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RESUMO 
 

Grande debate acontece em volta da possibilidade de 
demissão da jovem grávida contratada como aprendiz ao 
término de seu contrato. A legislação garante a estabilidade da 
funcionária gestante a partir da confirmação da gravidez, 
inclusive em caso de contrato de experiência ou determinado. 
Daí o problema: quais as hipóteses de estabilidade decorrentes 
da gravidez e quais são aplicáveis ao contrato de 
aprendizagem? Este trabalho objetiva apresentar, sob a ótica 
do direito, qual o direito do alimentando nascituro e a 
estabilidade da gestante aprendiz. A metodologia aplicada 
configura-se numa revisão bibliográfica, consistindo na 
utilização de livros, artigos e posicionamentos jurisprudenciais. 
 
Palavras chave: Alimentando. Gestante. Jovem Aprendiz. 
Estabilidade. Contrato e Direitos. 

 
ABSTRACT 

 
Great debate happens around the possibility of resignation of 
the young pregnant woman hired as an apprentice at the end of 
his contract. The legislation ensures the stability of the pregnant 
employee from confirmation of pregnancy, even in case of 
experience agreement or determined. Hence the problem: what 
are the chances of stability arising from pregnancy and which 
are applicable to the learning contract? This work aims to 
present, from the perspective of law, which the right of fuelling 
unborn and stability of pregnant woman apprentice. The 
methodology applied in this configures a bibliographical 
revision, consisting in the use of books, articles and legal 
placements. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente tema se deu diante de inúmeros questionamentos voltados ao 

contrato de aprendizagem e a gestante aprendiz, diante da estabilidade ou não temporária 

nestes casos, haja vista que existe a possibilidade de demissão da jovem grávida contratada 

como aprendiz quando do término de seu contrato, sem que com isso incida qualquer 

problema trabalhista ao empregador, já que se refere a contrato por prazo determinado.  

A legislação garante a estabilidade da funcionária gestante a partir da 

confirmação da gravidez, mesmo em hipótese de contrato determinado. Determina, ainda, 

que o período de licença-maternidade da empregada grávida é de 120 dias, nesta ocasião o 

contrato de menor aprendiz é por prazo determinado. Nesse contexto chegamos ao seguinte 

problema: As hipóteses de estabilidade decorrentes da gravidez são aplicáveis ao contrato 

de aprendizagem? 

O objetivo desse trabalho é apresentar o direito do alimentando e a estabilidade 

da gestante aprendiz. O assunto aqui incide em saber se é ou não possível que o contrato 

de aprendizagem se prorrogue frente à hipótese da jovem aprendiz engravidar no decorrer 

do curso do contrato de aprendizagem. 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, onde o primeiro irá fazer uma 

abordagem a respeito da contextualização da grávida no mercado de trabalho; no segundo 

capítulo estarão inseridas as implicações do atendimento às adolescentes e jovens grávidas 

no âmbito do programa menor aprendiz; o terceiro enfatiza sobre a importância dos 

cuidados e direitos devidos ao alimentando; e o terceiro capítulo que abordará os 

argumentos legais e jurisprudenciais. 

A metodologia aplicada neste trabalho é de revisão bibliográfica, consistindo na 

utilização de diversos livros, artigos e autores especializados na temática de abordagem 

dessa pesquisa, e a linguagem utilizada nesta produção textual define-se numa linguagem 

simples e objetiva, com a finalidade de facilitar a compreensão do leitor, tramitando um 

posicionamento teórico a fim de contribuir para o desenvolvimento de novos saberes. 

1 DIREITOS DO CONTRATO TEMPORÁRIO 

1.1 CONCEITOS DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO  

 
Instituído pela Lei 6.019/74 e regulamentado pelo Decreto 73.841/74, por esta 

modalidade de contrato, existem duas hipóteses (taxativas) que autorizam o trabalho 

temporário: a primeira diz respeito ao atendimento de necessidade transitória de 

substituição do quadro de pessoal da empresa, como na cobertura das férias de 



 
 

                  

determinado empregado; a segunda diz respeito ao acréscimo de serviço na empresa, por 

ocasião do Natal, por exemplo. 

