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Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

• Se a incapacidade para o trabalho durar até 15 dias: não há afastamento 

pelo INSS, o aprendiz fruirá este período para seu reestabelecimento sem 

desconto pela ausência ao trabalho, comprovado mediante Atestado Médico 

(falta justificada, Art. 131, III do CLT); 

 

• Se a incapacidade para o trabalho durar mais de 15 dias: a partir do 16º dia, 

haverá afastamento pelo INSS e o aprendiz poderá ser beneficiado pelo 

auxílio-doença. 

Em relação ao Tempo de Afastamento... 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

Dentre Causas do Afastamento dos aprendizes por motivo de Saúde 

temos: 

1) Doenças não relacionados ao trabalho; 

2) Acidentes não relacionados ao trabalho; 

3) Acidente do trabalho* e Acidente de trajeto (Art. 21, inciso IV, alínea d da Lei nº. 

8.213/1991); 

4) Doença profissional ou ocupacional (desencadeada pelo exercício do trabalho 

peculiar a uma determinada atividade) ou doença de trabalho (desencadeada por 

condições especiais em que o trabalho é realizado) 

 *Acidente do Trabalho propriamente dito: “lesão corporal 

ou perturbação funcional que cause perda ou redução, 

permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho” 

 

 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 
1) Doenças não relacionados ao trabalho¹; 

(¹Ex.: Dengue, Doença Zica, Febre Chicungunha ou Chikungunya, sarampo, 

coqueluche, etc) 

Adquire Estabilidade Provisória?  N Ã O 

Terá acesso ao Benefício do Auxílio-doença? Depende da patologia* 

Se a doença for comum, afastado por mais de 15 dias e tiver cumprido a carência 

mínima de 12 (doze) contribuições mensais, terá direito ao benefício (Art. 25, inciso da 

Lei nº. 8.213/1991). Caso não tenha (maioria dos casos), será afastado pelo INSS após 

16º dia, N Ã O  acessará o Benefício 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 
1) Doenças não relacionados ao trabalho¹; 

 *EXCEÇÃO: for acometido de alguma das doenças ou afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência e 

Assistência Social²* a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, 

deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e 

gravidade que mereçam tratamento particularizado (Art. 26, inciso II da Lei nº. 

8.213/1991) 

Terá acesso ao Benefício do Auxílio-doença? S I M, pois de trata de hipótese que 

independe de carência, conforme o Art. 25, inciso II da Lei 8213/1991, caso o 

afastamento seja por mais de 15 dias 

²*Portaria Interministerial MPAS/MS nº. 2998/2001: são 14 

(catorze) doenças ou afecções, dentre elas: tuberculose ativa;  

hanseníase; neoplasia maligna; nefropatia grave; síndrome da 

deficiência imunológica adquirida - AIDS; hepatopatia grave.  

 

 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

2) Acidentes não relacionados ao trabalho²; 

(²Ex.: Fraturas em decorrência de queda de skate, patins, roller; jogos de futebol 

entre familiares no fim de semana, etc) 

 Adquire Estabilidade Provisória?  N Ã O 

Terá acesso ao Benefício do Auxílio-doença? S I M, pois de trata de hipótese que 

independe de carência, conforme o Art. 25, inciso II da Lei nº. 8.213/1991 “[...] 

acidente de qualquer natureza ou causa [...]”, caso o afastamento seja por mais de 15 

dias; 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

“65) As hipóteses de estabilidade provisória decorrentes de acidente de 

trabalho e de gravidez são aplicáveis ao contrato de aprendizagem? 

As hipóteses de estabilidade provisória acidentária e a decorrente de gravidez não 

são aplicáveis aos contratos de aprendizagem, pois se trata de contrato com prazo 

prefixado para o respectivo término. [...]” 

