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RESUMO 

 

 

A estabilidade da gestante em trabalho temporário é um assunto que vem sendo 
discutido ao longo dos anos a partir das primeiras Constituições Brasileiras e com o 
avanço da sociedade o entendimento sobre este tema vem se adequando a 
realidade fática do atual momento do país. Esta relação trabalhista será delimitada 
nos contratos a termo e serão apresentadas as correntes que defendem o 
cumprimento dos contratos, bem como, a corrente que busca uma adequação dos 
contratos diante da condição da trabalhadora neste período determinado, no caso, a 
gestação. Embora existam legislações que buscam a defesa da situação da 
funcionária gestante, como os artigos de 391 a 400 da CLT e também a súmula 244, 
do TST, o entendimento atual baseado nas peculiaridades dos contratos a termo 
previstos nos artigos 443 a 445, da CLT, bem como, da tese jurídica nº 05 editada 
pelo TRT da 2ª Região, indicam que os contratos devem ser cumpridos, 
prevalecendo esse entendimento no cenário atual. 
 
Palavras-chaves: Gestante. Contrato a termo. Peculiaridades. CLT.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Desde os tempos antigos a sociedade, como um todo, diferenciou a mulher e 

o homem em todos os aspectos e de fato, essa separação é necessária por diversos 

motivos, como por exemplo a condição física de ambos. Mas, essas diferenças ao 

longo dos anos vem sendo suprimidas também por diversos aspectos e, sem entrar 

na seara das desigualdades entre homens e mulheres que não é o objeto desse 

estudo, será demonstrado nessa monografia a participação da mulher no mercado 

de trabalho e em um aspecto peculiar que é a sua estabilidade enquanto gestante 

em um contrato a termo, além do entendimento dos doutrinadores, bem como a 

visão atual do judiciário brasileiro apresentada pelos julgados recentes acerca do 

tema proposto. 

Com o passar dos anos a mulher adquiriu a sua colocação no mercado de 

trabalho e com isso alguns aspectos inerentes a condição feminina vieram à tona, 

como por exemplo, a gestação estando sob a vigência de um contrato de trabalho, 

mais precisamente o contato de trabalho por prazo determinado. Foi necessário o 

desenvolvimento de uma legislação protecionista a funcionária gestante, bem como, 

ao próprio filho quando este viesse a nascer. Em regra, essa proteção ocorre nos 

contratos de prazo indeterminado. 

Com o intuito de buscar responder ao problema se é devida ou não a 

estabilidade a gestante nos contratos a termo, serão apresentadas as ideias de cada 

corrente a respeito do tema. Serão indicados nos capítulos desta monografia a partir 

da inserção do trabalho feminino ao longo dos anos num contexto histórico, bem 

como, o tema do labor feminino nas diversas Constituições existentes no Brasil até a 

atualidade, destacando assim a evolução do entendimento do Judiciário delimitado 

sobre esta questão. 

Também será abordado as peculiaridades do trabalho referente a empregada 

gestante descritas na CLT e as características do contrato a termo. 

A metodologia dedutiva será utilizada na elaboração desta monografia. O 

tema abordado ainda levanta questões que envolvem bastantes discussões entre a 

corrente dos defensores da estabilidade gestacional em qualquer tipo de contrato e 

os que defendem o cumprimento do contrato a termo fazendo com que o mesmo se 
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torne findo na ocasião de gestação da referida funcionária sem que esta tenha 

estabilidade. As técnicas de pesquisas bibliográficas serão utilizadas neste estudo 

tendo o embasamento nas doutrinas, bem como, na jurisprudência que vem se 

modificando ao longo dos anos a partir dos entendimentos dos juristas em todo país. 
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2. HISTÓRIA DO TRABALHO DA MULHER 

 

 

Desde a antiguidade a mulher tinha uma condição de trabalho inferior ao 

homem, já que era o sexo masculino que dominava esse cenário naquela época. Na 

Idade Média, manteve-se na condição de ter o seu trabalho explorado e 

desvalorizado frente ao trabalho masculino. Contudo, foi a partir da Idade Moderna 

que o sexo feminino começou a ganhar um pouco mais de espaço no mercado de 

trabalho a partir do momento em que a tecelagem e o bordado adquiriram uma 

utilização industrial fazendo com que a mulher trabalhasse fora de casa e, foi lhe 

retribuído o trabalho com o salário. 

Com o advento da industrialização as fábricas passaram a ter grandes 

quantidades de máquinas e desta forma, as mulheres passaram a alcançar 

empregos nestas fábricas, cujo patrões preferiam contratá-las para exercerem a 

mesma função que os homens, já que elas sujeitavam-se a receber salários 

menores e trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, trabalhando em condições 

prejudiciais à saúde e cumprindo obrigações além daquelas que eram possíveis só 

para não perderem o emprego conforme descreve Sérgio Pinto Martins (2008, 

p.571). Além disso, ainda tinham o dever de cuidar das tarefas do lar e educação 

dos filhos. Vale ressaltar que nesta época não existia nenhuma proteção a gestante, 

bem como no período de amamentação. 

Durante o período das guerras mundiais, os homens iam para os campos de 

batalhas, desta forma abriam-se vagas nas indústrias e comércios, com isso houve 

um aumento das mulheres no mercado de trabalho, haja visto que muitos homens 

morreram ou se tornaram incapazes por ocasião da guerra. Nessa época não havia 

nenhuma proteção jurídica ao trabalho feminino, desta forma tanto o salário, quanto 

as horas laboradas e as condições de trabalho eram definidas pelos patrões que 

buscavam explorar ao máximo àquela mão de obra pois sabiam que as mulheres 

iam se sujeitar ao que foi oferecido por estarem em condições de viuvez ou para 

sustentar a casa pelo fato do marido estar incapacitado. 

 Diante do panorama da inserção das mulheres no mercado de trabalho em 

1919 foi elaborado o Tratado de Versailles, neste documento foi criada a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) que editou diversas recomendações e 
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convenções sobre o trabalho feminino. Dentre as premissas são destacadas a de 

igualar o salário de homens e mulheres que laboravam na mesma função e também 

que o Estado deveria criar órgãos fiscalizadores para assegurar a aplicação das leis 

para a proteção dos trabalhadores.  

Em 1948 foi proclamada a Declaração dos Direitos dos Homens pela ONU. 

Nesse documento foi incluída a igualdade de salários entre homens e mulheres em 

trabalhos de mesma natureza, bem como foi dedicada uma atenção especial ao 

labor feminino no que tange a assistência à maternidade. 

No Brasil, as mulheres também foram adquirindo espaços nos mercados de 

trabalhos com o desenvolvimento das Constituições Brasileiras ao longo dos anos. 

Vale ressaltar que na época do Império as atividades não eram regulamentadas e, 

portanto, as mulheres se sujeitavam a trabalhar em locais insalubres e perigosos, 

mesmo estando grávidas, ficando sujeitas as adversidades que surgiam. 

Nas Constituições Brasileiras de 1824 e 1891 nada se falou sobre o trabalho 

feminino. Já na Constituição de 1934 em sua redação proibia a diferença entre 

salários entre homens e mulheres para o mesmo trabalho, proibia também o 

ingresso de mulheres em indústrias insalubres, além de assegurar assistência 

médica à gestante sendo que a assegurava descanso após o parto sem qualquer 

tipo de prejuízo do salário e do emprego, assegurando ainda os benefícios da 

previdência social a partir da maternidade. 

A Constituição de 1937 assegurava os mesmos direitos que a Carta anterior, 

mas omitiu a proteção ao emprego à gestante e retirou o artigo que igualava os 

salários de homens e mulheres que exerciam a mesma função. 

Em 1946 foi editada uma nova Constituição onde se protegia o proletariado, e 

desta forma, retornaram as proteções ausentes nas outras Cartas mais recentes, ou 

seja, as mulheres e homens deveriam receber o mesmo salário em mesmas funções 

e a gestante tinha de volta a sua estabilidade do emprego no período de 

afastamento. Nesta Carta foram garantidas as demais proteções constantes nas 

Constituições anteriores. 

