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É POSSÍVEL A DEMISSÃO DE MENOR APRENDIZ, 
GRÁVIDA, AO TÉRMINO DO CONTRATO DE 

APRENDIZAGEM?
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O tema é extremamente discutível, não havendo nenhum consenso entre os
Tribunais, aplicadores do direito e entre os doutrinadores. Cada qual tem uma
linha de pensamento.

1. Via de regra os Tribunais entendem que a matéria se encontra pacificada
pelo teor da Súmula 244 do TST, que assim estabelece, expressamente:

Súmula Nº 244 GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA
.....
.....

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. (Alteração dada pela Resolução TST 185/2012 de
14.09.2012.)
Com este entendimento, consolidado por meio da referida súmula, restaria
direito à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5
(cinco) meses após o parto para as empregadas contratadas por prazo
determinado (inclusive o de experiência, de menor aprendiz a quaisquer
outras modalidades contratuais), posto que o fundamento maior é o de
proteção à maternidade, em sentido amplo.
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2. Mas, data vênia, aqui inicia-se a controvérsia.

3. No caso específico de contratação de aprendizagem, esta é firmada
obrigatoriamente por escrito e por prazo determinado, nas diretrizes
estabelecidas pelo artigo 428 da CLT.

Neste contexto, é possível interpretar que havendo a formatação de um
prazo específico e determinado para início e fim, a estabilidade da menor
aprendiz deve observar rigorosamente o prazo contratado,
extinguindo-se a relação, de pleno direito, ao final do citado prazo,
independentemente da gravidez?

A resposta pode ser SIM, eis que recentemente o Tribunal Superior do
Trabalho firmou entendimento de que as trabalhadoras que estiverem
trabalhando em regime de contrato temporário NÃO terão direito a
estabilidade provisória da gestante. E tal entendimento pode ser
estendido às menores aprendizes, eis que a contratação também possui
regramentos e prazos definidos, determinados e certos.

4. Vejamos ainda que o Pleno do TST, em Incidente de Assunção de
Competência, com efeito vinculante, no julgamento do IAC-5639-
31.2013.5.12.0051, em sessão realizada em 18/11/2019, firmou a seguinte
tese jurídica, no que concerne ao contrato de trabalho temporário:

“É inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei
6.019/1974, a garantia de estabilidade provisória à empregada
gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.”

A decisão tem efeito vinculante, conforme o artigo 947, parágrafo 3º, do
Código de Processo Civil, e pode ser aplicada em processos que ainda não
transitaram em julgado.
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Ora, se por este enfoque é inaplicável a garantia de estabilidade
provisória prevista no art. 10, II, b, do ADCT à empregada gestante
contratada sob o regime de trabalho temporário previsto na Lei
6.019/1974, igual interpretação faz-se à menor aprendiz.

5. Vejamos que o contrato de aprendizagem, definido no art. 428 da CLT, é
um contrato especial de trabalho, ajustado por escrito e por prazo
determinado, não superior a 2 anos em que o empregador se compromete
a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de
aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o
seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e cabe ao aprendiz,
executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação.

Desta forma, resta definido que o contrato de aprendiz tem por
finalidade proporcionar a aprendizagem que garanta a entrada do
mesmo no mercado de trabalho e, ao final, este objetivo terá sido
alcançado, não havendo, até por implemento do objeto e finalidade do
contrato, como ser estendido este por prazo maior do que aquele
previsto em lei para seu fim.
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Assim sendo, a extinção do contrato de trabalho por prazo determinado
não se dá por ato de vontade do empregador (dispensa sem justa causa),
mas, sim, ajuste do seu fim por manifestação de vontade de ambas as
partes (empregado e empregador, que definiram o limite para a finalização
ao assinarem o contrato).

Tecnicamente, não há dispensa, mas sim terminação do contrato pelo
advento do seu termo, da conclusão de fato suscetível de previsão
certa e específica.

6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em análise do Tema 497, que possui
repercussão geral, dispõe que:

“A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT,
somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa
causa”. Como se constata, a decisão do Supremo Tribunal Federal no
Tema 497 é de clareza ofuscante quanto elege como pressupostos da
estabilidade da gestante (1) a anterioridade do fator biológico da
gravidez à terminação do contrato e (2) dispensa sem justa causa, ou
seja, afasta implicitamente a estabilidade das outras formas de terminação
do contrato de trabalho.

Assim, resta evidente que o STF optou proteger a empregada grávida
contra a dispensa sem justa causa – assim considerado o ato de
vontade do empregador de rescindir o contrato sem imputação de justa
causa à empregada - excluindo outras formas de terminação do
contrato, como pedido de demissão, a dispensa por justa causa, a
terminação do contrato por prazo determinado.
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O próprio conceito de estabilidade, tão festejado nos fundamentos do
julgamento do Tema 497 da repercussão geral, diz respeito à
impossibilidade de terminação do contrato de trabalho por ato imotivado do
empregador, não afastando que o contrato termine por outras causas,
nas quais há manifestação de vontade do empregado, como no caso do
pedido de demissão ou nos contratos por prazo determinado e no contrato
de trabalho temporário (pois aqui a manifestação de vontade do
empregado já ocorreu no início do contrato).

7. Assim, se ao final do contrato por prazo determinado não há despedida
discriminatória e nem demissão sem justa causa, mas sim o término do
período contratual definido pelas partes no início da relação, com data certa
para começo e fim, parece-nos ser óbvio que tal condição aplica-se a todos
os contratos assim definidos, inclusive para a menor aprendiz.

8. Finalizando, repetimos que o tema ainda não é pacificado, muito
embora a 4ª e a 6 Turmas do TST já tenham decidido pela
possibilidade legal da demissão da grávida ao final de contrato, e o
STF decidido em tese de repercussão geral.
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Vejamos, até como fonte de pensamento, como decidiu o TST no processo
1001175-75.2016.5.02.0032, nas palavras do Relator, Ministro Alexandre Luiz
Ramos:

“A meu juízo, não existe estabilidade provisória em contrato de experiência, com
reintegração ou à indenização equivalente, visto que não há dispensa arbitrária
nem por justa causa, mas, sim, término do contrato no dia estipulado pelos
contratantes."

Neste sentido, prosseguiu o relator, há tese firmada pelo STF, qual seja,
somente incidirá a estabilidade de emprego à empregada gestante, no caso de
dispensa sem justa causa.

Durante o voto, o ministro arguiu que contrato de trabalho por prazo
determinado e estabilidade são institutos incompatíveis, vez que os objetivos
são totalmente opostos. Um, estabelece o prazo limítrofe do instrumento de
trabalho enquanto o outro, objetiva manter o contrato vigente.

Assim, na hipótese de admissão mediante contrato por prazo
determinado, não há direito à garantia provisória de emprego prevista no
art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT, ante a superação do item III da
Súmula 244 do TST pelo advento da tese do Tema 497 da repercussão
geral do Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado no RE
629.053, na Sessão Plenária de 10/10/2018.
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