Acidentes do Trabalho 

ATÉ Setembro de 2012 

 Manual da Aprendizagem do Ministério do Trabalho 

  



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

Súmula nº 378 do TST 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 

8.213/1991. (inserido item III) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012   

I - É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória 

por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. (ex-OJ nº 105 

da SBDI-1 - inserida em 01.10.1997) 

II - São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a conseqüente 

percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional 

Acidentes do Trabalho 

APÓS Setembro de 2012 

que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de 

emprego.(primeira parte - ex-OJ nº 230 da SBDI-1 - inserida em 

20.06.2001)   

III - O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo 

determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de 

acidente de trabalho prevista no  n  no art. 118 da Lei nº 8.213/91. 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

3) Acidente do trabalho³ e Acidente de trajeto4 (Art. 21, inciso IV, alínea d 

Lei nº. 8.213/1991) 

(³Ex.:) Queda de escada na distribuição de documentos entre setores da empresa; 

Perfuração com agulha da máquina durante prática laboratorial na instituição 

formadora 

(4Ex.:) Colisão da moto conduzida por aprendiz maior de 18 anos, no  deslocamento 

do empresa para casa, após jornada prática;  

 Adquire Estabilidade Provisória?  S I M (Súmula 378, inciso III do TST) 

Terá acesso ao Benefício do Auxílio-doença? S I M, pois é hipótese que indepen- 

de de carência, conforme o Art. 25, inciso II da Lei nº. 8.213/1991, 

caso o afastamento seja por mais de 15 dias. 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

“EMENTA: ACIDENTE DE TRABALHO. MENOR APRENDIZ. DEVER DE ESTRITA VIGILÂNCIA DA 

ATIVIDADE DE APRENDIZADO. Em que pese o inconformismo dos reclamados, a prova oral 

produzida nos autos deixou claro que a reclamante se tornou vítima de acidente de trabalho 

(durante treinamento na unidade do 1º reclamado) pela deficiência na supervisão da atividade 

de limpeza de cilindro de máquina industrial. Conquanto realmente não se mostre crível que a 

supervisora do 1º reclamado tenha orientado a reclamante a limpar o cilindro com a máquina 

ligada, certo é que não se pode afirmar que houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima, que 

se encontrava em processo de aprendizado, não se depreendendo do depoimento das 

testemunhas patronais que a aprendiz estivesse sendo efetivamente supervisionada [...]” 

3) Acidente do trabalho³ e Acidente de trajeto4 (Art. 21, inciso IV, alínea d 

Lei nº. 8.213/1991) 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

“[...] no momento do acidente. As circunstâncias do caso concreto (especialmente o fato de a 

reclamante ser menor de idade e estar no início de processo de aprendizado) exigiam, sim, do 1º 

reclamado atenção redobrada, o que não restou caracterizado nos autos, haja vista que as 

testemunhas patronais apenas confirmaram de maneira genérica a existência de fiscalização, 

sem esclarecer se a autora teria agido, de Terceira Turma | Publicacão: 09/11/2015 Ass. Digital 

em 29/10/2015 por MILTON VASQUES THIBAU DE ALMEIDA Relator: MVTA| Revisor: CPSMJ 

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 3ª REGIÃO 00825-2014-178-03-00-1 

RO forma culposa ou deliberada, contra expressa advertência e sob estrita vigilância da 

instrutora responsável pelo seu aprendizado.” 

3) Acidente do trabalho³ e Acidente de trajeto4 (Art. 21, inciso IV, alínea d 

Lei nº. 8.213/1991) 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 
4) Doença profissional ou ocupacional5 ou doença de trabalho6  

5(desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a uma determinada atividade) 
6(desencadeada por condições especiais em que o trabalho é realizado) 

 (5Ex.:) Tuberculose contraída em laboratório onde desenvolve atividade 

 exposição ocupacional; 

 (6Ex.:) Perda auditiva por trabalho realizado em local extremamente ruidoso; 

 Adquire Estabilidade Provisória?  S I M* (Súmula 378, inciso III do TST) 

Terá acesso ao Benefício do Auxílio-doença? S I M*, pois é hipótese que 

independede carência, conforme o Art. 25, inciso II da Lei nº. 8.213/1991, caso o afas- 

tamento seja por mais de 15 dias. 