Na Carta de 1967 e também na Emenda nº 01 de 1969, mantiveram os 

direitos estabelecidos nas Constituições anteriores sendo que a redação do artigo 

que igualava os homens e as mulheres para assumirem a mesma função com 

salários iguais foi incrementado com os dizeres de igualdade racial e estado civil, 

além de determinar a aposentadoria para as mulheres aos trinta anos. 
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A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso I, destacou a igualdade de 

direitos e deveres a homens e mulheres, sendo mantida a igualdade entre salários 

provenientes de Constituições anteriores disposto no artigo 7º, inciso XXX, bem 

como o direito a licença à gestante sem prejuízo de emprego e salário conforme 

descrito no artigo 7º, XVIII. Além disso, o artigo 7º, inciso XX, ainda trouxe em sua 

redação a proteção ao mercado de trabalho da mulher mediante incentivos previstos 

na lei. 
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3. PRINCÍPIOS NORTEADORES  

 

 

Serão apresentados alguns princípios ligados ao estudo da estabilidade da 

gestante nos contratos a termo. Princípios esses que fundamentam os 

entendimentos das correntes que defendem cada lado dessa discussão sobre o 

objeto desta monografia. 

Os princípios possuem cada vez mais importância no mundo jurídico, pois 

eles são inseridos, muitas vezes, nas lacunas deixadas pelo legislador e desta 

forma, são levados aos julgamentos para incidir sobre as decisões proferidas pelas 

diversas Cortes do Brasil. 

Sobre os princípios se assentam todo o sistema jurídico, já que servem de 

interpretação, criação e integração entre as normas existentes. 

Assim descreve o jurista Bonavides (2010, p.259) “os princípios espargem 

claridade sobre o entendimento das questões jurídicas, por mais complicadas que 

estas sejam no interior de um sistema de normas”. 

Mas pode ocorrer dos princípios se colidirem perante um caso concreto e 

desta forma Barroso assim expõe o seu pensamento sobre esse conflito: 

A solução de conflitos entre princípios consiste na avaliação do peso de 
cada um. Para isso, recorre-se à ponderação que consiste em uma técnica 
com três etapas. Na primeira etapa, o intérprete deve identificar as normas 
colidentes. Na segunda fase, deverá analisar o fato, com todas as suas 
circunstâncias e sua influência com as normas, avaliando seus possíveis 
efeitos. Apenas na última fase é que a técnica da ponderação é 
propriamente utilizada, fundada no princípio da proporcionalidade ou 
razoabilidade, na qual os princípios serão aplicados com maior ou menor 
grau de intensidade (BARROSO apud PERRIN, 2015, p. 21)  

Serão abordados em tópicos os princípios da segurança jurídica, da proteção 

da gestante e da nutriz e o princípio da continuidade da relação de emprego. 

 

 

 

3.1 PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

 

 A segurança jurídica pode ser entendida através da estabilidade das relações 

jurídicas, sendo que estas devem ser pautadas em preceitos legais, bem como, ser 
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conhecidos pelas partes previamente, impossibilitando a ocorrência de fatos que 

gerem tumulto a essas relações, e assim reine a certeza e a previsibilidade em todas 

as relações sociais. 

 A segurança jurídica representa em um sentido amplo: 

[um] direito da pessoa à estabilidade em suas relações jurídicas. Este direito 
articula-se com a garantia da tranquilidade jurídica que as pessoas querem 
ter; com a sua certeza de que as relações jurídicas não podem ser alteradas 
numa imprevisibilidade que as deixe instáveis e inseguras quanto ao seu 
futuro, quanto ao seu presente e até mesmo quanto ao seu passado. [...] 
Segurança jurídica diz, pois, com a solidez do sistema. É desta qualidade 
havida no ordenamento que emana a sua credibilidade e a sua eficácia 
jurídica e social (ROCHA apud NUNES, 2009, p. 82) 

 

 

 

3.2 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA GESTANTE E DA NUTRIZ 

 

 

O princípio da proteção da gestante e da nutriz tem a sua base na proteção 

do trabalho da mulher que busca uma forma de igualdade de direitos entre homens 

e mulheres em vista do mercado de trabalho, no passado, ser direcionado ao público 

masculino. As diferenças fisiológicas, psicológicas e sociológicas entre os dois sexos 

foram minimizadas através deste princípio sem que atingisse, contudo, o princípio da 

igualdade.  

O Estado procurou abranger as mulheres nas legislações, sobretudo nesta 

condição de gestação e maternidade. A tutela à mulher ocorre enquanto se visa a 

recuperação não apenas física, mas também psíquica haja visto as alterações que 

ela passou em seu corpo. 

Quando o legislador procurou proteger a maternidade tinha o viés de uma 

proteção além da mulher trabalhadora, mas buscava também assegurar o 

surgimento de novas gerações. Ressalte-se que os primeiros dias de vida da criança 

que nasceu constituem uma fase de fragilidade e carência, devendo ser 

proporcionado o convívio mutuo entre mãe e filho. Cito como exemplo a concessão 

da licença maternidade e os intervalos destinados ao aleitamento protegidos pela 

legislação em vigor.  
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3.3 PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

 

O princípio da continuidade da relação de emprego visa a manutenção do 

contrato de trabalho por prazo indeterminado com o objetivo de dar segurança 

econômica ao trabalhador. Uma das características deste princípio é o trato 

sucessivo, ou seja, ele não se esgota após a realização de certo ato, mas perdura 

no tempo, gerando desta forma, uma relação duradoura entre empregado e 

empregador. Contudo, sem atribuir um caráter eterno ao contrato de trabalho. 

Através deste princípio o Direito do Trabalho busca resistir a dispensa 

arbitrária ou sem justa causa, conforme descrito no art. 7º, inciso I, da Constituição 

Federal. A intenção deste dispositivo contido na Carta Magna é a manutenção das 

relações trabalhistas em vista da ordem econômica. 

Vale ressaltar que este princípio atinge apenas ao trabalhador, pois, o mesmo, 

pode a qualquer tempo abandonar ou renunciar ao contrato de trabalho e, portanto, 

não poderá ser exigido deste empregado que se mantenha no trabalho já que lhe é 

facultado a possibilidade de sair, desta forma não gerando um caráter eterno ao 

contrato de trabalho. 

Em regra, os contratos tem duração indeterminada e são nesses que esse 

princípio da continuidade se atrelam, pois, o empregado pode manter-se em 

equilíbrio de sua vida pessoal e familiar, que são influenciados mediante estímulos 

pecuniários para o empregado que permanece mais tempo em uma empresa, bem 

como, o mesmo, pode investir em sua capacitação profissional o que de certa forma 

seria um benefício tanto para o empregado como para o empregador. 

Esses princípios apresentados deram origem ao instituto da estabilidade 

conforme entende Rosemeri Tulio e Shauã Martins Casagrande. Segundo esses 

autores, a legislação do direito do trabalho regula as relações entre empregados e 

patrões, mas também tem um condão protecionista no que diz respeito as 

despedidas arbitrárias e sem justa causas, pensamento também defendido por 

Sérgio Pinto Martins que assim descreve: 

A estabilidade, assim como a indenização e o aviso prévio, é uma das 
limitações ao poder de despedir do empregador. Não se pode dizer, 
entretanto, que exista uma estabilidade absoluta, pois a justa causa, o 
motivo de força maior ou outras causas previstas em lei podem determinar o 
fim do contrato de trabalho. (MARTINS, 2009, p.157) 
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É pensando na estabilidade da gestante que o legislador originário ao editar o 

art. 10, II, b, do ADCT, não mencionou em qual tipo de contrato de trabalho essa 

estabilidade se aplicaria.  

Vale ressaltar que os contratos a termo tem um lapso temporal determinado e 

a sua vigência se concretiza nas suas características de provisoriedade da atividade 

empresarial, transitoriedade do serviço ou nos casos de contrato de experiência. É 

importante mencionar que a intenção do legislador quando inseriu os contratos a 

termo no ordenamento jurídico se deve a busca para aumentar as oportunidades no 

mercado de trabalho.  
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4.PECULIARIDADES DO CONTRATO DE TRABALHO DA GESTANTE  

 

 

A legislação brasileira trata a maternidade de uma forma especial, haja visto 

ser assim por ser uma condição extraordinária que a mulher atravessa em 

determinado período de sua vida. E essa condição tem de estar moldada naquilo 

que compreende a vida da gestante, ou seja, em sua condição de trabalho e em 

outras atividades, como por exemplo, na utilização de meios de transportes públicos 

onde a mesma podia fazer os seus deslocamentos estando em pé dentro de um 

ônibus e a partir da gestação a sua condição física não lhe permite ter a mesma 

atitude quando a gravidez já caminha para o tempo onde ocorrerá o parto. 