Normalmente esta modalidade de contrato de trabalho envolve 03 pessoas: (I) o 

trabalhador temporário, ao qual é assegurado, dentre outros, o direito salário equitativo 

equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora, 

férias proporcionais, 13º salário, vale transporte, jornada de trabalho limitada a 08 h/d, horas 

extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado, indenização do tempo de serviço, 

previdência social, seguro de acidentes e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

(II) a empresa de trabalho temporário; e (III) empresas clientes/ tomadoras de serviço. 

Acresce-se que as empresas tomadoras de serviços não contratam o 

trabalhador, mas sim a mão de obra qualificada proveniente de outra empresa, ou seja, a 

mão de obra proveniente da empresa de trabalho temporário; dessa forma, a relação 

jurídica é formada diretamente com a empresa de trabalho temporário e não com os 

trabalhadores. 

 

1.1 DIREITOS DO EMPREGADO POR TEMPO DETERMINADO  

 
Acerca do contrato de trabalho, dispõe a lei trabalhista que o contrato individual 

de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por 

prazo determinado ou indeterminado, considerando-se como de prazo determinado o 

contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços 

especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão. 

Assim sendo, considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho 

cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou, 

ainda, da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. 

O contrato de trabalho por tempo determinado deve ainda respeitar os requisitos 

de validade elencados no § 2° do artigo 443, quais sejam, o de serviço cuja natureza ou 

transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter 

transitório e de contrato de experiência.  

Lembrando que o acordo por prazo definido não pode ser superior a 2 (dois) 

anos. O discernimento entre tratado por período combinado e por prazo ilimitado consiste no 

ato de que as sugestões econômicas das remições contratuais são bem caracterizadas.  

1.2 A GESTANTE E A ESTABILIDADE NO TRABALHO  

 



 
 

                  

O direito à estabilidade provisória para a gestante incorre no fato de que a 

mulher torna-se, de certo modo, vulnerável no período de gravidez devido à necessidade de 

afastamento do trabalho para acompanhamento dos primeiros dias do filho recém-nascido.  

Pelo dispêndio de tempo com o recém-nascido a mulher poderia ser facilmente 

dispensada de seu emprego, sendo substituída por outra pessoa com maior disponibilidade. 

Assim, para evitar essa dispensa e garantir uma estabilidade provisória, instituto 

presente na seção V da CLT, que discorre sobre o tema da Proteção à Maternidade, 

dispostos nos artigos 391 ao 401. 

A licença maternidade tem o período de duração de 120 dias, que poderá ter 

início de afastamento entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e da ocorrência deste, 

conforme prevê o art. 392 do mesmo diploma trabalhista. 

De acordo com Nascimento (2009) a maternidade tem um cargo igualitário 

acentuado, que é a reforma das famílias e, por isso, a materialização das normas do 

trabalho defende em seus artigos 391 a 401 os direitos que protegerem a mulher em seu 

nível gravídico.  

Segundo determina a Constituição Federal, a licença maternidade também pode 

ser concedida às mães adotivas, independente dos anos com que a criança foi recebida 

pela nova família, podendo seu período de licença ser de até 120 dias (BRASIL, 1991). 

1.3 O MERCADO DE TRABALHO E A GESTANTE 

  
Uma atual e ampla conquista feminina no mercado de trabalho aconteceu no 

ano de 2008, quando foi admitida a norma que expande a licença-maternidade de 04 para 

06 meses, ficando a consentimento dos últimos 60 dias dispensáveis para a empresa. Esse 

amparo à maternidade almeja a prevenção de um direito igualitário (D´URSO, 2009).  

O acréscimo do período da licença-maternidade foi algo de sumo apego para a 

mulher para que esta volte ao serviço mais motivada, bastando para isto estar contente com 

a circunstância, e o maior pretexto de alegria nesse período será seu filho. 

O retorno ao trabalho será igualmente de ampla estima para a mulher, já que 

esta esteve ausente de sua vida profissional por cerca de seis meses. Quando acabar a 

licença maternidade e a mulher voltar ao serviço, ela irá buscar sua altivez, estudará para se 

reorganizar e voltar à sua rotina (ZANONI, 2009). 