*OBS.: Exigirá a demonstração do nexo 

causalidade para fazer jus ao benefício e 

estabilidade 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

Consequências Práticas: 

 Durante o período de afastamento, aplica-se ao/a aprendiz o regime de atividades 

domiciliares (Lei nº. 6.202/1975), caso suas condições de saúde permitam, para ele 

cumpra suas obrigações educacionais (Dilema: “e os cursos que exigem parte de 

„prática simulada‟ ou „laboratorial‟?”; “E os casos graves, como aprendiz que sofreu 

acidente e está em coma?”; 

 

 Terminado o período de afastamento, dentro do prazo do contrato de 

aprendizagem, o/a aprendiz retoma suas atividades práticas e teóricas, com 

observância do seu termo final; 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

Consequências Práticas: 

Casos onde NÃO há estabilidade: 1) Doenças não relacionados ao trabalho; 2) 

Acidentes não relacionados ao trabalho; 

 Manual da Aprendizagem, 9ª Edição, Questão 67: 

 

 

67) Como fica o contrato de aprendizagem em casos de afastamento em razão de licença-

maternidade, acidente de trabalho ou auxílio-doença? 

Esses afastamentos também não constituem, por si só, causa para rescisão do contrato, produzindo 

os mesmos efeitos que nos contratos de prazo determinado. 

Além disso, durante o período de afastamento em razão da licença-maternidade e acidente de 

trabalho, deverá ser recolhido o FGTS do aprendiz. [...] 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

Consequências Práticas: 

Casos onde NÃO há estabilidade: 1) Doenças não relacionados ao trabalho; 2) 

Acidentes não relacionados ao trabalho; 

 Continuação... 

 

 

 [...] Durante o afastamento, o aprendiz não poderá frequentar a formação teórica, já que essa 

formação também faz parte do contrato de aprendizagem, sendo as horas teóricas consideradas 

efetivamente trabalhadas. 

Transcorrido o período de afastamento sem atingir o termo final do contrato e não sendo possível ao 

aprendiz concluir a formação prevista no programa de aprendizagem, o contrato deverá ser 

rescindido sem justa causa e poderá ser-lhe concedido um certificado de participação ou, se for o  

caso, um certificado de conclusão de bloco ou módulo cursado. 

Caso o termo final do contrato ocorra durante o período de 

afastamento [...] o contrato deverá ser rescindido normalmente na 

data predeterminada para o seu término. 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

E nos casos onde o/a aprendiz se torna estável? 

 

A Estabilidade Acidentária, prevista na Lei nº. 8.213/1991, Art. 118: 

“Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo 

mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, 

após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de 

percepção de auxílio-acidente.” 



Afastamentos do Aprendiz por Motivo de 

Saúde e a Hipótese de Estabilidade Provisória 

Consequências Práticas: 

Casos onde HÁ estabilidade: 3) Acidente do trabalho e Acidente de trajeto; 4) Doença 

profissional ou ocupacional ou doença de trabalho: 

  Com fim do auxílio-doença e retorno do afastamento, começa a contagem da 

estabilidade acidentária. Se o contrato de aprendizagem ao fim ou se ainda há prazo 

remanescente, a relação de trabalho se mantém, passando a ser a prazo 

indeterminado, com todas suas implicações de desenvolvimento (FGTS passa a 

alíquota de 8%; jornada e funções podem ser pactuadas entre empregador e 

empregado/a, observando-se o Art. 67 do ECA se este/a for menor de 18 de anos; 
etc) e extinção (no caso de dispensa sem justa causa, 

devido pagamento de aviso prévio; multa de 40% sobre o 

saldo do FGTS, etc) 
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