Nesse viés, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, criou uma seção que 

trata dos artigos referentes à proteção a maternidade, a saber, os artigos 391 a 400. 

Vale ressaltar que a proteção à maternidade tem o condão social de proteção à 

família, tanto mãe quanto filho que vai nascer. 

Em seu artigo 391, a CLT, ao tratar da questão da gravidez da mulher 

empregada diz que o seu estado momentâneo não constitui justo motivo para a 

rescisão do contrato de trabalho. 

No artigo 391-A, estabelece a estabilidade provisória da gestante durante o 

período da confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, tempo estipulado 

no artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 

ADCT. 

Ou seja, nos artigos 391 e 391-A a legislação cuida da proteção do emprego 

da trabalhadora não sendo admitida a sua dispensa por justa causa o fato de 

encontrar-se gestante e também proporcionando a estabilidade provisória visando a 

recuperação física da mulher e a sua presença com o filho nos primeiros meses de 

vida deste devido a sua total dependência.  

O artigo 392 descreve que a gestante tem direito à licença maternidade de 

120 dias sem qualquer prejuízo no que diz respeito ao salário ou emprego. Um 

ponto a destacar é o fato de que a empregada fará jus à licença mesmo na hipótese 

de parto prematuro. Alice Monteiro de Barros leciona nos seguintes termos: 

Hoje, a CLT se encontra em consonância com norma internacional que 
garante à gestante a licença maternidade, sem distinção entre parto normal 
ou prematuro, exatamente porque uma criança prematura exige cuidados 
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especiais, por maior período. Na mesma tendência é o art. 93, §4º do 
Decreto nº 3.048, de 06/05/1999. (BARROS, 2012, p.867) 

Já na parte final do artigo 392, § 4°, prevê a possibilidade de que a gestante 

venha trabalhar em outra função dentro da empresa sem caracterizar desvio de 

função. Isso pode ocorrer pelo esforço exercido por esta empregada em condição 

normal, ou seja, em um estado de não gravidez, bem como, pelo ambiente do 

trabalho tendo relevância em se tratar de meio insalubre ou perigoso. 

Outra previsão da CLT está contida no art. 394 que é o fato de que a mulher 

grávida poderá romper o contrato de trabalho, mediante atestado médico, desde que 

seja prejudicial à gestação. Destaca Alice Monteiro de Barros, em sua obra A mulher 

e o direito do trabalho: 

Neste caso, a ruptura do contrato é por motivo justo, ficando a empregada 
isenta de pagar o aviso prévio que alude o artigo 487 ou a indenização 
prevista no artigo 480 e parágrafos da CLT. Ressalta-se, entretanto, que não 
lhe será devida nenhuma vantagem atinente ao seu estado de gestação. 
(BARROS, 1995, p.437) 

Além dos artigos mencionados destaca-se a importância do artigo 396 que 

versa sobre a possibilidade de amamentação da criança pelo período de tempo de 

seis meses após o seu nascimento, ou, conforme descrito no artigo 396, §único, 

mais de seis meses se assim julgar necessário a autoridade competente em função 

da saúde do filho. Sendo realizados dois descansos especiais, de meia hora cada, 

durante a jornada de trabalho. Vale ressaltar que esse descanso se inclui na jornada 

de trabalho da mulher e que asseguram direito a remuneração. Esse direito à 

amamentação também é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, em seu artigo 9º. A não concessão desse intervalo para amamentação 

constitui infração administrativa ao empregador e, além disso, implica no pagamento 

desta pausa como hora extraordinária, conforme o mesmo entendimento previsto ao 

intervalo para refeição quando este for desrespeitado. Destaca-se que esse 

entendimento não é unânime nos tribunais, segue decisões sobre o tema: 

INTERVALO PARA AMAMENTAÇÃO NÃO USUFRUIDO. PAGAMENTO 
COMO HORA EXTRA. O art. 396 da CLT concede à trabalhadora dois 
intervalos de trinta minutos cada para amamentação. A matéria tem 
contornos muitos próximos com a hipótese da não concessão do intervalo 
intrajornada, que também é remunerado com acréscimo de cinquenta por 
cento, conforme disposto no art. 71, §4º, da CLT e Orientação 
Jurisprudencial nº 307 da SBDI-1. A jurisprudência desta Corte adota a tese 
de que o intervalo para amamentação não usufruído pela reclamante deve 
ser pago como hora extra, conforme precedentes citados. Recurso de 
Revista conhecido e não provido. (TST-E-RR 92766/2003-900-04-00, 2ª T., 
Rel. Min. Vantuil Abdala, publicado 18.09.09. Justiça do Trabalho HS Editora 
n. 309, set 09.p. 142) 
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NTERVALO PARA AMAMENTAÇÃO (ART. 396/CLT). NÃO-CONCESSÃO. 
HORA EXTRA. ART. 71, § 4º, DA CLT. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 1. 
Conquanto no capítulo concernente ao -trabalho da mulher- (arts. 372-401) 
o legislador tenha previsto apenas o pagamento de multa pela 
não-concessão do intervalo especial para amamentação, assegura-se à 
empregada o direito a haver tais horas laboradas como extras, ante a 
aplicação analógica do artigo 71, § 4º, da CLT.2. Se a ausência de fruição 
dos intervalos destinados a repouso e a alimentação gera, após a edição da 
Lei nº 8.923, de 1994, o direito ao percebimento de horas extras, por certo 
que uma interpretação mais razoável do artigo 396 não se pode direcionar 
apenas para a aplicação da penalidade prevista no artigo 401 da CLT, 
máxime ante o objetivo inscrito na aludida norma, que busca, acima de tudo, 
assegurar à criança um desenvolvimento e crescimento saudáveis.3. 
Interpretação teleológica do artigo 396 e aplicação analógica do artigo 71, § 
4º, ambos da CLT.4. Embargos de que não se conhece. (TST - E-RR: 
6151737019995105555 615173-70.1999.5.10.5555, Relator: João Oreste 
Dalazen, Data de Julgamento: 28/03/2005, Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais,, Data de Publicação: DJ 15/04/2005.) 

No âmbito internacional a proteção a trabalhadora gestante também é 

relevante e tem respaldo na legislação através das Convenções e Recomendações 

da Organização Internacional do Trabalho – OIT, a serem destacadas as convenções 

nº 03, 45, 100, 103, 111, 136, 171 e 183, sendo esta última é a mais recente. 

Na Convenção nº 03 de 1919 foi editada a possibilidade de auxilio 

maternidade, mas foi assegurada apenas as trabalhadoras empregadas em 

estabelecimentos industriais e comerciais, além de outros benefícios como o 

intervalo de trinta minutos para amamentação. 

Essa convenção foi revista pela OIT e na Convenção nº 103 de 1952 

abrangeu tanto o auxílio maternidade quanto as demais proteções previstas na 

referida convenção as trabalhadoras do setor agrícola, as domésticas e aquelas que 

não trabalhavam no setor industrial. Sendo que nesta convenção foi estipulado que a 

trabalhadora não poderia ser dispensada durante o período da licença maternidade.  

Ainda em 1952, foi editada a Recomendação nº 95, que previa a prorrogação 

da licença maternidade caso a saúde da gestante ou do filho exigisse, 

estabelecendo o descanso também na possibilidade de aborto. Sugeriu ainda que a 

empregada gestante ou que estivesse em fase de amamentação não deveria 

trabalhar a noite ou em locais perigosos. 

 Já nas Recomendações nº 116, de 1962, e 128, de 1967, e na Convenção nº 

136, de 1971, e também o Protocolo de 1990, o objetivo era a proteção da gestante 

e consequentemente do filho a riscos físicos, mecânicos e tóxicos que as 

trabalhadoras eram expostas. 
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 A OIT, no ano de 1998, iniciou a revisão da Convenção nº 103 com o objetivo 

de adequá-la aos dias atuais possibilitando a adesão por países que anteriormente 

não a tinham aderido. 

 Em 2000 foram editadas a Convenção nº 183 sobre a proteção da 

maternidade e a Recomendação sobre a proteção da maternidade da mulher 

trabalhadora.  

 Na Convenção nº 183 os seus pontos mais relevantes são a concessão da 

licença maternidade de 14 semanas, previsão de uma ou mais pausas para 

amamentação ou redução da jornada de trabalho para esse mesmo fim, sendo 

contadas e pagas como tempo efetivo de trabalho, bem como, a possibilidade de 

estender a licença maternidade quando for pertinente.   
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5. CONTRATO A TERMO 

 

 

Normalmente os contratos trabalhistas são estabelecidos com prazo 

indeterminado de extinção pelo princípio da continuidade da relação de emprego. 

