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RESUMO 

A proteção do trabalho da mulher se relaciona com a tutelados direitos 

do nascituro e da maternidade. Assim, faz-se necessário promover mecanismos 

que impeçam que as mulheres em estado gravídico sejam dispensadas 

arbitrariamente para resguardar a subsistência de ambos. Sob tais 

fundamentos, o presente artigo objetiva analisar a estabilidade da gestante nos 

contratos de trabalho por prazo determinado e temporários, levando em 

consideraçãoas mudançasjurisprudenciais em relação à extensão da tutela 

estabilitária para os contratos por prazo determinado e temporários. Ademais, 

será abordada a jurisprudência do TST, tema 497 do STF, IACnº 5639-

31.2013.5.12.0051 e decisão da 4ª turma do TST (RR-1001175-

75.2016.5.02.0032). 
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ABSTRACT 

The 

protectionoffemaleworkisrelatedtothetherightsoftheirchildrenandthemotherhoo

d. Thus, it isnecessarytopromotemechanismstopreventwomen in a 

pregnantstatefrombeingarbitrarilyfiredtosafeguardthesubsistenceofboth.Thisart

icleaimstoanalyzethestabilityofpregnantwomen in 

determinedtermandtemporarycontracts, takingintoaccountthechanges in 

Brazilian Law Jurisprudence.  
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Introdução 

 

Historicamente, as mulheres vêm lidando com distinção de tratamento 

jurídico e social perante os homens. A título de exemplo pode-se citar o 

Código Civil de 1916 (CC/16)que reconhecia o homem como chefe legítimo 

da família e a própria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que previa, 

até 2017, no parágrafo único do art. 372, que as normas de proteção à mulher 

não se aplicariam quando esta estivessem trabalhando sob as dependências de 

seu esposo, tutor, filhos, mãe ou pai. Não apenas, socialmente a 

responsabilidade pela coesão familiar, educação dos filhos e afazeres 

domésticos é majoritariamente ou exclusivamente colocada sobre as mulheres.  

Apesar de a Constituição Federal de 1988 (CF/88) prever igualdade 

entre homens e mulheres (art. 5º, I, CF), estabelecer deveres e 

responsabilidades na sociedade conjugal igualmente aos cônjuges (art.226, 

§5º, CF) e tutelar o mercado de trabalho feminino (art. 7º, XX, CF), fato é que 

ainda há resquícios da distinção entre homens e mulher os quais ainda 

permanecem na sociedade contemporânea. 

Nesse cenário, destaca-se o preconceito que permeia a maternidade. Isso 

se dá tendo em vista que, apesar de o direito ter avançado na igualdade entre 

gêneros, ainda se mantem o ideário de que as mulheres devem se dedicar à 

maternidade, priorizando sua família em detrimento de seu crescimento 

profissional. Nesse sentido, as mulheres em idade fértil, grávidas ou com 

filhos são vítimas de práticas discriminatórias no mercado de trabalho. 

Discutir a proteção do trabalho da mulher se faz relevante, sendo tema 

que encontra respaldo no ordenamento protetivo nacional formado por normas 

constitucionais (arts. 5º e 7º), por normas ordinárias (CLT)e por entendimentos 

jurisprudenciais consolidados (Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho - 

TST). 

Em âmbito internacional, a tutela do trabalho da mulher ainda possui 

normas protetivas como as convenções e recomendações editadas pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), muitas ratificadas pelo Brasil, 
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dentre elas a Convenção nº 100, que versa sobre igualdade de remuneração 

entre homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor; e a 

Convenção nº 103, que visa proteger a maternidade nas relações de emprego. 

Assim, existem diversas normativasque objetivam favorecer a inserção 

da mulher no mercado de trabalho ou impedir sua discriminação nesse 

ambiente, sendo as referentes à gestação e àmaternidade medidas que merecem 

maior destaque, tendo em vista se referirem a uma distinção entre homens e 

mulheres com considerável impacto no mercado de trabalho. 

A discriminação contra a mulher pode ser observada de forma direta ou 

indireta. A discriminação direta ocorre através de tratamento desigual 

decorrente de razões proibidas, como exemplo, anúncios de emprego que 

excluem mulheres grávidas ou com filhos. A discriminação indireta verifica-se 

pela adoção de ações dissimuladas objetivando impedir que a mulher se 

mantenha no seu posto de trabalho ou função. Como exemplo de forma 

indireta de discriminação encontra-se a situação da mulher que, após o 

cumprimento da licença gestante, não consegue retornar a sua função, não 

obtém igual remuneração, ou é vítima de assédio moral para forçar seu 

“pedido de demissão”. 

Os exemplos acima retratammotivo recorrente de discriminação para 

as mulheres no mercado de trabalho, a maternidade, e dentre os direitos 

relacionados com essa capacidade feminina encontra-se a estabilidade 

provisória da gestante, cuja função é proteger a mãe e sua estabilidade 

econômica, tentando garantir a manutenção de seu posto de trabalho desde a 

confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (art. 10, II, “b”do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT), e consequentemente, 

proteger o desenvolvimento saudável e seguro do nascituro (art. 2º 

doCódigo Civil - CC). 

A estabilidade provisória da gestante, no início, apenas tutelava as 

trabalhadoras que possuíam contratos de trabalho por prazo indeterminado. 

