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ORIENTAÇÃO 004/2020 

 

Vitória/ES, 03 de julho de 2020. 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O RETORNO DOS APRENDIZES MENORES DE 

IDADE ÀS ATIVIDADES PRÁTICAS DURANTE O ESTADO DE PANDEMIA 

COVID-19 

 

Considerando que o reconhecimento do estado de calamidade pública e de 

emergência de saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19, bem como a edição, 

na data de 02 de julho de 2020 do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2201/2020/ME pela 

Divisão de Fiscalização do Trabalho Infantil e Igualdade de Oportunidades da Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. 

 

Considerando que os trabalhadores com idade inferior a 18 anos devem ser 

tratados e protegidos levando em consideração a sua condição de seres humanos em 

desenvolvimento, garantindo-se a absoluta prioridade, a proteção integral e a observância 

de seu melhor interesse, conforme determina a Constituição Federal (art. 227, caput); 

 

Considerando o recebimento de inúmeros questionamentos de aprendizes, 

empresas, entidades formadoras e outros interessados acerca da possibilidade de retorno 

dos aprendizes adolescentes às atividades práticas dos respectivos cursos de 

aprendizagem. 

  

Considerando que, por deter o poder diretivo, ordenando e determinando as 

condições em que o adolescente prestará serviços, recai sobre o empregador, assim como 

sobre o estabelecimento responsável pelo cumprimento das quotas de aprendizagem, o 

dever objetivo de cuidado para com os trabalhadores com idade inferior a 18 anos sob o 

seu comando, restando obrigado(s) a adotar as medidas necessárias para a sua proteção 

integral, ainda que de forma preventiva, e se abster de dar ordens diretas ou indiretas que 

impliquem colocá-los em situação de risco ou prejudicar a sua saúde, tornando-se 

necessário o afastamento dos trabalhadores com idade inferior a 18 anos de 

atividades que envolvam seu comparecimento pessoal, devido ao risco de contato com 

terceiros no trabalho, na entidade formadora e no deslocamento entre estes e sua 

residência.  

 



Considerando que nos contratos de aprendizagem, as atividades teóricas 

desenvolvidas em salas de aula encontram-se proibidas em todo o estado do Espírito 

Santo por força do DECRETO Nº 4683-R editado pelo GOVERNO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO em 30 de junho de 2020.   

 

A Superintendência Regional do Trabalho no Espírito Santo ORIENTA aos 

aprendizes, entidades formadoras e empregadores que o OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 

2201/2020/ME considera possível o retorno dos aprendizes adolescentes às atividades 

práticas, desde que atendidos cumulativamente os seguintes requisitos: 

 

1) Que, conforme previsto pelo item 11. Do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 

2201/2020/ME, antes de promover o retorno às atividades presenciais dos 

trabalhadores com idade inferior a 18 anos, o empregador aplique todas as 

medidas protetivas à sua integridade física e psicológica, podendo ser viabilizada 

pelas alternativas previstas nas Medidas Provisórias n.º 927 e n.º 936, ambas de 

2020. Quais sejam: Alteração para o regime de teletrabalho;  antecipação de férias; 

antecipação de feriados; redução de jornada e salário e suspensão temporária do 

contrato de trabalho,  

 

2) Que a retomada da atividade econômica principal do estabelecimento em que o 

aprendiz realiza as aulas práticas esteja liberada, com a reabertura dos 

estabelecimentos, ou não tenha sido interrompida pela autoridade local 

competente. 

 

 

3) Que sejam observadas todas as regras contidas na PORTARIA CONJUNTA Nº 

20, DE 18 DE JUNHO DE 2020 editada em conjunto pela Secretaria Especial de 

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo Ministério da Saúde. 

 

4) Que o retorno às atividades práticas presenciais dos aprendizes com menos de 18 

anos seja acompanhado pela entidade formadora, nos termos do art. 5º, inciso VII, 

da Portaria n.º 723, de 23 de abril de 2012, que se responsabilizará juntamente 

com o empregador pela preservação da saúde dos aprendizes e pelo cumprimento 

integral das regras contidas na PORTARIA CONJUNTA Nº 20, DE 18 DE 

JUNHO DE 2020. 

 

 

Frisa-se, ainda, e nos termos do item 14. do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 

2201/2020/ME, que em face do caráter mandamental paras todas as empresas em 

funcionamento das medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão 

da COVID-19 nos ambientes de trabalho, previstas na Portaria Conjunta n.º 20, de 2020, 

a constatação do descumprimento das referidas medidas pelo Auditor Fiscal do Trabalho 

nos estabelecimentos que decidam pelo retorno das atividades presenciais dos 

trabalhadores com idade inferior a 18 anos, no bojo 

ou não do contrato de aprendizagem, sujeitará o infrator a aplicação das medidas 

sancionatórias cabíveis, bem como de medidas pertinentes em face da violação do direito 

à proteção integral do adolescente. Assim como pode acarretar a requisição de suspensão 

do cadastro da entidade formadora, nos termos do art. 7º da Portaria n.º 723, de 23 de 

abril de 2012, pelo descumprimento do dever de acompanhamento previsto no art. 5º, 

inciso VII, do mesmo instrumento. Bem como condicionado nos itens 10. e 13. do 

OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2201/2020/ME. 



 

 

Por fim, na hipótese de advir nova legislação que verse sobre o tema, as 

orientações serão atualizadas e encaminhadas aos interessados. 
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