Mas no ordenamento jurídico existem também os contratos por prazo determinado 

ou a termo. Nesses contratos, no momento da admissão, o empregado acorda com 

o empregador o prazo da vigência do referido contrato. Esse estilo de contrato foi 

inserido no direito trabalhista pelo fato de que em algumas circunstâncias o trabalho 

a ser desenvolvido dura pouco tempo ou até mesmo para que a empresa alcance 

determinadas metas e por isso contrata funcionários por um tempo estipulado. 

Por ser um contrato de exceção, já que a regra são os contratos com prazo 

indeterminado, a legislação se preocupou em estabelecer pontos para dar 

segurança jurídica aos empregados que estiverem nesta condição.  

A CLT descreve nos artigos 443 a 445, como serão as relações de emprego 

através de contratos à termo. 

O artigo 443, §1º dispõe que é necessário, para a vigência do contrato por 

prazo determinado, que exista um termo prefixado ou execução de serviços 

especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão 

aproximada, para que desta forma, o contrato tenha uma data de início e fim 

estabelecida para indicar a sua vigência. 

Já no §2º do mesmo artigo, dispõe que esses contratos só serão válidos 

quando se tratarem de: a) serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a 

predeterminação do prazo; b) atividades empresariais de caráter transitório; c) 

contrato de experiência. 

No que diz respeito a transitoriedade do serviço desempenhado, ocorre 

quando o trabalho realizado seja naturalmente transitório ou temporário. Por 

exemplo, no trabalho da agricultura, em que o clima é fator preponderante para a 

determinação da maior ou menor quantidade de tarefas a serem executadas.  

As atividades empresariais de caráter transitório podem ser identificadas 

como empresas que contratam funcionários apenas para uma atividade específica, 

por exemplo, uma pequena empresa que fabrica roupas de praia apenas no período 

do verão e que após esse período essa pequena empresa deixa de realizar as suas 
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atividades não produzindo mais nada durante o restante do ano. Desta forma, a 

legislação permite ao empregador celebrar o contrato com o empregado 

estabelecendo antecipadamente a sua duração. 

Além dessas condições apresentadas existem os contratos de experiência 

que devido as suas especificidades será exposto em tópico único. 

 

 

 

5.1 CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 

O contrato de experiência está previsto no art. 445, § único, da CLT e além 

deste dispositivo legal ele também é regido por lei própria. 

No parágrafo único do art. 445 da CLT está descrito que o seu prazo máximo 

de vigência será de 90 dias, diversamente do que acontece com as demais 

modalidades de contrato a termo, cuja duração poderá ser de até dois anos. 

Nesse tipo de contrato o empregador pode avaliar o funcionário 

desempenhando as suas atividades além da qualificação que apresenta em seu 

currículo. Vale ressaltar que esse período também é importante para o empregado 

para verificar as suas atividades, além do relacionamento com colegas de trabalho e 

normas da empresa. 

Os contratos de experiência são regidos por uma lei própria que é a Lei n. 

6019, de 03 de janeiro de 1974. Esse tipo de contrato é realizado entre três sujeitos, 

a saber, o tomador de serviços ou cliente, empresa interposta ou empresa de 

trabalho temporário e o trabalhador temporário. A relação de trabalho entre eles é 

realizada da seguinte forma. O tomador pactua um contrato com a empresa 

interposta. Esta lhe cederá o trabalhador, mas esse trabalhador temporário possui 

vínculo como empregado da empresa de trabalho temporário, mesmo trabalhando 

na empresa do tomador.    

Um aspecto a ponderar é que o contrato de trabalho temporário só poderá ser 

firmado em situações elencadas no art. 2º da Lei 6019 que assim descreve: 

Art. 2o  Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada 
por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma 
empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição 
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transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de 
serviços.                 
§ 1o  É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de 
trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei 
§ 2o  Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda 
de fatores imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha 
natureza intermitente, periódica ou sazonal.  

A necessidade transitória de substituição do pessoal regular ou permanente 

da empresa que é descrita na lei pode ser exemplificada como os empregados que 

se afastam por licença maternidade e com isso abra-se a possibilidade de 

contratação dos empregados temporários. 

Outra situação destacada no artigo é o acréscimo extraordinário de serviço, 

que pode ser compreendido como uma empresa que contrata trabalhadores 

temporários por causa do comércio de final de ano. 

Importante frisar que se a contratação por trabalho temporário ocorrer fora 

dessas 2 hipóteses, será considerada fraude à lei, e será reconhecido o vínculo de 

emprego com o tomador de serviços. 

Além disso, o trabalho temporário somente pode ser utilizado no meio urbano. 

Não existe contrato de trabalho temporário no meio rural. 

Quanto ao contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa 

tomadora deverá estabelece-lo de maneira escrita, e deverá constar o motivo que 

justifique a contratação, motivo esse que deve se enquadrar nos casos do art. 2º, 

assim como as modalidades de remuneração da prestação de serviço. Bem como, 

será obrigatoriamente escrito o contrato de trabalho entre a empresa de trabalho 

temporário e o trabalhador temporário, sendo que deverá constar expressamente os 

direitos conferidos aos trabalhadores temporários. A lei assim dispõe quais serão os 

direitos concedidos: 

Art. 12 - Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes 
direitos: 
a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma 
categoria da empresa tomadora ou cliente calculados à base horária, 
garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional; 
b) jornada de oito horas, remuneradas as horas extraordinárias não 
excedentes de duas, com acréscimo de 20% (vinte por cento); 
c) férias proporcionais; 
d) repouso semanal remunerado; 
e) adicional por trabalho noturno; 
f) indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, 
correspondente a 1/12 (um doze avos) do pagamento recebido; 
g) seguro contra acidente do trabalho; 
h) proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei Orgânica da 
Previdência Social. 
§ 1º - Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência Social do 
trabalhador sua condição de temporário. 
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§ 2º - A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar à empresa de 
trabalho temporário a ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um 
assalariado posto à sua disposição, considerando-se local de trabalho, para 
efeito da legislação específica, tanto aquele onde se efetua a prestação do 
trabalho, quanto a sede da empresa de trabalho temporário.  

Por fim, caso o trabalho temporário venha a ultrapassar o tempo estipulado no 

contrato, o vínculo passará a ser exercido como contrato de trabalho por prazo 

indeterminado.  
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6. ESTABILIDADE DA GESTANTE EM CONTRATO PROVISÓRIO 

 

 

A súmula 244, III, TST descreve a respeito da estabilidade da gestante em 

contrato de tempo determinado. Nela se aplicam a sociedade, em sua maioria, em 

vista da proteção à mãe trabalhadora, bem como, da criança que vai nascer. Existe 

uma corrente que defende a ideia da estabilidade da gestante mesmo que esteja sob 

um contrato a termo, eles se aprofundam na garantia constitucional que é 

reconhecida a estabilidade às gestantes conforme descrito no art. 10, II, b, ADCT da 

CR/88, afastando o óbice criado pela CLT com respeito aos contratos à termo. 

Conforme descreve Maurício Godinho Delgado, no Curso de Direito do Trabalho 

(2012), “o debate na comunidade jurídica, parece-nos irreprimível a tendência ao 

alargamento da efetividade dos direitos humanos e sociais trabalhistas, em especial 

quando possuem matriz na própria Constituição”. 