Entre tantos direitos garantidos à mulher no mercado de trabalho, não se pode 

permitir a mitigação deste direito essencial, pois, mesmo não sendo o patrão quem paga o 

pagamento maternidade, ele estará sem um empregado por no mínimo 120 dias, o que 

provoca dúvida na hora da contratação de mulheres que ainda se encontram no tempo de 

plausível gravidez. 



 
 

                  

 
2 MENOR APRENDIZ E O MERCADO DE TRABALHO 

2.1. O PROGRAMA MENOR APRENDIZ  

 
No decorrer da história do nosso país diversas políticas públicas foram 

colocadas em prática tendo como objetivo a inclusão do jovem no mercado de trabalho, 

entretanto, por bastante tempo, as iniciativas do governo em ensinar serviços aos 

adolescentes e jovens, se encontravam pautadas na filosofia de filantropia, alívio da pobreza 

e domínio da violência.  

Com a finalidade de responder às solicitações crescentes de qualificação 

profissional, de experiência e às poucas oportunidades no universo do trabalho, 

dessemelhantes experiências governamentais vêm sendo empreendidas através de 

programas designados a colaborar para o futuro ingresso dos segmentos jovens no 

mercado de trabalho. Assim nascem ou são reedificados vários programas de formação ou 

incentivo à contratação de jovens, dentre eles se destacam o Projovem Trabalhador, o 

Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego e o Programa da Aprendizagem.  

O Programa da Aprendizagem tem como público alvo jovens sem experiências 

profissionais e de famílias menos beneficiadas, os quais são contratados por organizações 

como celetistas, por dois anos, no momento que recebem habilitação no seu campo de 

atuação, com cursos teóricos ministrados respectivamente a atividade prática.  

Em outubro de 2003, por meio da Lei 10.748, o governo federal inaugurou o 

Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego de Jovens (PNPE), tendo como 

objetivo a inserção profissional de jovens, de 16 a 24 anos, de famílias de baixa renda e 

pouca escolaridade, no mercado de trabalho, com registro em carteira (ANDRADE, 2005). 

2.2 O PANORAMA ESTRUTURAL DO JOVEM APRENDIZ E SEUS DIREITOS  

 
De acordo com Soares, Rizzini e Bush (2010), a juventude é entendida como um 

período de edificação de identidade e de determinação de projetos de futuro. É nesse 

momento, em que os indivíduos dão início ao projeto de suas ações futuras, os objetivos 

que ambicionam alcançar e os meios pelos quais irão atrás de suas realizações, 

especialmente a entrada no mercado de trabalho. 

A exclusão social dos jovens sobre o modo do desemprego e insegurança das 

relações e qualidades de trabalho tem resultados prejudiciais sobre a vida futura dos 

indivíduos, tendo reflexos em sua vida profissional e, também, psicológica e social.  

O órgão que antecipa a contratação de Jovem Aprendiz é a Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), que tem a responsabilidade de vigiar e determinar 



 
 

                  

o número de aprendizes que as organizações devem manter em seu quadro de 

colaboradores e esta contratação de Jovem Aprendiz é autorizada pela Lei nº 10.097/2000.  

Segundo Silva, Coelho e Barraca (1999), a legislação diz que devem 

desempenhar a contratação de jovens aprendizes as organizações do comércio de bens, 

serviços e excursionismo que tenha um número de funcionários superior a 07 (sete).  

Entre os pré-requisitos indispensáveis para fazer parte do Programa Jovem 

Aprendiz, são definidos com base na legislação de aprendizagem, jovens de 14 a 24 anos 

que sejam estudantes ou tenham concluído ensino médio e que tenham renda per capita 

abaixo de 02 (dois) salários mínimos e que jamais tenham tido a carteira de trabalho 

assinada na ocupação de aprendiz. 

2.3 O CONTRATO DE APRENDIZAGEM E SEUS RESULTADOS NA SOCIEDADE  

 
A Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000 trouxe inúmeras modificações para 

o contrato de aprendizes, fazendo com que o art. 428 da CLT, que também dispõe sobre a 

questão, fosse interpretado com visões mais amplas do que as que outrora possuía.  