Todavia, com a alteração do item III da súmula 244 do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST), a partir de setembro de 2012, a estabilidade em comento 
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foi ampliada de modo a tutelar os casos de trabalhadoras gestantes com 

contrato por prazo determinado. 

Entretanto, decisões recentes dos tribunais trabalhistas suscitaram 

novas discussões acerca da abrangência da Súmula nº 244, III, do TST ao 

contrato de trabalho temporário e novos questionamentos sobre a existência 

de estabilidade nos contratos por prazo determinado.  

Diante do impasse que se instaura, o presente artigo tem o objetivo de 

analisar as alterações jurisprudenciais recentes acerca da estabilidade 

provisória da gestante em contratos de trabalho por prazo determinado e no 

trabalho temporário. Para isso, serão estudados os fundamentos teóricos de 

proteção do trabalho da mulher, especialmente da gestante, e a evolução da 

jurisprudência do TST no tocante à estabilidade provisória no emprego dessas 

trabalhadoras. 

Quanto ao método, elegeu-se a técnica de pesquisa bibliográfica em 

materiais já publicados, como doutrina, artigos científicos, legislação, 

jurisprudência, sítios eletrônicos, entre outros.  

Num primeiro momento, este estudo demonstrará a imprescindibilidade 

de se proteger a gestante como forma de promover meios para a efetivação da 

dignidade da pessoa humana, não apenas da mãe, mas principalmente da 

criança que será gerada: o nascituro. Em seguida, adentrando no exame dos 

direitos das empregadas gestantes, será abordada a estabilidade da gestante em 

caso de contrato por prazo determinado e temporário. 

Posteriormente, serão apresentados os diferentes entendimentos da 

jurisprudência sobre o assunto, de modo a expor o antagonismo que se constrói 

diante da necessidade de sopesamento entre direitos sociais (estabilidade da 

gestante e proteção ao nascituro) e segurança jurídica (proteção ao pactuado 

contratualmente de boa-fé).Serão também abordados os entendimentos 

sumulados do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre a temática, o tema 

de repercussão Geral do STF, o recente Incidente de Assunção de 

Competência do TST sobre o tema (IAC5639-31.2013.5.12.0051) e a 
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polêmica decisão da 4ª turma do TST (RR-1001175-75.2016.5.02.0032)sobre 

a estabilidade da gestante em contrato de aprendizagem. 

   

1 A proteção da gestante e do nascituro à luz da dignidade da pessoa 

humana e do princípio da isonomia 

 

O princípio da igualdade vem previsto no caput do art. 5º da 

Constituição Federal (CF), o qual afirma que “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza” (BRASIL, 1988, online). Corroborando 

tal entendimento, encontra-se o inciso I do supracitado artigo, o qual 

determina que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição” (BRASIL, 1988, online). 

O referido princípio possui seu aspecto material, o qual determina que 

deve ser dado tratamento igual aos que se encontram em situações 

equivalentes e que sejam tratados de forma desigual os desiguais, na medida 

de suas desigualdades. Tal princípio tem o condão de obrigar não apenas o 

aplicador do direito, mas também o legislador, que deve observá-lo de forma a 

impedir a formulação de lei que estabeleça tratamento discriminatório. 

Nesse sentido, preceitua o art.7º, XX, CF, que, dentre os direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, encontra-se a “proteção do mercado de trabalho 

da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei” (BRASIL, 

1988,online). Os incentivos dos quais trata a normativa constitucional são 

necessários diante da constatação de que as mulheres ocupam menos postos de 

trabalho do que os homens –44% das vagas (BRASIL, 2017) – além de 

ganharem menos, chegando, em alguns casos, a 62% do valor do salário do 

homem (G1, 2017). 

Nesse sentido, a estabilidade provisória da gestante é um direito que 

objetiva amenizar as discriminações que a mulher grávida pode sofrer por se 

afastar em razão do parto e da licença maternidade (art. 7º, XVIII, CF). Assim, 

essa medida tem o condão de proteger não apenas a mulher e sua inserção no 

mercado de trabalho, mas também visa proteger a dignidade humana e os 
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direitos do nascituro, tendo em vista que o Código Civil põe seus direitos a 

salvo desde a concepção (art. 2º, CC). 

A dignidade da pessoa humana está consagrada no art. 1º, inciso III, da 

Constituição Federal (CF) como um dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil, sendo um valor não apenas essencial, mas supremo.É um valor 

intrínseco característico do ser humano, sendo detentor de razão e consciência 

particulares, na forma da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948.  

De acordo com Flaviana Rampazzo Soares (2009), esse princípio serve 

de pilar à manutenção do respeito à integridade psicofísica da pessoa, aos seus 

atributos inerentes e fundamentais, estabelecendo, ainda, a necessidade de que 

as condições mínimas sejam preservadas, de forma a garantir a sobrevivência 

material, o convívio social igual e a liberdade do indivíduo. 

Deve-se, portanto, entender as normas de proteção à gravidez e à 

maternidade não apenas como medidas protetoras da trabalhadora, mas 

também como meio de proteger seu filhodesde sua concepção, haja vista que o 

desemprego durante a gestação pode comprometer a satisfação das 

necessidades mais primárias da criança, como alimentação, vestuário, lazer, 

saúde, habitação etc., sendo, consequentemente, um obstáculo à efetivação do 

direito fundamental à dignidade. 