Diante da proteção a mãe trabalhadora e ao nascituro como já descrito 

anteriormente o STF emitia as suas decisões da seguinte forma: 

RECURSO DE REVISTA – GESTANTE – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – 
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. Estabelece o art. 10, II, b, do ADCT/88, 
que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada 
gestante, desde que a confirmação da gravidez até cinco meses após o 
parto, não impondo nenhuma restrição quanto à modalidade de contrato de 
trabalho, mesmo porque a garantia visa, em última análise, à tutela do 
nascituro. O entendimento vertido na Súmula nº 244, III, do TST encontra-se 
superado pela atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido 
de que as empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, 
independentemente do regime de trabalho, têm direito à licença 
maternidade de 120 dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da 
gravidez até cinco meses após o parto. Dessa orientação dissentiu o 
acórdão recorrido, em afronta ao art. 10, II, b, do ACT/88. Recurso de 
Revista conhecido e provido. (TST, RR – 1520-32.2010.5.04.0511, Relator 
Ministro: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de julgamento: 27 de 
junho de 2012, 4ªTurma, Data de publicação:03 de agosto de 2012) 

Desta forma, as decisões do TST eram influenciadas pelos julgados do STF 

quanto aos entendimentos da estabilidade da gestante. O STF indicava que a 

referida estabilidade se aplicava a qualquer tipo de contrato de trabalho. Como 

exemplificado abaixo: 

SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM 
COMISSÃO ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, b) 
CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 INCORPORAÇÃO FORMAL AO 
ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66) – 
PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO DESNECESSIDADE DE 
PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO 
PÚBLICO COMPETENTE RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O 
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aceso da servidora pública e da trabalhadora gestante à estabilidade 
provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole 
constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de 
gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao 
órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. 
Precedentes. – As gestantes, quer se trate de servidoras públicas, quer se 
cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, 
não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual 
(CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de 
função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, 
inclusive na hipótese prevista no inciso IX art. 37 da Constituição, ou 
admitidas a título precário têm direito público subjetivo à estabilidade 
provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco 
(5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b), e, também, à licença 
maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, §3º), sendo-lhes 
preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo 
jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem 
prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração 
laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. – Se sobrevier, 
no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de 
que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação 
contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o 
direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até 
cinco (5) meses após o parto, caso incorresse tal dispensa. Precedentes. 
(STF, RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 
06/02/2011) 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
SERVIDORAS PÚBLICAS E EMPREGADAS GESTANTES. 
LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, 
DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, B, do ADCT. O Supremo Tribunal Federal 
fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas 
gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do 
regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e 
vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 
cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII, da Constituição do 
Brasil e do art. 10, II, b, do ADCT. Precedentes. Agravo Regimental a que se 
nega provimento. (RE 600057 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda 
Turma, julgado em 29/09/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 
23-10-2009 EMENT VOL-02379-10 PP-02124) 
 
CONSTITUCIONAL LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO 
DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, b, do ADCT. 
RECURSO DESPROVIDO. A empregada sob regime de contratação 
temporária tem direito à licença maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII da 
Constituição e do art. 10, II, do ADCT, especialmente quando celebra 
sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador. Recurso a 
que se nega provimento. (STF, RE 287905, Relator(a): Min. ELLEN 
GRACIE, Relator(a) p/Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, 
julgado em 28/06/2005, DJ 30-06-2006 PP-00035 EMENT VOL -02239-03 
PP-00466 LEXSTF v.28, n.331,2006,p.247-268). 

As decisões proferidas tinham como fundamento a proteção à maternidade e 

à infância, ambas descritas no artigo 6º da Constituição Federal. 

Esse entendimento encontrava defensores como Maranhão que dizia a 

respeito da licença maternidade: 
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A licença compulsória, nos termos da lei e da Constituição, visando a 
proteger a maternidade, independente da modalidade de contrato de 
trabalho. Tratando-se, por conseguinte, de contrato a prazo, desde que o 
termo final não se dê antes do início do período de licença, a esta terá 
direito a empregada. (MARANHÃO, 1993, p.159) 

Bem como, Mauricio Godinho Delgado que se posicionava assim: 

Havendo, desse modo, evidente interesse público com vistas às proteções à 
mãe trabalhadora, sua gestação e o parto, além do período inicial da licença 
maternidade, interesse público que se pretende também à criança nascitura, 
ganha destaque a garantia constitucional, afastando o óbice criado pela 
Consolidação das Leis do Trabalho com respeito aos contratos a termo (art. 
472, §2º, CLT). (DELGADO, 2012, p.547)   

Essa corrente sustentou ainda mais o seu entendimento a partir da alteração 

realizada pelo Pleno do TST em 2012 fazendo com que o item III da súmula nº 244 

do TST passasse a ter a seguinte redação: 

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. 

Mas com o passar do tempo, a legislação foi-se modificando conforme a 

evolução da sociedade e com isso, a legislação específica que mencionava a 

respeito da estabilidade da gestante em contratos temporários foi tomando um novo 

entendimento. 

Alguns doutrinadores começaram a exprimir o seu pensamento dando ênfase 

no cumprimento dos contratos. Alice Monteiro de Barros, disse, no Curso de Direito 

do Trabalho que: 

A garantia do emprego não poderia ser levada ao extremo de assegurar a 
empregada considerada ineficiente ou sem habilitação durante um contrato 
de experiência, por exemplo, uma prorrogação de contrato a termo 
sobrepondo-se ao limite do contrato estabelecido de boa-fé. (BARROS, 
2012, p.882) 

Ou seja, entende ainda que: 

Rompido o contrato determinado, sem inserção da cláusula do art. 481, CLT, 
a empregada, na nossa opinião, não faz jus a salário maternidade, como se 
entendia antes da nova redação concedida à Súmula 244, TST, em 2005. É 
que milita em favor do empregador, em princípio, por força da própria 
estrutura do aludido contrato, a certeza do seu término, consequência lógica 
do acordo das vontades pactuado entre as partes. (BARROS, 2012, p.883) 
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Para a corrente que defende o cumprimento dos contratos, eles querem fazer 

valer a ideia de que como a funcionária não poderá cumprir o contrato, este deveria 

ser rescindido como se fosse finalizado por outro motivo qualquer. Fazendo com que 

o empregador não desprendesse qualquer outro valor financeiro que não estivesse 

no referido contrato. 

Uma das premissas básicas do contrato por prazo determinado é que o 

encerramento da relação contratual não tem justo motivo, mas se opera com o 

simples término do contrato, o qual foi previamente fixado.  

Ora, se assim não fosse, e começássemos a admitir como justificativa a 

redação do item III da súmula 244 do TST, então a empregada que venha a ter o seu 

contrato de experiência expirado também faria jus a alguns benefícios como, por 

exemplo, o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS, já que o artigo da CLT que trata 

do aviso prévio e o artigo da lei 8.036/90 (lei do FGTS) que versa sobre a multa 

fundiária não fazem qualquer tipo de distinção entre os tipos de contrato de trabalho, 

seja a termo, ou por prazo indeterminado. 

O autor Sérgio Pinto Martins defende essa corrente fundamentando o seu 

entendimento da seguinte forma: 

Nos contratos de trabalho por prazo determinado, o empregador não terá de 
observar a garantia de emprego, mesmo que, por exemplo, a empregada 
fique grávida no curso do pacto laboral, pois as partes sabiam desde o início 
que o contrato de trabalho terminaria no último dia acordado. Nesse dia, o 
pacto laboral estará encerrado. (MARTINS, 2014, p. 124)  

Diante dos entendimentos recentes foi publicada uma tese jurídica sobre o 

tema em questão. É a tese nº 5 editada pelo TRT da 2ª Região, a qual foi 

publicada no Diário Oficial Eletrônico em 13 de julho de 2015, e assim descreve: 

TESE JURÍDICA PREVALECENTE Nº 05 
Empregada gestante. Contrato a termo. Garantia provisória de emprego. 
A empregada gestante não tem direito à garantia provisória de emprego 
prevista no art. 10, inciso II, alínea "b", do ADCT, na hipótese de admissão 
por contrato a termo. 

Portanto, a tese jurídica apresentada reforça a corrente que sustenta o 

cumprimento dos contratos a termo apenas pelo período que foi estipulado pelas 

partes, haja visto que no momento da relação contratual não existia expectativa de 

continuidade desta relação trabalhista. 

Somam-se a estes o ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim 

Barbosa que em seu voto quando julgava o Recurso Extraordinário nº 

287.905-3/Santa Catarina, alegou que: 
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Os contratos com prazo determinado são exceções à regra no sistema 
celetista. Em virtude disso possui regras que lhes são próprias, de forma 
que admitir a garantia de emprego nessa modalidade contratual violaria o 
princípio da autonomia da vontade, pois o empregador quando firmou o 
contrato teve a intenção apenas de que os efeitos vigorassem pelo lapso 
pactuado e não que os efeitos postergassem no tempo, equiparando aos 
efeitos do contrato indeterminado. (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 
Recurso Extraordinário nº 287.905-3/SC. Relatora: Minª. Ellen Gracie, 
Brasília, 28 de maio de 2005).   