Com a nova lei, fixou-se ao menor o máximo em inclusão obrigando às 

empresas contratar aprendizes, assim, todos os estabelecimentos de qualquer natureza são 

coagidos a empregar e matricular nos cursos dos Serviços de Aprendizagem um número 

próximo a 5% (cinco por cento), no mínimo, e 15% (quinze por cento), no máximo, dos 

trabalhadores existentes, desde que o cargo demande formação profissional, ressalvando-

se às entidades sem fins lucrativos que ficam abandonadas da aplicação desse limite. 

Neste sentido, a Lei n° 10.097/2000 introduziu o parágrafo 7° no art. 15 da Lei n° 

8.036/90, fixando a alíquota do FGTS para os contratados de aprendizagem no valor de 2% 

da remuneração paga ou devida no mês anterior. No §2° do art. 428 da CLT, assegurou ao 

aprendiz, salvo condição mais favorável, o salário mínimo hora (BRASIL, 2000). 

Frisa-se que o direito somente ao salário mínimo horário, sem a existência da 

observação aos pisos salariais antecipado em regras grupais para as classes profissionais, 

acaba sendo um fato de estímulo ao contrato do aprendiz. É uma maneira de compensar o 

empregador pelo fato de aludida modalidade de contrato não ser voltada para a aparência 

produtiva e sim a formação técnico-profissional. 

Por fim, pode-se concluir que o contrato de aprendizagem não veio somente 

favorecer o menor, mas também tem servido como incentivo às empresas que passam a 

valorizar estes menores como futuros mentores em suas empresas.  

2.4 ADOLESCENTES E JOVENS GESTANTES NO PROGRAMA MENOR APRENDIZ  

 



 
 

                  

De acordo com a CLT, em seu artigo 428 “caput”, o acordo de aprendizagem 

nada mais é do que um acordo de trabalho especial, combinado por escrito e por prazo 

estabelecido em que o patrão se empenha a garantir ao maior de 14 anos e menor de 24 

anos, inscrito em um plano de aprendizagem, formação técnica profissional metódica, 

ajustada com o seu desenvolvimento físico, ético e psicológico, e o aprendiz, a 

desempenhar com zelo e diligência os trabalhos imprescindíveis a essa formação. 

No que pertence ao instituto da Estabilidade chamado no presente 

acontecimento, se verifica em seu conceito básico o atendimento ao início da continuação 

da afinidade laboral, procurando claramente a fixação do caráter protecionista do Direito do 

Trabalho, procedendo na incoerência de dispensa do funcionário em algumas condições 

como, por exemplo, no caso de gravidez confirmada no decorrer do contrato laboral. 

E a inovadora jurisprudência não segue acordo diferente no que se refere a não 

existência de estabilidade em ocasiões de contrato por prazo estabelecido, compreendendo, 

deste modo, os contratos de menores aprendizes, é o que se observa no julgado abaixo:  

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - ESTABILIDADE GESTANTE - 
INEXISTÊNCIA. Segundo a orientação jurisprudencial mais atual da Seção de 
Dissídios Individuais do TST a funcionária admitida mediante contrato de 
experiência não tem garantida a estabilidade gestante, pois as partes, com 
antecipação, já reconhecem o termo final do contrato.  
 

Desse modo, celebrado contrato sob conjunto resolutivo de pleno conhecimento 

da funcionária, não tem como assinalar a pretensão ao aviso antecedente e à estabilidade 

da gestante, dada a natureza de modo notável temporário da pactuação caracterizada como 

espécie do gênero contrato por prazo determinado, cujo termo final, previamente fixado de 

comum acordo, extinguem-se os direitos e obrigações próprios sem resíduos.  

Acrescenta-se a isto o que prescreve a Súmula 244, II do TST, analogicamente 

usada para os demais contratos de trabalho por termo determinado: 

Gestante. Estabilidade provisória. (...) 

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. (...) 

 

O entendimento da supracitada súmula embasa, incontestavelmente, a 

tendência jurisprudencial moderna que se pauta na definição de que, celebrado o contrato 

sob condição resolutiva de plena ciência da agregada, não tem como ser conhecida a 

pretensão à permanência da grávida, dada a natureza de modo eminente provisório da 

pactuação, no qual o termo final, antecipadamente fixado de comum acordo, se extingue os 

direitos e obrigações inseparáveis, ou seja, nada atrapalha ao empregador derivar com a 

anulação de um contrato do menor aprendiz no prazo estabelecido, ainda que este se 

encaixe em estado gravídico teoricamente ensejado de estabilidade. 