Dessa forma, Homero Batista Mateus da Silva (2009) afirma que o tema 

da proteção à maternidade não apenas prestigia a gestante, mas também 

protege a nascituro, uma vez que impede que ela vivencie maiores sobressaltos 

no curso da gravidez, de consequências imprevisíveis e irremediáveis 

preocupando-se com o desenvolvimento saudável e tranquilo do nascituro, a 

fim de que ele tanto possa se desenvolver em condiçõesmais favoráveis como, 

sobretudo, venha ao mundo em condições ao menos medianas de nutrição e 

higiene. 

 

2 A estabilidade da gestante nos contratos por prazo determinado e o 

entendimento sumulado pelo TST. 
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A estabilidade pode ser entendida como um impedimento, temporário 

ou definitivo, do empregador dispensar sem justo motivo o seu empregado 

(NETO, 2013). Assim, ao se falar em estabilidade da gestante, faz-se 

referência às causas impeditivas de dispensa arbitrária ou sem justo motivo 

(DELGADO, 2017). 

Amauri Mascaro Nascimento vai ao encontro de tal entendimento 

afirmando que a estabilidade da gestante é a proibição da sua dispensa sem 

justa causa em determinado período, configurando, junto da licença-

maternidade, os dois princípios básicos de proteção legislativa da maternidade 

(NASCIMENTO, 2014). 

Contudo, há autores que entendem que o direito de manutenção do 

emprego no período de gestação da empregada não configura estabilidade. 

Para Georgenor de Sousa Franco Filho (2013), a garantia de emprego 

configura a existência de fato impeditivo de dispensa por determinado período, 

excetuando-se a prática de ato que justifique a saída do empregado antes do 

término do período estabilitário. De acordo com essa definição, defende o 

jurista a existência, na realidade, de uma garantia de emprego que protege a 

mulher empregada por certo lapso temporal. No presente estudo, optou-se 

pelaexpressão mais aceita e utilizada pela doutrina brasileira, qual seja, 

“estabilidade da gestante”. 

A Constituição Federal de 1988 prevê o direito da gestante à licença 

maternidade (art. 7º, inciso XVIII), além da garantia de emprego previstano 

art. 10, inciso II, b, do Ato das disposições Transitórias (ADCT), cujo 

dispositivo veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada 

gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Tais 

dispositivos eram interpretados em conformidade com a antiga redação da 

Súmula nº 244 do TST, a qual estabelecia:  

 
Gestante. Estabilidade provisória.  
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I. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o 

direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art.10, 

II, b, do ADCT). 

II. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se 

der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-

se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de 

estabilidade. 

III. Não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na 

hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que 

aextinção da relação de emprego, em face do término do prazo, não 

constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa (Redação antiga). 

 

Verifica-se, portanto, que a antiga redação da Súmula nº 244, III, do 

TST vedava a estabilidade provisória às empregadas gestantes admitidas 

através de contrato por prazo determinado.Nessa perspectiva, argumentava-se 

que a estabilidade provisória apenas vedava a extinção do contrato de forma 

imotivada, o que não se aplicava ao término do contrato em face do 

esgotamento do prazo, uma vez que essa modalidade contratual já estabelecia, 

desde a celebração do pacto, o termo inicial e final da prestação de serviços. 

O entendimento estabelecidono item III da referida Súmula já não se 

apresentava soberano antes da alteração que ocorreu em 2012. Segundo 

Mauricio Godinho Delgado(2017), o afastamento do direito à estabilidade para 

as gestantes em contrato por prazo determinado vinha sofrendo críticas, uma 

vez que esta garantia não configurava um interesse exclusivo materno, 

sendotambém uma forma de proteção do nascituro, visando à saúde e à 

assistência socialde ambos. A importância de se garantir, portanto, a 

estabilidade provisória àgestante repousa na necessidade de a ela garantir uma 

gravidez confortável esegura, aspirando ao bem estar do nascituro 

independentemente de o contrato ter sido firmado por prazo indeterminado ou 

determinado. 
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Em setembro de 2012, o TST procedeu à revisão da Súmula nº 244,cujo 

precedente assumiu nova redação em seu item III, conforme se apresenta 

aseguir: 

 
GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item 

IIIalterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - 

Res.185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012). 

(...) 

III – A empregada gestante tem direito à estabilidade provisóriaprevista 

no art.10, inciso II, alínea b, do Ato das DisposiçõesConstitucionais 

Transitórias, mesmo na hipótese de admissãomediante contrato por 

tempo determinado. 

  

Com a alteração, o item III passou a possibilitar que a estabilidade 

provisória da gestante fosse aplicada também aos casos de contrato por prazo 

determinado. Vale ressaltar que a regra geral no ordenamento trabalhista são 

os contratos por prazo indeterminado, diante da aplicação doprincípio da 

continuidade da relação de emprego. Portanto, os contratos por prazo 

determinado (ou a termo) são tidos como exceção. 

Os contratos a termo pretendem agasalhar situações que, diante de suas 

peculiaridades, já são acordadas com previsão de durarem menos tempo, o que 

leva Mauricio Godinho Delgado a afirmar que a distinção entre as duas 

modalidades de contrato de trabalho é seu elemento temporal (DELGADO, 

2017). Por ser exceção, o ordenamento trabalhista prevê as situações em que 

esse tipo de contrato pode ser celebrado. O artigo 443, §§ 1º e 2º, dispõe que: 

 
§ 1º Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho 

cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços 

especificados ou ainda de realização de certo acontecimento suscetível 

de previsão aproximada. 