Vale ressaltar que o atual entendimento do item III, da súmula 244 do TST, 

não é unânime nos TRT´s, já que ampliam direitos e criam exceções à lei. Até 

mesmo pela edição da Tese Jurídica nº 05, onde os seus adeptos fundamentam os 

seus julgados fazendo com que esse novo entendimento esteja sendo adotado nas 

decisões recentes sobre o tema. 
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7. JULGADOS SOBRE O TEMA  

 

 

As decisões recentes acerca do tema desta monografia serão destacadas 

com alguns fragmentos destes julgados. 

Inicialmente, é importante relembrar que a mão de obra temporária não visa 

substituir o quadro permanente das empresas, mas busca atender somente à uma 

necessidade transitória. Além disso, não pode ser considerada terceirização uma 

vez que é clara a existência de pessoalidade e subordinação jurídica direta com o 

tomador de serviços e pela possibilidade de o trabalhador temporário atuar tanto na 

atividade-fim como na atividade-meio da empresa tomadora. 

Será exemplificado um acórdão da 1ª Turma do TRT da 2ª. Região que versa 

sobre o tema: 

RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 
13.015/2014. GESTANTE. TRABALHO TEMPORÁRIO. LEI Nº 6.019/74. 
GARANTIA PROVISÓRIA DE EMPREGO. SÚMULA 244, III, DO TST. 
INAPLICABILIDADE. 1. O reconhecimento da garantia de emprego à 
empregada gestante não se coaduna com a finalidade da Lei 6.019/74, que 
é a de atender a situações excepcionalíssimas, para as quais não há 
expectativa de continuidade da relação ou mesmo de prestação de serviços 
com pessoalidade. 2. No caso dos autos, consta da petição inicial que a 
trabalhadora foi admitida em 08/10/2013, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
para atendimento de necessidade transitória ou acréscimo extraordinário de 
demanda, sendo renovado o contrato por mais 90 (noventa) dias, findo o 
qual foi rescindido, a despeito da notificação da gravidez à empresa de 
trabalho temporário em 20/02/2014. 3. Assim, cumprido integramente o 
período de contratação, o qual se ajusta ao prazo máximo permitido para o 
trabalho temporário destinado ao atendimento de acréscimo extraordinário 
de serviços, não se cogita de prorrogação do liame, por força de garantia 
provisória de emprego à trabalhadora gestante. 4. Ressalte-se que, tanto os 
precedentes que orientaram a redação da Súmula 244, III, do TST, quanto 
as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não se atém às 
particularidades que envolvem o trabalho temporário previsto na Lei 
6.019/74, não havendo como equipará-lo às demais hipóteses de 
contratação a termo. 
Recurso de revista conhecido e não provido. 
(fls.121/123 autos físicos) 

Trata-se de Recurso de Revista n° TST-RR-1143-41.2014.5.02.0070, em que 

é Recorrente ROSA LÍDIA DA SILVA COIMBRA e são Recorridos JOB CENTER DO 

BRASIL LTDA. e ELEVADORES OTIS LTDA. 

A recorrente busca a reforma do julgado no que se refere à estabilidade 

provisória de emprego, apontando ofensa ao artigo 10, inciso II, alínea B, do Ato das 
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Disposições Constitucionais Transitórias, além de ser contrário à Súmula nº 244, III, 

do Tribunal Superior do Trabalho. 

O Recurso de Revista foi impetrado diante da decisão do Recurso Ordinário 

interposto pela reclamada, que tentava alcançar a improcedência do pedido 

apresentado pela reclamante. Esse Recurso Ordinário foi julgado e em sua decisão 

foi provido o pedido para julgar improcedente as alegações da reclamante que 

pleiteava o reconhecimento da estabilidade provisória de emprego na condição de 

gestante. O TRT da 2ª Região utilizou os seguintes fundamentos em sua decisão: 

3.II – DA ESTABILIDADE DA GESTANTE ADMITIDA EM CONTRATO 
TEMPORÁRIO  
Pretende a 1ª reclamada seja afastada e estabilidade da gestante admitida 
em contrato temporário regido pela Lei 6.019/74. Aduz que o contrato 
temporário excluiria o direito à pretendida estabilidade provisória. 
Examina-se. 
Não se pode emprestar ao dispositivo do art. 10, inciso II, letra b, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias uma interpretação extensiva ao 
ponto de considerar que a empregada admitida por prazo certo ou por 
contrato temporário tenha direito ao regime estabilitário temporário ali 
descrito. Afinal, neste caso, o termo final do contrato de trabalho já é de 
conhecimento da proletária, não podendo se perpetuar unicamente porque 
esta se encontra grávida. Assim também a majoritária jurisprudência deste 
Regional:  
................................................................................................................ 
Assevere-se que a Súmula n.º 244 do TST, em sua nova redação, não tem 
efeito vinculante e que o entendimento predominante nesta Turma Regional 
firmou-se em sentido diverso. 
Portanto, tendo em vista a comprovação de que se cuidava, no caso, de 
contrato de trabalho por prazo determinado (contrato temporário), não há 
que se cogitar da existência de direito à estabilidade da gestante, não 
prosperando a pretensão da operária. 
Dou provimento ao recurso interposto pela 1ª reclamada para excluir da 
condenação o pagamento de salários, 13º salários, férias +1/3 e depósitos 
de FGTS, desde a dispensa até 5 meses após o parto. 
(fls. 122/122v. dos autos físicos) 

A reclamante buscou, em suas razões de Recurso de Revista, a reforma do 

julgado ao argumento de que faz jus à garantia provisória de emprego, pois a 

decisão empregada neste caso concreto contrariava a redação da Súmula nº 244, 

III, do TST, a qual prevê o reconhecimento do aludido direito mesmo na hipótese de 

admissão mediante contrato temporário. Pleiteando, assim, a referida estabilidade, 

bem como o pagamento integral dos salários correspondentes ao referido período 

da garantia de emprego e reflexos.  

Foi discutido pelos Ministros do TRT se o artigo 10, II, B, da ADCT e a 

referida súmula se aplicariam ao contrato de trabalho temporário. O entendimento 

desta Corte Superior acerca da matéria, originariamente, encontrava-se 

sedimentado na OJ 196/SDI-I/TST, posteriormente convertida no item III da Súmula 

244/TST, segundo a qual "Não há direito da empregada gestante à estabilidade 

provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que a 
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extinção da relação de emprego, em face do término do prazo, não constitui 

dispensa arbitrária ou sem justa causa" (redação do item III, da Súmula nº 244 

anterior a alteração realizada em 2012).   

O Exmo. Ministro Alexandre Agra Belmonte, em seu voto, acompanhou a 

divergência aberta pelo Exmo. Ministro Renato de Lacerda Paiva, registrando que a 

gestante contratada sob a Lei nº 6.019/74, que versa sobre o trabalho temporário, 

não adquire garantia de emprego. A uma porque não é empregada e a duas porque 

o empregador terminaria com o ônus de manter dois trabalhadores (no retorno do 

substituto ou após finda a necessidade extraordinária do serviço) para uma só vaga 

permanente, jogando por terra o espírito da contratação temporária. 

Assim, o reconhecimento da garantia de emprego à empregada gestante não 

é abarcado pela Lei 6.019/74, cuja finalidade é a de atender situações 

excepcionalíssimas, para as quais não há expectativa de continuidade da relação, 

ou mesmo de prestação de serviços com pessoalidade. 

O Exmo. Ministro Alexandre Agra Belmonte, em obra editada pela Associação 

Brasileira do Trabalho Temporário - ASSERTTEM, a partir de Simpósio realizado em 

maio de 2015 neste Tribunal Superior do Trabalho assim manifesta:  

"(...) distinguindo a necessidade permanente da temporária, a lei 
considera empregado o trabalhador contratado por prazo determinado, 
equipara o trabalhador avulso ao trabalhador empregado e estabelece 
para o trabalhador temporário, o que não considera empregado, apenas 
um rol de direitos, previsto na Lei 6.019/74. O legislador constitucional 
não quis dar ao trabalhador temporário a condição de empregado, muito 
menos, isonomia de direitos ou de todos os direitos, pois se quisesse, 
teria feito o que fez com o trabalhador avulso, para o qual há uma 
necessidade permanente. Então legislador, nesse particular, se quedou 
à realidade." (AGRA BELMONTE, Alexandre. Estabilidade da Gestante 
no TT, A posição expressa pelo Ministro do TST. In: O Trabalho 
Temporário no Brasil e no mundo: desafios, reflexões e proposições, p. 
42-6). 