 
 

                  

 
3 DIREITOS DO ALIMENTANDO  

3.1 DOS ALIMENTOS: IMPORTÂNCIA E CONCEITO 

 
Do ponto de vista jurídico, alimentos são tudo o que for necessário ao sustento 

do ser humano, para o suprimento de suas necessidades vitais e sociais. Como exemplo de 

alimentos tem-se os gêneros alimentícios, o vestuário, a habitação, a saúde, a educação, o 

lazer. Os alimentos não se referem apenas à subsistência material do alimentado, mas, 

também, à sua formação intelectual. 

Faz-se, também, necessário distinguir os termos alimentando e alimentante, 

sendo estes os sujeitos da ação de alimentos, logo, tem-se por alimentando aquele a quem 

se paga, a quem são fornecidos os alimentos, é o sujeito ativo da obrigação alimentar, ou 

seja, o credor. Já o alimentante, também conhecido como alimentador, é aquele que paga, 

que fornece alimentos, é o sujeito passivo da obrigação alimentar, ou seja, o devedor. 

O direito alimentar também se destaca por ser de ordem pública, prevalecendo 

na proteção da família e da vida. O Estado fiscaliza e instrui normas que regem as relações 

sociais, em especial, no tocante ao direito de família, pois não há quase liberdade na 

autonomia de vontade, sendo o direito alimentar limitado à ordem pública.  

Para além da existência da ligação de família, a exigibilidade do prestamento 

alimentar implica que o titular do direito não possa se sustentar por si mesmo ou com o seu 

próprio patrimônio; desse modo, somente são precisados alimentos quando quem os 

ambiciona não tem benefícios nem pode fornecer, pelo seu trabalho, à própria mantença e 

aquele, de quem se reclamam se pode abastecer sem desfalque do necessário ao seu 

sustento (CAHALI, 2009). 

Nesse sentido, mesmo que os alimentos tenham diversos fundamentos, todos 

apresentam a mesma finalidade, que é a de evitar a miserabilidade (PORTO, 2003). 

3.2 OBRIGAÇÃO LEGAL DOS ALIMENTOS 

 
A obrigação alimentar segue as disposições do Código Civil e da Lei de 

Alimentos, deve também observar os princípios que a regem. Porto (2003) cita vários 

princípios, dentre os quais cabe destacar o de caráter personalíssimo da obrigação, o 

princípio da reciprocidade, o princípio da impenhorabilidade, o princípio da 

irrenunciabilidade, o princípio da irrepetibilidade e, por fim, o princípio da transmissibilidade. 

Sob esta ótica, Cahali (2005) conclui que se trata de um direito da 

personalidade, visto que imanente ao direito à vida, sem o qual ela não se torna 

materialmente possível. Desta feita, os alimentos, sejam eles naturais, sejam eles civis, não 



 
 

                  

pode ser cedido, penhorado nem, tampouco, compensado com outros créditos, conforme 

previsto no artigo 1.707 do Código Civil de 2002.  

Segundo Cahali (2002) como se trata de direito personalíssimo, destinado o 

respectivo crédito à subsistência da pessoa alimentada, que não dispõe de recursos para 

viver, nem pode prover as suas necessidades pelo próprio trabalho, não se compreende 

possam ser as prestações alimentícias penhoradas, sendo inadmissível que qualquer credor 

do alimentando possa privá-lo do que é estritamente necessário à sua subsistência. 

Nos casos de filhos menores a precisão é presumida, não existindo 

necessidades de mais provas. Nos demais casos, não se podem calcular, tem que ser 

provado o estado de precisão que se encontra o alimentando ou o seu estado de miséria.  

Por sua vez, aduz-se deste capítulo que a estabilidade à menor aprendiz deve 

ser observada especialmente em defesa do alimentando, ou seja, o bebê que esta espera, 

pois com o emprego da mãe garantido, também terá suas necessidades básicas 

asseguradas já que a mãe terá condições de lhe suster. 