§2º O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: a) 

de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação 
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do prazo; b) de atividades empresariais de caráter transitório; c) de 

contrato de experiência (BRASIL, 1943, online). 

  

Perante o exposto, as consequências da aplicação da estabilidade da 

gestante a esse tipo de contrato causam diversas dúvidas e insegurança 

jurídica, o que leva alguns aplicadores do direito a afirmar que esses dois 

institutos são incompatíveis. 

ParaVólia Bomfim Cassar, “a estabilidade, qualquer que seja o tipo, é 

adquirida até o fim do contrato por prazo determinado, mas não depois de seu 

prazo, pois não há despedida e sim caducidade do contrato” (CASSAR, 2017, 

p. 1136).Esse entendimento gera a aplicação mitigada da estabilidade, uma vez 

que no confronto entre segurança jurídica advinda do contrato e direito da 

gestante e do nascituro aquele predomina, cessando o contrato no seu termo 

final. 

No mesmo sentido, Alice Monteiro de Barro defende que a estabilidade 

não deve ser aplicada se a empregada for considerada ineficiente ou sem 

habilitação durante um contrato de experiência, por exemplo, situação na qual 

a prorrogação de contrato a termo sobrepõe-se ao limite do contrato 

estabelecido de boa-fé (BARROS, 2017). Constata-se, novamente, a 

prevalência da segurança jurídica trazida pelo respeito ao termo estipulado no 

contrato, prezando, ainda, pela boa-fé contratual em detrimento da estabilidade 

provisória gestante. 

Corroborando a mitigação da estabilidade da gestante nos contrato a 

termo, Sérgio Pinto Martins afirma que, nos contratos de trabalho por prazo 

determinado, o empregador não teria o dever de observar a estabilidade 

provisória à gestante, mesmo que esta fique grávida no curso do contrato de 

trabalho, pois parte-se do pressuposto de que as partes sabiam, desde o início, 

que o contrato de trabalho terminaria no último dia acordado (MARTINS, 

2017). 

Em contrapartida, existe a corrente protecionista que defende que a 

estabilidade deve ser aplicada nos contratos a termo, tendo em vista as 
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garantias constitucionais reconhecidas à gestante (art. 10, inciso II, b, ADCT), 

a proteção ao nascituro (art. 2º, CC), a Dignidade da pessoa humana (art.1º 

CF) e o entendimento sumulado pela Corte maior trabalhista (Súmula 244 do 

TST). Nesse sentido estabeleceMauricio Godinho Delgado, que defende que a 

tendência ao alargamento dos direitos humanos apresenta-se irreprimível, em 

especial quando estes contam com fundamentos constitucionais (DELGADO, 

2017). 

Inclusive, reforça tal entendimento o fato de haver previsão no art. 391-

A da CLT de que a estabilidade gestante se aplica também aos casos em que a 

confirmação do estado de gravidez se der durante o aviso prévio, ainda que 

indenizado, tendo em vista que este engloba o contrato de trabalho. Nesse 

sentido, apesar de o aviso prévio ser essencialmente um lapso temporal que 

antecede o fim do contrato de trabalho, havendo expectativa de que o contrato 

venha a se encerrar, assim como no caso do contrato por prazo determinado, o 

legislador priorizou a proteção à maternidade. 

Apesar da previsão contida na Súmula nº 244 do TST, o tema da 

estabilidade da gestante em contratos por prazo determinado voltou a ser 

discutido nos últimos anos no âmbito da jurisprudência trabalhista, como será 

apresentado no item a seguir. 

  

3 Da dissonância jurisprudencial nos casos de contrato de trabalho 

temporário e do Incidente de Assunção de Competência (IAC-5639-

31.2013.5.12.0051) no Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

 

O contrato de trabalho temporário se encontra regulamentado na Lei 

6019/1974, cujo art. 2º (com redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017) traz as 

situações nas quais o contrato de trabalho temporário poderá ser firmado: 

 
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 
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necessidade de substituição 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 (BRASIL, 1974, 

online). 

 

Cabe ressaltar que trabalhador temporário não se confunde com 

empregado contratado por prazo determinado, previsto no art. 443 da CLT. A 

intermediação de mão de obra está presente no trabalho temporário. Nela, a 

empresa prestadora de serviços possibilita que um trabalhador temporário 

preste serviços em outra empresa, denominada tomadora. O temporário presta 

os serviços ao lado de outro empregado da tomadora.Somente será admitida 

essa modalidade de prestação de serviços nas hipóteses de 1) necessidade de 

substituição transitória de pessoal permanente;2) demanda complementar de 

serviços, que decorrede fatores imprevisíveis ou fatores previsíveis, mas que 

tenham natureza intermitente, periódica ou sazonal (art. 2º da Lei 6019/74). 

Vale observar que o contrato de trabalho temporário, assim como outras 

formas de contrato por prazo determinado, deve respeitar o limite de duração 

estipulado entre as partes. Portanto, caso o trabalho temporário venha a 

ultrapassar o tempo estipulado no contrato, o qual deverá ser no máximo de 

180 dias, podendo ser crescido de mais 90 dias (art. 10, §§ 1º e 2º da Lei 

6019/74), o vínculo passará a ser exercido como contrato de trabalho por prazo 

indeterminado. 