Mesmo com o advento da Constituição Federal de 1988 não houve a 

equiparação do trabalhador temporário a empregado, diferentemente do que ocorreu 

com o trabalhador avulso, ex vi do art. 7º, XXXIV, da CF, ou mesmo foram 

asseguradas expressamente as garantias de proteção à maternidade, como o foi em 

relação aos empregados domésticos (art. 5º, parágrafo único, da CF). Desta forma, 

conclui-se que não é a lei que excluiu uma garantia constitucional, mas a própria 

Constituição da República que optou por, de maneira eloquente, silenciar a respeito 

da extensão ao trabalhador temporário dessa proteção conferida pela norma 

constitucional. 

O trabalho temporário garante alguns direitos ao trabalhador, tal como 

remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da 

empresa tomadora ou cliente, nos termos do art. 12, "a", da Lei 6.019/74. 
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No caso em tela a discussão não se concentra apenas na gestante diante da 

relação contratual, mas também se busca a resolução da situação da proteção ao 

nascituro. Essa preocupação, inclusive, é manifestada pela Procuradora Regional do 

Trabalho Adriane Reis de Araújo, ao afirmar que: 

"Efetivamente, a Súmula 244, que trata exclusivamente da gestante, 
acaba tendo preocupação de proteger o nascituro e a trabalhadora e, 
afinal de contas, temos que pensar num contexto maior de proteção na 
formação de brasileiros. Mas é um risco muito grande criar um ambiente 
propício à discriminação, não queremos – e digo os operadores do 
Direito de modo geral – fomentar e estimular essa discriminação de 
qualquer maneira. Na verdade, queremos o oposto. Então, digo que 
devemos pensar com mais profundidade o que é que poderia ser 
aprimorado na Lei de Trabalho Temporário, o que exatamente se busca 
com essa modalidade." (ARAÚJO, Adriane Reis de. Um contraponto: A 
posição do Ministério Público do Trabalho. In: O Trabalho Temporário no 
Brasil e no mundo: desafios, reflexões e proposições, p. 42-6). 

Vale ressaltar que a lei 8.213/91, em seu artigo 11, inciso I, alínea “b”, que 

dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social não deixa a trabalhadora 

gestante ou o nascituro em desamparo, já que diz que é segurado obrigatório, na 

qualidade de empregado (para fins previdenciários), aquele que, contratado por 

empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço 

para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e 

permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Bem 

como, o art. 30, II, do Decreto 3.048/99, que versa do Regulamento da Previdência 

Social, diz que é devido o salário-maternidade para as seguradas empregadas, 

empregada doméstica e trabalhadora avulsa, sendo incluída também a trabalhadora 

temporária, independentemente de período de carência. 

Após o término do contrato de trabalho temporário, deverá incidir o disposto 

no Decreto 6.122/2007, que deu nova redação ao art. 97 do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, onde diz que a segurada 

desempregada, durante o período de graça a que se refere o art. 13, faz jus ao 

recebimento do salário-maternidade nos casos de demissão antes da gravidez, ou, 

durante a gestação, em que pese a dispensa por justa causa ou a pedido, nestas 

situações o benefício será pago diretamente pela previdência social".  

Quando a lei se refere às hipóteses de "de dispensa por justa causa ou a 

pedido", o dispositivo legal elenca situações em que é válida a rescisão do contrato 

de trabalho de empregada gestante, quando então, por não subsistir mais o vínculo, 

o benefício será pago diretamente pela previdência social. Ou seja, findo o contrato 

de trabalho temporário, observadas as disposições do art. 15 da Lei 8.213/91, que 

trata da manutenção da qualidade de segurado independentemente de 

contribuições, a gestante fará jus ao recebimento do salário maternidade, cujo 
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pagamento deve ser efetuado diretamente pelo INSS, por se encontrar durante o 

período de graça. 

Em reforço a essa conclusão, há precedentes da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais e do STJ, verbis: 

"INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE RÉ. 
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. DESEMPREGO 
INVOLUNTÁRIO DENTRO DO PERÍODO DE ESTABILIDADE. 
PAGAMENTO DEVIDO. ART. 71 DA LEI 8.213/91. DEVER DO 
EMPREGADOR DE REALIZAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO 
MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
MODIFICAÇÃO DO CARÁTER PREVIDENCIÁRIO PARA DIREITO 
TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO 
BENEFÍCIO A CARGO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. 
PROTEÇÃO À MATERNIDADE. ART. 6º, CAPUT, E ART. 201, II, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO IMPROVIDO. 1. Sentença de 
procedência do pedido de implantação do benefício de salário 
maternidade, mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos pela 
Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, sob 
o argumento de que, embora recaia sobre o empregador o dever de 
manter a empregada gestante até o 5º mês após o parto, eventual 
despedida arbitrária não afasta a obrigação da autarquia previdenciária 
de conceder o benefício. 2. Interposição de incidente de uniformização 
pelo INSS, sob a alegação da existência de divergência com julgado da 
Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, que considerou ser do 
empregador a responsabilidade pelo pagamento dos salários em caso de 
despedida involuntária durante o período gestacional, conforme disposto 
no art. 10, II, b, do ADCT, e também pelo fato de que, nessas situações, 
o direito do trabalho vem conferindo à trabalhadora o direito de ser 
reintegrada no emprego. 3. Incidente admitido na origem sob o 
fundamento de que não foi constatada a divergência jurisprudencial entre 
Turmas Recursais. 4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso. 5. O r. acórdão pautou-se no entendimento de que 
a lei previdenciária atribui ao INSS a responsabilidade pelo pagamento 
do salário maternidade, independentemente da situação empregatícia da 
segurada-empregada. Justificou que o fato de o empregador realizar o 
pagamento do benefício enquanto vigente o contrato de trabalho, bem 
como seu eventual dever de reintegrar a trabalhadora nos casos de 
demissão durante o período de estabilidade, não confere a ele a 
responsabilidade pelo benefício, haja vista que o pagamento deste 
decorre de um sistema de compensação tributária. 7. Por sua vez, o 
acórdão paradigma considerou que, apesar de sua natureza 
previdenciária, ao benefício de salário maternidade foi conferida 
característica de direito do trabalhador, motivo pelo qual o dever de 
pagamento do benefício ficaria a cargo do empregador. Apontou, ainda, 
que, além de representar uma violação da legislação no que tange ao 
responsável pelo benefício, a condenação da autarquia previdenciária 
poderia ensejar o enriquecimento ilícito da autora, visto a possibilidade 
de postular na Justiça do Trabalho a indenização correspondente ao 
período de estabilidade garantido pela Constituição. 8. Contudo, embora 
reconhecida a divergência jurisprudencial entre os julgados, quanto ao 
mérito melhor sorte não assiste ao recorrente. 9. O salário-maternidade, 
nos termos do art. 71 da Lei 8.213/91, é devido à segurada da 
Previdência Social, observada as situações e condições previstas na 
legislação no que concerne à proteção à maternidade, não fazendo a lei 
ressalva alguma quanto a situação empregatícia da segurada no 
momento da gravidez, razão pela qual há de se entender que a sua 
concessão é devida mesmo nos casos de desemprego da gestante. 10. 
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O fato de o art. 72, § 1º, da Lei, estabelecer o dever de pagamento do 
benefício ao empregador no caso de segurada empregada, 
possibilitando a compensação tributária, não ilide o dever do INSS de 
efetuar o pagamento do benefício. Isso porque, como bem 
fundamentado no acórdão recorrido, a relação previdenciária é 
estabelecida entre o segurado e a autarquia e não entre aquela e o 
empregador. Este nada mais é do que um obrigado pela legislação a 
efetuar o pagamento do benefício como forma de facilitar a sua 
operacionalização. 11. Considerar que a demissão imotivada no período 
de estabilidade da empregada importa no dever do empregador de pagar 
o salário maternidade no lugar da previdência social seria transmudar um 
benefício previdenciário em indenização trabalhista (Ibrahim, Fábio 
Zambitte, Curso de Direito Previdenciário, 2011, p. 646), o que é 
absolutamente inadmissível. Eventual obrigação imposta ao empregador 
de reintegrar a segurada ao emprego por força de demissão ilegal no 
período de estabilidade, com consequente dever de pagar o benefício 
(mediante a devida compensação), bem como os salários 
correspondentes ao período de graça, não podem induzir a conclusão de 
que, mesmo na despedida arbitrária, caberia ao empregador o 
pagamento do benefício. 12. Retirar da autarquia o dever de arcar com o 
salário-maternidade em prol de suposta obrigação do empregador é 
deixar a segurada em situação de desamparo, que se agrava em 
situação de notória fragilidade e de necessidade material decorrente da 
gravidez. Portanto, considero incabível o entendimento adotado pela 
Turma de Alagoas. 13. O entendimento pleiteado pela autarquia 
previdenciária se afasta dos princípios sociais da Constituição 
concernentes à proteção da maternidade (art. 6º, caput), mormente ao 
específico dever imposto de proteção à maternidade, especialmente à 
gestante (art. 201, II, da CF), pois nega à segurada a necessária 
proteção previdenciária à maternidade, remetendo-a as incertezas de um 
pleito indenizatório contra seu antigo empregador. 14. Desse modo, as 
razões expostas no r. acórdão deverão prevalecer, pois atendem de 
forma mais adequada ao propósito protetivo do direito securitário. 15. 
Consentâneo com esse entendimento é o seguinte julgado do STJ, in 
verbis: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 
SALÁRIO-MATERNIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. DISPENSA ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO DA 
CONDIÇÃO DE SEGURADA. PAGAMENTO PELO INSS DE FORMA 
DIRETA. CABIMENTO NO CASO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. 
VIOLAÇÃO DO ART. 267, V E DO ART. 467, DO CPC. SÚMULA 
284/STF. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA 
PARTE NÃO PROVIDO. (...) 3. O salário-maternidade foi instituído com 
o objetivo de proteger a maternidade, sendo, inclusive, garantido 
constitucionalmente como direito fundamental, nos termos do art. 7º. da 
CF; assim, qualquer norma legal que se destine à implementação desse 
direito fundamental deve ter em conta o objetivo e a finalidade da norma. 
4. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, 
durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e 
data da ocorrência deste. 5. A legislação previdenciária garante a 
manutenção da qualidade de segurado, até 12 meses após a cessação 
das contribuições, ao segurado que deixar de exercer atividade 
remunerada. 6. A segurada, ora recorrida, tem direito ao 
salário-maternidade enquanto mantiver esta condição, pouco importando 
eventual situação de desemprego. 7. O fato de ser atribuição da 
empresa pagar o salário-maternidade no caso da segurada empregada 
não afasta a natureza de benefício previdenciário da prestação em 
discussão, que deve ser pago, no presente caso, diretamente pela 
Previdência Social. 8. A responsabilidade final pelo pagamento do 
benefício é do INSS, na medida que a empresa empregadora tem direito 
a efetuar compensação com as contribuições incidentes sobre a folha de 
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salários e demais rendimentos. 9. Recurso especial conhecido em parte 
e nessa parte não provido. (REsp 1309251/RS, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, 
DJe 28/05/2013)  8. Incidente de uniformização de jurisprudência não 
conhecido. 16. Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar 
provimento ao Incidente de Uniformização, mantendo o acórdão 
impugnado pelos seus fundamentos e pelos ora acrescidos. 17. 
Julgamento realizado de acordo com o art. 7º, VII, a), do RITNU, 
servindo como representativo de controvérsia. (PEDILEF 
201071580049216, JUIZ FEDERAL PAULO ERNANE MOREIRA 
BARROS, TNU, DOU 18/11/2013 PÁG. 113/156.)" 

