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COMUNICADO 

 
Assunto:  PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO DE APRENDIZAGEM  

Suspensão do Contrato de Trabalho x Garantia de Emprego Lei nº 14.020/2020 
 
 
Prezados, temos recebido uma grande quantidade de consultas por esclarecimentos quanto a 
garantia provisória de emprego decorrente da suspensão do contrato de trabalho prevista 
inicialmente na Medida Provisória nº 936/2020, que posteriormente, foi convertida na Lei nº 
14.020/2020.  
 
Muitas empresas e entidades estão cometendo o seguinte erro: projetar o vencimento do 

contrato de aprendizagem, SIMPLESMENTE ADICIONANDO O TEMPO QUE O APRENDIZ 

FICOU SUSPENSO POR EXEMPLO, AO TÉRMINO PREVISTO DO CONTRATO DE 

APRENDIZAGEM. 

 

Exemplo: aprendiz ficou suspenso por 180 dias em 2020, retornando ao trabalho em 

04/01/21. O contrato de aprendizagem vencia em 09/03/21, a empresa/entidade somam 

180 dias de garantia de emprego ao vencimento de 09/03/21, supondo término em 

09/09/21.  

ISTO É ERRADO E TEM OCORRIDO COM FREQUÊNCIA. 

Ao cometer esse erro, naturalmente extrapolam os limites legais de duração do contrato (normal + 
garantia de emprego), situação em que o aprendiz passaria a ser considerado como “efetivado”, 
sendo que, o  que até então era um contrato por prazo determinado de aprendizagem transforma-se 
automaticamente em contrato de trabalho por prazo indeterminado ou “empregado normal”, com 
as repercussões legais pertinentes, tais como: 
 
- FGTS passa de 2 para 8 % 
- devido aviso prévio em caso de demissão 
- devida multa do FGTS desligamento sem justa causa 
 

O INAMARE - Instituto de Aprendizagem Profissional Maringá, no uso de suas atribuições, 

e, dada a necessidade de abordagem da questão, vem através de comunicado esclarecer 

pontos relevantes quanto ao tema: 

A Lei n° 14.020/2020 instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da 

Renda, dispondo sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n° 006/2020, e da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona vírus, conforme a Lei 

n° 13.979/2020. 

Nos termos do artigo 5° da Lei n° 14.020/2020 o Benefício Emergencial de Preservação 

do Emprego e da Renda, é devido a empregados na situação de aplicação de redução 

proporcional de jornada de trabalho e de salário, e suspensão temporária do contrato de 

trabalho. 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/20/lei_14020_2020.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/20/decreto_legislativo_006_2020.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/20/lei_13979_2020.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/20/lei_13979_2020.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/20/lei_14020_2020.php#art5
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/20/lei_14020_2020.php
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Em decorrência da aplicação de tais medidas,  conforme artigo 10 da Lei n° 

14.020/2020: 

O empregado/aprendiz tem garantia provisória de emprego: 

- PELO PERÍODO DE DURAÇÃO DO ACORDO 

- APÓS O RESTABELECIMENTO DA JORNADA POR IGUAL PERÍODO DO ACORDO 

PACTUADO 

EM RESUMO- OBSERVAR QUE A GARANTIA PROVISÓRIA DE EMPREGO COMEÇA A 

CONTAR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O APRENDIZ RETORNOU AO 

TRABALHO E AULAS NA ENTIDADE.  

E não simplesmente acrescentar ao final previsto do contrato de aprendizagem como 

muitos tem feito. 

Caso o contrato de aprendizagem atinja seu termo final durante o período da 

garantia provisória de emprego prevista no art. 10 da Lei 14.020/2020 este 

deverá ser prorrogado, realizando-se um aditivo, para que seja assegurado ao 

aprendiz a sua permanência no estabelecimento empregador até o fim da garantia 

provisória de emprego indicada na Lei, não se caracterizando o contrato por prazo 

indeterminado. 

Neste sentido é a nota técnica conjunta 09/2020 do MPT, vejamos:  

VII - Além da garantia citada no item anterior, o aprendiz que for 

submetido às medidas de redução proporcional da jornada de trabalho e 

salário e/ou suspensão temporária do contrato de aprendizagem terá 

garantia provisória de emprego, nos termos do art. 10 Medida Provisória 

n.º 936/2020. Em tais hipóteses, o contrato de aprendizagem deverá 

ser prorrogado, mediante termo aditivo, sempre que alcançar seu 

termo final durante o período da garantia provisória. 

Por fim, vamos apresentar alguns casos práticos de contratos de aprendizagem sujeitos a 

aplicação da garantia provisória de empregado, especificando em que casos se aplica a 

necessidade de prorrogação do contrato de aprendizagem, deixando claro que a 

prorrogação NÃO é uma regra, abaixo os exemplos práticos. 

Exemplo 1. 

Contrato de Aprendizagem de 01/11/2019 à 28/02/2021 

Suspensão do Contrato por 150 dias – 01/06/2020 à 28/10/2020 

Garantia de Emprego (Retorno) – 29/10/2020 à 27/03/2021 

O contrato de aprendizagem deverá ser prorrogado até 27/03/2021, pois seu termo 

final (28/02/2021) foi superado durante o período de garantia provisória de emprego.  

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/20/lei_14020_2020.php#art10
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/20/lei_14020_2020.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/20/lei_14020_2020.php
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Exemplo 2. 

Contrato de Aprendizagem de 01/01/2020 à 30/06/2021 

Suspensão do Contrato por 180 dias – 01/04/2020 à 27/09/2020 

Garantia de Emprego (Retorno) - 28/09/2020 à 26/03/2021 

NÃO há necessidade de prorrogação do contrato, haja vista, que a garantia de 

empregado (26/03/2021) se findou antes do término do contrato de aprendizagem. O 

término do contrato permanece o mesmo em 30/06/2021. 

 

Por derradeiro, é importante frisar que o fato do empregado/aprendiz ter o contrato de 

trabalho suspenso, não determina de forma automática a prorrogação do contrato de 

aprendizagem conforme ficou explícito nos exemplos acima, só haverá a obrigatoriedade 

da prorrogação caso o contrato de aprendizagem atinja seu termo final durante o 

período da garantia provisória de emprego prevista no art. 10 da Lei 

14.020/2020. 

 

 

 

 

 