Diante de suas peculiaridades, surge o impasse sobre a compatibilidade 

da figura da estabilidade da gestante e a normativa dos contratos de trabalho 

temporário, uma vez que a estabilidade da gestante tem o condão de estender a 

duração do contrato para além do que foi convencionado entre as partes e 

ultrapassar o tempo limite legal de sua duração. 
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A primeira corrente que se instaura é no sentido de prezar pela proteção 

da gestante, submetendo-se às diretrizes contidas no art. 10, II, "b", do ADCT 

independentemente do tipo contratual celebrado: 

   
Responsabilidade objetiva do empregador. Previsão constitucional. 

Súmula nº 244 do TST. Contrato temporário. O contrato de trabalho 

temporário constitui modalidade de contrato por prazo determinado, e, 

não obstante suas peculiaridades, submete-se à diretriz contida no art. 

10, II, "b", do ADCT, como qualquer outro, que confere garantia de 

emprego à gestante desde a confirmação (gestação) da gravidez. 

Responsabilidade objetiva da empresa, não importando a ciência ao 

empregador. Proteção constitucional e da Lei Civil à gestante e ao 

nascituro (art. 2º do CC). Tese objetivista da Súmula nº 244, item I, do 

TST. Direito fundamental e indisponível. Recurso Ordinário da autora 

provido, no aspecto (TRT 2ª região. RO 1001603-85.2016.5.02.0055. 

Relator: Davi Furtado Meireles. 14ª Turma.Publicação: 02/05/2017). 

 

Mesmo tratando-se de contrato na modalidade de trabalho temporário, o 

relator Davi Furtado Meireles do TRT da 2ª Região entendeu que a gestante 

tem o direito à estabilidade provisória, por caracterizar-se como direito 

fundamental e indisponível. 

Em sentido oposto, alguns julgados afastaram a estabilidade provisória 

da gestante nos contratos de trabalho temporário.A título de exemplo observa-

se o RO 1000191-87.2016.5.02.0001 da 17ª Turma do TRT da 2ª região: 

 
ESTABILIDADE GESTANTE - CONTRATO DE TRABALHO 

TEMPORÁRIO - Incontroverso nos autos que a reclamante se tratava de 

empregada temporária, contratada nos termos da Lei nº 6019/74, razão 

pela qual não faz jus à estabilidade prevista no art reclamante se tratava 

de empregada temporária, contratada nos termos da Lei nº 6019/74, 

razão pela qual não faz jus à estabilidade prevista no art. 10º, II, alínea 

"b" do ADCT, consoante entendimento sedimentado pela Tese 

Prevalecente nº 05, deste Regional (TRT 2ª região. RO 1000191-
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87.2016.5.02.0001. Relator: Andreia Paola Nicolau Serpa. 17ª 

Turma.Publicação: 20/07/2017). 

 

O julgado acima sustenta que a estabilidade provisória da gestante é 

incompatível com a modalidade contratual do trabalho temporário. 

Mesmo no TST, a dissonância se fazia presente, sendo possível 

encontrar decisões de turmas nas quais se exteriorizava o entendimento de a 

estabilidade provisória ser direito garantido à gestante por força do art. 10, II, 

"b", ADCT, mesmo que o trabalho tenha sido exercido sob normas de trabalho 

temporário: 

 
GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONTRATO 

TEMPORÁRIO. 

A garantia prevista no artigo 10, II, "b", do ADCT tem como escopo a 

proteção da maternidade e do nascituro. Dessa forma, constatada a 

gravidez da empregada quando da ruptura contratual, deve ser 

reconhecida a estabilidade da gestante ao emprego, ainda que se trate de 

contrato temporário (Súmula nº 244, III). Precedentes. Recursos de 

revista dos quais não se conhece. (TST. RR 11559-76.2016.5.03.0068. 

Relator Ministro: Guilherme Augusto Caputo Bastos. 4ª Turma. Data de 

Julgamento: 21/02/2018. Data de Publicação: 02/03/2018). 

 

Por outro turno,também era possível encontrar decisões turmárias 

mitigando o entendimento da Súmula nº 244 para afastar o direito à 

estabilidade em casos em que a contratação se dá sob a égide da Lei nº 

6019/74: 

 
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. TRABALHO 

TEMPORÁRIO REGIDO PELA LEI Nº 6.019/74. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 244 DO TST. A Súmula nº 

244 desta Corte Superior é aplicável a contrato de trabalho por prazo 

determinado regido pela CLT. Referido Verbete não se estende a 
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trabalho temporário regido pela Lei nº 6.019/74. Na hipótese, o contrato 

de trabalho da reclamante era regido pela Lei nº 6.019/74, logo, inviável 

reconhecer contrariedade à referida Súmula. Precedentes da 1ª Turma. 

Recurso de revista de que não se conhece. RECURSO DE REVISTA 

ADESIVO INTERPOSTO PELA RECLAMADA. NÃO 

CONHECIMENTO. Não conhecido o recurso de revista principal, não 

se conhece do recurso de revista adesivo interposto pela reclamada, com 

amparo no art. 997, § 2º, III, do CPC (art. 500, III, CPC/73). Recurso de 

revista adesivo de que não se conhece. (TST RR - 5377-

71.2013.5.12.0022. Relator Ministro: Walmir Oliveira da Costa, Data de 

Julgamento: 22/03/2017, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

24/03/2017). 