 
4 ARGUMENTOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS 

4.1 POSICIONAMENTOS CONCEITUAIS 

 
Como visto anteriormente a estabilidade é um direito assegurado ao trabalhador 

de que, mesmo em contrapartida à pretensão do empregador, este possa continuar no 

trabalho. Tal direito vigora enquanto tiver um motivo relevante e, fundamentalmente 

expresso em lei, a evitar sua demissão arbitrária.  

É respeitável destacar que a estabilidade não deve ser confundida com a 

garantia de desemprego, que por sua vez também não se embaraça com asseguração no 

emprego, mesmo que sejam todas muito conexas.  

 Para Cavalcante (2010) a “estabilidade”, no campo jurídico, é o direito de o 

empregado de continuar no emprego mesmo contra a pretensão do empregador, salvo 

motivos previstos em lei.  

De início, garantido por meio de leis e acordos coletivos, a garantia no emprego 

à empregada gestante foi legitimamente imposta pela primeira vez com a Constituição 

Federal de 1988, a qual garante que, desde a comprovação da gravidez, até cinco meses 

depois do nascimento, a empregada gestante tem garantia no emprego, não podendo ser 

demitida arbitrária ou sem justa causa. 

Desse modo, a previsão contida na Constituição Federal assegura para a 

gestante o emprego, para com ele assegurar e conservar a maternidade e a infância 

(BRASIL, 1988). A finalidade da norma é impedir que o empregador demita a jovem 

aprendiz em razão de sua condição gravídica ou no período pós-parto.  



 
 

                  

O amparo à jovem aprendiz se conduz ao próprio bebê, pois viabiliza que a mãe 

se restaure do parto e cuide apropriadamente da criança nos primeiros meses de vida.  Este 

tipo de estabilidade é do tipo coerente, já que existe a proibição de dispensa arbitrária ou 

sem justa causa.  

4.2 POSICIONAMENTOS DE JURISTAS RELACIONADOS À GESTANTE APRENDIZ  

 
Ao comentar a Súmula 244, III, Barros (2006) garante que o TST ao se restringir 

a afastar a estabilidade temporária somente na hipótese de aniquilamento, por fim do 

contrato de experiência, acabou por autorizá-la na ruptura por demissão injusta, arbitrária, 

ou extinção voluntária das tarefas da organização.  

Saraiva (2008), ao tratar da aplicação da Súmula 244 do TST, assevera que a 

asseguração de emprego à grávida só aprova sua reintegração se esta se der no decorrer 

do período de estabilidade, caso contrário, a asseguração se restringe aos salários e demais 

direitos correspondentes ao tempo de estabilidade. 

Martins (2005) apresenta em sua obra desiguais interpretações da estabilidade 

quando do período do descobrimento da gestação. O mesmo autor exibe que a confirmação 

da gravidez precisa ser realizada no decorrer da vigência do contrato de trabalho ou do 

aviso prévio indenizado, pois em caso contrário o empregador não tem conhecimento da 

gravidez da jovem aprendiz no momento da dispensa. 

Barros (2010) discorda do autor supracitado e sustenta que a represália 

proveniente da demissão imotivada de aprendiz gestante se estabelece independentemente 

da ciência, pelo empregador, da condição gravídica  da jovem. 

De acordo com o que se pode constatar nas pesquisas exercidas, a discordância 

na doutrina é ampla quando se trata da estabilidade da gestante. Não obstante, parte das 

divergências se encontram sanadas com a edição da Súmula 244 do TST, que ocasiona a 

desnecessidade do conhecimento da gravidez por parte do empregador. 

4.3 POSICIONAMENTO DO LEGISLATIVO  

 
O Brasil é Subscritor da Convenção Internacional 103 da OIT de 1952, mas, 

além disso, até 1970, ele não atribuía efetiva eficácia social à crítica judicial, encoberto pelo 

diploma internacional. Portanto, pelo art. 372 da CLT, o patrão precisaria lidar, 

espontaneamente, com o pagamento de todas as quantias devidas contratualmente no 

decorrer do afastamento de sua empregada (DELGADO, 2007). 

