aprendizagem, requerendo a reforma da sentença para sua reintegração. 

 

No que concerne à gravidez constatada durante o contrato de aprendizagem, 

o fato não lhe ampara a pretensão quanto à estabilidade provisória, 

reintegração ou mesmo à indenização substitutiva do período estabilitário. 

Isto porque, no contrato a termo, as partes têm ciência prévia da natureza 

precária do pacto, o que inviabiliza, por inconciliável, a garantia de emprego 

ou estabilidade provisória, princípios específicos dos contratos por prazo 

indeterminado, nos próprios termos extraídos da lex fundamentalis. 

 

Observe-se que há expressa referência de vedação à dispensa, o que, em 

regra, não acontece nos contratos por prazo determinado, pois nestes não há 

dispensa, tratando-se da hipótese de extinção natural do contrato por atingido 

o seu termo. 

 

Não bastasse, restaria inaplicável o disposto no item II, do art. 10, dos 

ADCT (art. 7º, I, da CF/1988), tendo em conta que não se pode reputar 

arbitrário ou injusto o ato rescisório. Por fim, o contrato a termo a que se 

refere o inciso III da súmula 244 do C. TST é aquele que poderá vir a ser 

transmudado para indeterminado, o que não se coaduna com a hipótese da 

aprendizagem (art. 428 da CLT), tampouco se alinha com o prazo fixado no 

§ 3º do referido dispositivo. 

 

Denota-se que o brilhante julgado rechaçou a aplicação do inciso III da súmula 244 do 

Tribunal Superior do Trabalho aos contratos de aprendizagem, isto porque, conforme disposto 

no artigo 10, II, “b”, do ADCT, a estabilidade só poderá ser conferida àqueles contratos com 

possibilidade de transmudação para prazo indeterminado, o que não acontece na 

aprendizagem (artigo 482 CLT). 

 

A respeito do assunto, Maurício Godinho Delgado5 vaticina: 

 

Ciente de que os contratos a termo não atendem aos objetivos básicos do 

Direito do Trabalho, a legislação busca restringir ao máximo suas hipóteses de 

pactuação e de reiteração no contexto da dinâmica jus trabalhista. Contudo, 

caso licitamente pactuados, não retira o ramo jus trabalhista as consequências 

próprias e especificas a esse modelo de contratação empregatícia. 

Entre tais consequências esta aquela que informa que, nos contratos a prazo, 

os institutos da interrupção e suspensão contratuais não produzem os mesmos 

efeitos típicos aos contratos indeterminados. Duas posições principais 

despontam a esse respeito. 

[...] 

Os mesmos fundamentos inviabilizam, efetivamente, conferir-se incidência as 

garantias de emprego no âmbito dos contratos a prazo. A prefixação de um 

termo final ao contrato, em hipóteses legalmente já restringidas, torna 

incompatível o posterior acoplamento de uma consequência legal típica de 

contratos de duração incerta — e que teria o condão de indeterminar o 

                                                 
5 Curso de direito do trabalho, 11ª edição, editora LTr, 2012, p. 537/545. 
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contrato, alargando o lapso contratual por período múltiplas vezes mais amplo 

do que o curto período licitamente pactuado. 

 

Acredita-se que, justamente em razão dos fortes argumentos acerca da 

incompatibilidade dos institutos, inclusive o de que o inciso III da súmula 244 do TST ofende 

diametralmente o disposto no próprio artigo 10, II, “b”, do ADCT, o artigo 482 da CLT, bem 

como o disposto no artigo 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal (vez que o 

entendimento disposto na súmula vai de encontro à imutabilidade do contrato de trabalho), o 

Tribunal Superior do Trabalho no último dia 18.11.2019, através de sua composição plena no 

IAC - 5639-31.2013.5.12.0051, decidiu o seguinte: 

 

É inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 

6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, 

prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

 

Note-se que o referido entendimento, além de ser firmado pelo Pleno do Tribunal 

Superior do Trabalho, também fora proferido com efeito vinculante, conforme o artigo 947, 

§3º, do Código de Processo Civil. 

 

Portanto, não obstante o recente e vinculante entendimento firmado pelo pleno do 

Tribunal Superior do Trabalho trate acerca do trabalho temporário, revigora-se o 

entendimento da inaplicabilidade do instituto da estabilidade previsto no item “b” do inciso II, 

do art. 10, dos ADCT aos contratos de aprendizagem, vez que em ambos os casos está-se 

diante de institutos que possuem natureza distinta do contrato de trabalho puro e simples. 

 

CONCLUSÃO. 

 

Muito embora o item “b” do inciso II, do art. 10, dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias disponha acerca da vedação de dispensa arbitrária ou sem justa 

causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, 

bem como o contido no inciso III da súmula nº 244 do Tribunal Superior do Trabalho, é fato 

que o atual posicionamento firmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em caráter 

vinculante, nos autos do IAC - 5639-31.2013.5.12.0051 (acerca da inaplicabilidade da 

garantia de estabilidade provisória à empregada gestante aos contratos de trabalho 

temporário) garante ainda mais força ao argumento de que a estabilidade contida no item “b” 
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do inciso II, do art. 10, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias também não se 

aplica aos contratos de aprendizagem, pois em ambos os casos se está diante de institutos que 

possuem natureza distinta do contrato de trabalho puro e simples, com suas particularidades e 

especificidades próprias. 

 

Em acréscimo, destaca-se diversos outros fundamentos que demonstram a 

incompatibilidade dos institutos (Estabilidade Gravídica vs Contrato de Aprendizagem), 

como por exemplo: a) da limitação temporal do contrato (§3º do artigo 428 da CLT); b) 

princípio da legalidade (artigo 5º, inciso II, da CF), vez que o artigo 428 da CLT impõe que o 

contrato seja por prazo determinado; c) princípio da legalidade (artigo 5º, inciso II, da CF), 

vez que o artigo 428 da CLT impõe que o contrato seja por prazo determinado; d) artigo 5º, 

incisos II e XXXVI, da Constituição Federal (vez que o entendimento disposto na súmula vai 

de encontro à imutabilidade do contrato de trabalho). 

 

Assim sendo, respeitando os posicionamentos em contrário, reafirma-se que a 

estabilidade contida no item “b” do inciso II, do art. 10, dos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias não se aplica ao contrato de aprendiz, fundamentando-se em suas 

especificidades, na temporariedade, bem como no precedente jurisprudencial firmado no IAC 

- 5639-31.2013.5.12.0051. 
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