 

No julgado colacionado acima, é inconteste a flexibilização da 

estabilidade provisória da gestante por meio da interpretação restritiva da 

súmula 244, item III, do TST, afirmando-se que esta apenas se aplica aos 

contratos por prazo determinado regidos pela CLT, consequentemente 

excluindo os casos de gestantes regidas pela Lei nº 6.019/74. 

Isto posto, é indiscutível que a discrepância entre a aplicação do 

ordenamento protetivo nos casos de estabilidade da gestante em contrato de 

trabalho temporário fez surgir grande insegurança jurídica em face de não 

haver entendimento pacífico que trouxesse previsibilidade de concretização de 

direitos nos casos submetidos à análise judiciária. 

Atento ao antagonismo jurisprudencial que assolou a temática em 

comento, foi instaurado Incidente de Assunção de Competência (IAC-5639-

31.2013.5.12.0051) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST) abriu inscrições 

para interessados em se manifestar como amicus curiaeno referido processo 

que discutia a garantia provisória de emprego à grávida contratada no regime 

de trabalho temporário, a ser examinado pelo Tribunal Pleno afim de se formar 

precedente obrigatório. 

O incidente de assunção de competência é admitido “quando o 

julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência 
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originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão 

social, sem repetição em múltiplos processos” (CPC/15, art. 947, caput). A 

tese firmada nesse incidente é considerada precedente obrigatório a ser 

observado pelos tribunais trabalhista. 

O Acórdão de referido julgamento foi publicado em 29/07/2020 

estabelecendo que é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado 

pela Lei n.º 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória àempregada 

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

Transitórias: 

 
I - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – 

INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - ESTABILIDADE GESTANTE – 

CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEI Nº 6.019/74 -  

NOVA INTERPRETAÇÃO DO TEMA A PARTIR DE JULGADOS 

DA 1ª TURMA DESTA CORTE 

No particular, prevaleceram os fundamentos do Exmo. Ministro Relator 

para reconhecer contrariedade entre o entendimento firmado na Eg. 1ª 

Turma do Tribunal Superior do Trabalho e a jurisprudência 

tradicionalmente adotada pelas demais Turmas desta Eg. Corte, motivo 

pelo qual foi instaurado o Incidente de Assunção de Competência. 

ESTABILIDADE GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO DE 

TRABALHO – LEI Nº 6.019/1974 – FIXAÇÃO DE TESE 

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

6.019/1974, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, 

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

Transitórias.Tese fixada em Incidente de Assunção de Competência.II – 

EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA - INTERPOSIÇÃO SOB 

A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E DO CPC/2015 - ESTABILIDADE 

GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEI 

Nº 6.019/1974O acórdão embargado decidiu em sintonia com a tese 

firmada no Incidente de Assunção de Competência suscitado nos 

próprios autos, à luz do qual "é inaplicável ao regime de trabalho 

temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/74, a garantia de estabilidade 
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provisória àempregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias".Embargos conhecidos e 

desprovidos. (TST, Pleno. IAC-5639-31.2013.5.12.0051. Relator: 

Ministro Vieira de Mello Filho. Publicado em: 29/07/2020). 

 

De acordo com o entendimento exteriorizado pela corte no referido 

julgamento, existem duas espécies de contratos por prazo determinado: o 

contrato de experiência e o contrato temporário. No primeiro, existe a 

expectativa legítima de convolação em contrato por prazo indeterminado, 

enquanto o segundo serve para atender a situações excepcionais, de 

necessidade transitória, não havendo, portanto, expectativa de mutação em 

contrato por prazo indeterminado. 

Com fundamento na inexistência de expectativa de continuidade da 

relação de trabalho nos contratos temporários, em razão da iminência de 

extinção da necessidade do próprio serviço e da impossibilidade de se 

prorrogar indefinidamente o referido contrato regido pela Lei nº 6.019/74, 

adotou-se a seguinte tese jurídica no presente Incidente: “É inaplicável ao 

regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei n.º 6.019/74, a garantia 

de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no art. 10, II, b, do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 

Os principais argumentos que embasaram a tese foram o de que o 

contrato temporário tem regramento próprio e excepcionalíssimo que não se 

coaduna com a garantia de emprego da gestante e de que as decisões que 

embasaram a criação do item III da Súmula nº 244 do TST não guardam 

relação com essa modalidade de contratação. Em suma, cria-se, na própria 

decisão, uma divisão entre o contrato temporário (sem garantia) e os contratos 

por prazo determinado (com garantia). 

Em que pese os argumentos apresentados pelos Ministros do TST, faz-

se necessário considerar que as condições transitórias de contratação de 

trabalhadoras temporárias guardam relação com as hipóteses de contratação 

por prazo determinado previstas na CLT. Em adição, apesar de a trabalhadora 
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temporária não ser empregada da empresa tomadora, o vínculo é formado 

diretamente com a empresa de trabalho temporário e esta deveria ser 

responsável por assegurar o pagamento dos direitos decorrentes da estabilidade 

provisória. 