A Lei 6.136/1974 motivou importante ajuste na ordem judicial interna nesse 

aspecto. Não somente garantindo o prazo de afastamento maternidade de 12 semanas 

(segundo prazo da Convenção 103 da OIT), como determinou que os salários da temporada 



 
 

                  

do afastamento ficassem sob responsabilidade da Previdência Social (as verbas do salário-

maternidade começaram a ter, de modo óbvio, desde então, natureza previdenciária). 

Em seguida, essa proteção passou a ser garantida pela Constituição de 1988, 

em seu art. 7º, XVIII, que descreve direito à licença maternal pelo período de 120 dias, 

podendo ser prestada de acordo com a CLT - 28 dias antes e 92 dias após o parto. O 

pagamento preciso no decorrer de seu afastamento é o salário-maternidade, o qual é pago 

pela Previdência Social. No caso da funcionária doméstica é pago de modo direto pela 

Previdência Social, apropriado ao seu último salário de colaboração (BARROS, 2007). 

Tendo conhecimento de que a criança não carece somente de alimento material, 

mas também psicológico, médicos e mães trabalhadoras ao lado da senadora Patrícia 

Saboya, em 2005, entraram no Congresso Nacional com um projeto de lei, tendo em vista 

acrescentar o andamento de afastamento da licença-maternidade para um período de 6 

(seis) meses, o qual tramitou na agência de Direitos Humanos do Senado, até dia 09 de 

setembro de 2007, quando, por fim, o então presidente da República Luis Inácio Lula da 

Silva, aprovou a lei com determinadas restrições do acréscimo da licença maternidade. 

4.4 ARGUMENTOS À APLICAÇÃO DA ESTABILIDADE À GESTANTE APRENDIZ 

 
Tendo a gravidez sido originada no curso do contrato de trabalho, ainda que por 

prazo determinado (contrato de aprendizagem), é garantido a estabilidade provisória à 

trabalhadora, nos termos do item III, da Súmula 244 do TST. 

I. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. 

As disposições contidas na alínea b, do inciso II, do art. 10 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, visam à proteção do nascituro e aplicam-se aos 
contratos por prazo determinado, hipótese do contrato de aprendizagem, por 
aplicação do item III, da Súmula nº 244 do TST.  (TRT-4 - RO: 
00003668020135040411 RS 0000366-80.2013.5.04.0411, Relator: MARIA 
MADALENA TELESCA, Data de Julgamento: 10/06/2014, Vara do Trabalho de 
Viamão). 
 

Segundo ementa acima, a gestante, mesmo que sendo parte do contrato de 

aprendizagem, tem direito à estabilidade provisória, face ao que determina a Súmula 244 do 

TST. Assim sendo, a relatora Maria Madalena Telesca, dá provimento ao recurso, 

concedendo o direito à estabilidade da gestante aprendiz, condenando à empresa ao 

pagamento dos direitos da recorrente. 

II. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. 

PRAZO DETERMINADO. Empregada gestante tem direito à estabilidade provisória 
na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, nos termos do 
entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 244, III, do TST. Aplicação do 
art. 10, II, alínea b, da Constituição Federal. (TRT-4 - RO: 00006557120135040812 
RS 0000655-71.2013.5.04.0812, Relator: JURACI GALVÃO JÚNIOR, Data de 
Julgamento: 29/05/2014, 2ª Vara do Trabalho de Bagé) 
 

No posicionamento acima é determinado que a empregada gestante tem direito 

à estabilidade provisória, conforme determina Súmula 244 do TST, sendo que o relator 



 
 

                  

Juraci Galvão Junior, converte a obrigação de reintegrar à obrigação de indenizar a gestante 

aprendiz reclamante. 

III. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. GESTANTE. DIREITO À ESTABILIDADE. A 

estabilidade provisória decorrente de gravidez também é aplicável aos contratos de 
aprendizagem. O contrato predeterminado não tem o condão de inibir a estabilidade 
da gestante, a qual se configura em uma garantia constitucional inderrogável. A 
mera confirmação objetiva o estado gestacional, independentemente, da 
precariedade do contrato entabulado entre as partes, é o fator primordial para 
garantir à mulher a estabilidade requerida - entendimento ratificado pela 
jurisprudência de vanguarda do Supremo Tribunal Federal - guardião da 
Constituição da República. Recurso da reclamada que se nega provimento. (TRT-1 - 
RO: 13452320115010079 RJ, Relator: Mario Sergio Medeiros Pinheiro Data de 
Julgamento: 16/10/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: 2012-11-08) 
 

No entendimento acima o relator afirma que a simples confirmação de gravidez 

garante à empregada a estabilidade pretendida, pois esta se configura como uma garantia 

constitucional inderrogável. 