Serão apresentadas outras duas sínteses de julgados sobre o tema vindas do 

Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. A primeira vem da 10ª Turma 

do TRT da 4ª Região em vista do Recurso Ordinário nº 0001109-58.2011.5.04.2004 

sob o argumento de que: 

A estabilidade provisória assegurada, no caso de contrato a prazo 
determinado, não é aplicável aos contratos de experiência, sob pena de 
desnaturar a finalidade destes pactos. Trata-se, o contrato de experiência, 
de espécie do gênero contrato a prazo determinado, não sendo possível 
estender a esta espécie singular ajuste, a garantia de emprego assegurada 
à empregada gestante no art. 10, II, B, do ADCT. É inconciliável a 
estabilidade com a natureza do contrato de experiência (RIO GRANDE DO 
SUL, Tribunal Regional do Trabalho, Recurso Ordinário nº 
0001109-58.2011.5.04.2004, da 10ª Turma. Relator: Emílio Papaléo Zin, 
Porto Alegre, 04 de abril de 2013).   

Outro julgado apresenta a mesma 10ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da 4ª Região, negou provimento ao pedido da reclamante para obter a 

estabilidade do emprego em contrato com prazo determinado, pelo fato de 

encontrar-se gestante. Veja-se: 

No caso, o contrato de experiência firmado entre as partes, em observância 
aos ditames dos arts. 443, 445, parágrafo único, e 451, CLT, é modalidade 
de contrato a prazo determinado, que se configura em exceção ao princípio 
da continuidade do vínculo de emprego. Por essa razão, entendo que a 
empregada, na data em que desconstituído o vínculo, não detém 
estabilidade no emprego, decorrente de gravidez, ante a incompatibilidade 
jurídica entre o instituto da estabilidade e os contratos a termo. (RIO 
GRANDE DO SUL, Tribunal Regional do Trabalho, Recurso Ordinário nº 
00006631920125040251, Relator: Desembargador: Fernando Luiz de 
Moura Cassal, Porto Alegre, 17 de abril de 2013).  

Diante dos julgados apresentados verificou-se que os Tribunais tem optado 

pela ideia do lapso temporal de cada contrato como fator preponderante para as 

suas decisões. 

Além disso, a extinção dos contratos a termo não vem sendo entendida como 

dispensa arbitrária, mas apenas o fim de um contrato que desde o início não existia 

a perspectiva de continuidade além do prazo acordado. Nestes termos, as Cortes do 
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país vem direcionando as resoluções, em vista da situação peculiar que é a 

gestação durante a vigência do contrato por prazo determinado. 

Vale ressaltar que embora o entendimento atual esteja respaldado na tese 

jurídica n° 05, o tema da estabilidade da gestante em contratos por prazo 

determinado é bastante complexo haja visto que a questão tutela a proteção ao 

nascituro em disputa com a natureza dos contratos a termo. 

Esses julgados tem sido adotados no atual momento da legislação trabalhista 

vigente, como o direito é mutável as decisões poderão sofrer novos entendimentos a 

partir de uma nova legislação ou até mesmo em vista de novas ideias que valorizam 

um ou outro bem jurídico tutelado, ou seja, a empregada trabalhadora gestante ou 

até mesmo o filho que vier a nascer pode direcionar outros entendimentos sobre o 

tema, bem como, pode haver novas formas de resolução dos contratos a termo que 

possam vir a modificar o atual cenário dos julgados recentes. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A monografia foi concluída buscando trazer os entendimentos atuais a 

respeito da estabilidade da gestante em contratos por prazo determinado, 

confrontando as correntes existentes e verificando, principalmente, a partir da 

jurisprudência que o tema é complexo e desperta embates em suas resoluções.  

O legislador originário editou no artigo 10º da ADCT a proteção a gestante 

contra despedidas arbitrárias e sem justa causa, desde a confirmação da gravidez 

até cinco meses após o parto. Mas não informou em qual modalidade de contrato 

isso poderia ocorrer. A partir deste entendimento foi editada a súmula 244, TST, que 

previu a estabilidade em contratos por prazo determinado. Mas os entendimentos 

dos tribunais se divergiam baseando que o contrato a termo, pela sua natureza 

jurídica, se extingue pelo prazo combinado entre as partes, ou seja, a dispensa da 

funcionaria não é considerada sem justa causa ou arbitrária. Desta forma, não lhe 

seria aplicado o que estava descrito na referida súmula. 

Com o passar dos anos, os entendimentos dos tribunais começaram a ser 

sustentados a partir da tese jurídica nº 05, do TRT da 2ª Região, onde dizia que não 

seria aplicado o entendimento do artigo 10 da ADCT, inciso II, alínea "b", na hipótese 

de admissão por contrato a termo por não existir uma expectativa de continuidade da 

relação trabalhista entre as partes. 

Portanto, concluído o presente estudo, verificou-se que a garantia da 

estabilidade da gestante em trabalho temporário não seria devida pois a extinção do 

referido contrato trabalhista se daria pelo término do prazo pactuado entre as partes, 

e não por uma dispensa arbitraria ou sem justa causa. 
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