Tal distinção entre gestantes temporárias e outras gestantes, sejam elas 

regidas por contrato de prazo determinado ou indeterminado, não leva em 

conta a própria finalidade da proteção: a tutela à maternidade e garantia da 

subsistência do nascituro. Portanto, defende-se que tal entendimento vai de 

encontro aos preceitos constitucionais de proteção à maternidade e ao 

princípio da isonomia, ao estipular distinção entre grávidas com base em suas 

modalidades contratuais. 

Apesar das críticas tecidas acima, a partir de tal decisão, com efeito 

vinculante, as trabalhadoras gestantes com contrato temporário perdem seu 

direito à estabilidade. Vale ressaltar, entretanto, que a decisão não modifica a 

Súmula nº 244, III, do TST, que assegura às grávidas submetidas a contrato de 

trabalho com prazo determinado o direito à estabilidade provisória no 

emprego. No mais, vale ressaltar que, caso a gravidez ocorra durante o aviso 

prévio, ainda haverá direito à estabilidade, como prevê o art. 391-A da CLT. 

 

4 Da recente decisão da 4ª Turma sobre a estabilidade da gestante e seus 

impactos. 

 

Além das discussões específicas atinentes à estabilidade da trabalhadora 

temporária, a 4ª Turma do TST, em decisão recente, reacendeu as discussões 

acerca da estabilidade em contratos por prazo determinado. Nesse sentido, a 4ª 

turma do TST negou pretensão de empregada aprendiz que buscava o 

reconhecimento da estabilidade de gestante em contrato de trabalho por prazo 

determinado em decisão publicada em 07/08/2020. O pedido já havia sido 

negado em1º e 2º graus de jurisdição e, ao analisar o recurso da reclamante, o 

ministro relator Alexandre Luiz Ramos afirmou que não houve dispensa no 

caso, e sim o término de um contrato de trabalho por manifestação de ambas as 
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partes, ou seja, na data estipulada entre elas, o que afastaria o direito à 

estabilidade. 

A decisão da 4ª Turma do TST foi fundamentada com base na tese de 

repercussão geral 497 do STF. No dia 10/10/2018, o STF, negou provimento 

ao RE 629.053 e fixou a tese com repercussão geral: “A incidência da 

estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a 

anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”.  

Dessa forma, o STF confirmou o posicionamento do item I da Súmula 

nº 244 de que não é necessário que o empregador tenha conhecimento do 

estado gravídico da mulher, bastando que a gravidez tenha se dado no curso do 

contrato de trabalho. 

Segundo a decisão da 4ª Turma do TST, tendo em vista que a tese 497 

de repercussão geral firmada pelo STF estabelece que “a incidência da 

estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a 

anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa”, a estabilidade não 

poderia incidir no caso de contrato de aprendizagem, tendo em vista que não 

houve dispensa sem justa causa. Segue o acordão firmado: 

 
RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. 

ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 

Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. DESPACHO DE 

ADMISSIBILIDADE PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016. 1. ESTABILIDADE 

PROVISÓRIA. CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. 

GRAVIDEZ NO CURSO DO CONTRATO POR 

PRAZODETERMINADO. SÚMULA Nº 244, III, DO TST. TEMA 497 

DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. EFEITO VINCULANTE E 

EFICÁCIA ERGA OMNES. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DA TESE 

ATÉ A ESTABILIZAÇÃO DA COISA JULGADA (TEMA 360 DA 

REPERCUSSÃO GERAL). 

(...) II) A discussão quanto ao direito à estabilidade provisória à gestante 

contratada por prazo determinado, na modalidade de contrato de 
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aprendizagem, encontra-se superada em virtude da tese firmada pelo 

Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 629.053/SP, em 

10/10/2018, com a seguinte redação: A incidência da estabilidade 

prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da 

gravidez à dispensa sem justa causa. III) 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, afastando a estabilidade das outras formas de terminação 

do contrato de trabalho. Resta evidente que o STF optou por proteger 

a empregada grávida contra a dispensa sem justa causa – como 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, entre 

outras. IV) O 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 (a manifestação de vontade se dá no fim do 

contrato) ou nos contratos por prazo determinado e no contrato de 

trabalho temporário (a manifestação de vontade do empregado já 

ocorreu no início do contrato). 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. 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. V) A tese 

fixada pelo Plenário do STF, em sistemática de repercussão geral, deve 

ser aplicada pelos demais órgãos do Poder Judiciário até a estabilização 

da coisa julgada, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional 

(vício qualificado de inconstitucionalidade), passível de ter sua 

exigibilidade contestada na fase de execução (CPC, art. 525, § 1º, III), 
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conforme Tema 360 da repercussão geral. VI) Recurso de revista de que 

não se conhece. (TST-RR-1001175-75.2016.5.02.0032. 4ª Turma. 

Publicado em 07/08/2020) – grifo nosso. 

 

Como se observa, a 4ª Turma entendeu que a tese do STF tem o condão 

de limitar a estabilidade da gestante aos casos nos quais houve dispensa 

semjusta causa, sendo, portanto, inviável reconhecer a estabilidade gestante 

nos casos em que o contrato chegou ao seu termo final. 

Ocorre, contudo, que a tese 497 de repercussão geral firmada pelo 

STFfoi fruto de julgamento no qual se discutia se era preciso que a gestante 

cientificasse a empresa de seu estado gravídico antes da dispensa sem justa 

causa ou não. Na oportunidade, entendeu-se que, fundamentando-se na tutela 

do direito à maternidade e proteção constitucional contra a dispensa arbitrária 

da gestante, a única exigência seria a gravidez preexistente à dispensa 

arbitrária (STF, RE 629.053. Relator: Ministro Marco Aurélio. Publicado em 

27/02/2019). 