Os que se posicionam em favor da inaplicabilidade da estabilidade à gestante 

aprendiz alegam que mesmo ao dizer que o contrato de aprendizagem é comparado a 

qualquer outro contrato a termo, este apresenta situações diferenciadas por decorrer de 

previsão legal e não da liberalidade do empregador contratar, já que este pode sofrer 

sanções administrativas impostas por órgão competente quando da fiscalização.  

CONCLUSÃO 

 
O direito do alimentando e a estabilidade da menor aprendiz ainda é motivo de 

discussões e inúmeros processos que visem o reconhecimento à estabilidade da menor 

gestante mesmo quando em contrato por prazo determinado (contrato de aprendizagem). 

Apesar de o contrato de aprendizagem ser um contrato por prazo determinado, 

criado para permitir o acesso de jovens adolescentes ao trabalho, o contrato não prevê a 

estabilidade temporária quando em situação de gestante aprendiz, face a isso existem 

diversos posicionamentos de juristas que reconhecem ou não o direito à gestante aprendiz a 

estabilidade temporária, aliando a este o direito do alimentando – neste caso a criança da 

empregada menor. 

Através do presente estudo, buscou-se permitir ao leitor um entendimento 

dinamizado de todo o mecanismo de compreensão dos aparatos da aplicação do direito do 

alimentando e à estabilidade da gestante aprendiz, passando por diversas questões ligadas 

à legislação brasileira e sua perspectiva atual de discutir o tema com mais ênfase. 

Por sua vez, podemos concluir que a estabilidade à gestante aprendiz é de 

extrema importância e validade, pois se trata de proteção à maternidade e ao nascituro, bem 

como obediência ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 



 
 

                  

REFERÊNCIAS 
 
ANDRADE, G. O Programa Nacional de estímulo ao primeiro emprego de jovens. 
Mercado de Trabalho. IPEA: Brasília. 2005. 
 
BACHUR, Tiago Faggionni; MANSO, Tânia Faggionni Bachur da Costa. Licença 
Maternidade e Salário Maternidade. Na Teoria e na Prática. Ed. Lemos e Cruz, [S.l.], 
2011. 
 
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 2006. 
 
CAHALI, Francisco José. Alimentos no Código Civil. São Paulo. Saraiva, 2005, p.20 
 
DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 6. ed. São Paulo: LTr, 2007. 
 
D´URSO, L. F. B. Dia da mulher: conquistas e desafios. Disponível 
em:<http://www2.oabsp.org.br/asp/jornal/materias.asp?edicao=131&pagina=3770&tds=7&su
b=0&sub2=0&pgNovo=67 >. Acesso em: 03 Set. 2014. 
 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil brasileiro. Direito de família. 38ª 
ed. rev. e atual por Regina Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: Saraiva. 2007.  
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 24. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
 
PORTO, Sérgio Gilberto. Doutrina e Prática dos alimentos. 3 ed. Rio de Janeiro. Revista 
dos Tribunais, 2003, p. 20. 
PRETTI, Gleibe. Manual de Direito do Trabalho. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. 
 
SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho: Versão Universitária. São Paulo: Método, 2008. 
 
SOARES, Alexandre B.; RIZZINI, Irene; BUSH, Malcom. Juventude e elos com o mundo 
do trabalho: retratos e desafios. Rio de Janeiro: PUC-RIO, 2010. 
 
ZANONI, A. Mães com dificuldade de se separar do bebê após licença-maternidade 
precisam de cuidados. Disponível em: 
<http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/vidafeminina/19,0,2530288,Maes-com-dificuldade-de-
se-separar-do-bebe-apos-licenca-maternidade-precisam-de-cuidados.html>. Acesso em: 03 
Set. 2014. 