Portanto, entende-se que, ao contrário do que afirmou a 4ª turma, o STF 

não se manifestou sobre a questão de a estabilidade gestante ser garantida ou 

não nos casos de contratos por prazo determinado.Inclusive, frisa-se que o 

item III da Sumula 244 comentado anteriormente permanece vigente prevendo 

a estabilidade provisória em contratos por prazodeterminado, devendo-se 

apenas excluir as empregadas temporárias de tal garantia, por força da decisão 

do incidente de Assunção de Competência comentado em item anterior do 

presente artigo. 

Reforça esse entendimento a previsão do art. 391-A da CLT no sentido 

de se garantir a estabilidade gestante aos casos em que a confirmação do 

estado de gravidez se der durante o aviso prévio, ainda que indenizado, mesmo 

havendo expectativa de que o contrato venha a se encerrar findo o período. 

Portanto, a distinção entre as gestantes de contrato por prazo determinado e as 

em gozo de aviso prévio, não poderia ser embasada na expectativa de 

continuidade contratual. 
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Por fim, é crucial ressaltar que o entendimento aqui explanado foi 

defendido por apenas uma turma do TST, não tendo o condão de representar a 

totalidade do Tribunal. Assim, até que haja uma decisão do Pleno do TST 

uniformizando o entendimento da Corte, entende-se ser temerário que as 

empresas decidam seguir o entendimento exteriorizado pela 4º turma do 

julgado colacionado acima e negar a estabilidade gestante às empregadas 

grávidas com contrato de aprendizagem. 

 

Conclusão 

 

Muito embora a mulher venha progressivamente conquistando seu 

espaço edemonstrando sua capacidade profissional no universo trabalhista, são 

indiscutíveis asdiferenças de inclusão no mercado de trabalho e remuneração 

entre homens e mulheres, sendo um dos motivos que levam as mulheres a 

serem vítimas de discriminação a capacidade do sexo feminino gerar um novo 

ser humano, garantindo aperpetuação da espécie. Levando-se tal realidade em 

consideração, o ordenamento jurídico promove medidas protetivasà mulher 

gestante, como meio de efetivação da dignidade da pessoa humana tantoda 

mãe como do nascituro. 

Antes da alteração da Súmula nº 244, tão somente as empregadas 

contratadas por prazo indeterminado tinham direito à estabilidade provisória 

no emprego.Essa desigualdade não considerava os direitos do nascituro, 

sobretudo odireito à dignidade da pessoa humana consubstanciado na 

Constituição Federal,bem como o artigo 2º do Código Civil, que põe a salvo os 

direitos do nascituro, neleinclusos, evidentemente, os direitos fundamentais. 

Desde setembro de 2012, após alteração da Súmula nº 244, III, do TST, 

a estabilidade provisória da gestante passou a ser assegurada para as hipóteses 

de contratação por prazo determinado.Contudo, a jurisprudência começou a se 

manifestar no sentido de afastar a estabilidade gestante nos contratos por prazo 

determinado na modalidade trabalho temporário, tendo em vista a 

incompatibilidade entre a estabilidade provisória em comento e a consequente 
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extensão do prazo contratual, a qual traria insegurança jurídica e violação da 

boa-fé contratual. 

O conflito jurisprudencial resultou no IAC5639-31.2013.5.12.0051no 

qual o TST estipulou que “É inaplicável ao regime de trabalho temporário, 

disciplinado pela Lei n.º 6.019/74, a garantia de estabilidade provisória à 

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

Constitucionais Transitórias”.Nesse sentido, a própria finalidade da 

modalidade contratual em comento estaria prejudicada instaurando-se o 

impasse entre a segurança jurídica e respeito à modalidade de contrato 

temporário e a proteção da maternidade e do nascituro. 

Entretanto a exclusão da tutela protetiva da trabalhadora temporária 

gestante pode surtir efeitos severos a esta, uma vez que se cria uma distinção 

entre as trabalhadoras de contrato a termo em geral e as trabalhadoras de 

contrato temporário, o que pode ser interpretado como afronta ao art. 5º da 

Constituição Federal (CF), o qual estabelece o princípio da isonomia. 

A mesma crítica se faz a recente decisão da 4ª Turma do TST, na qual se 

entendeu que não há estabilidade no contrato de aprendizagem, tendo em vista 

que não há dispensa por justa causa, apenas se finda a relação contratual 

atingido seu prazo final, fundamentando-se tal entendimento no tema 497 do 

STF. 

Conclui-se que as normas de proteção à maternidade são medidas 

protetoras da trabalhadora e de seu filho, haja vista que o desemprego durante 

a gestação pode comprometer o desenvolvimento saudável da criança, 

afrontando o direito fundamental à dignidade. Portanto, imperioso resguardar o 

direito à estabilidade gestante a todas as trabalhadoras grávidas, independente 

do vínculo empregatício estabelecido, uma vez que a proteção dada a gestante 

e ao nascituro são diretos constitucionais e visam resguardar a perpetuação da 

humanidade. Tal objetivo comum não deve ser suportado apenas pelas 

mulheres, mas pela sociedade como um todo. 
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