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RESUMO 

Esta monografia tem o objetivo de examinar a Estabilidade 

Provisória da Gestante, para que isto ocorra, esta pesquisa foi dividida em três 

capítulos.  

O primeiro Capítulo, será examinado o Contrato individual de 

trabalho e sua extinção, para tanto, far-se-á necessário abordar: a Sucinta história 

do Contrato individual de trabalho; os Princípios do Direito do trabalho, como por 

exemplo, o da dignidade da pessoa humana, o da boa-fé, o da proteção e da 

continuidade; verificar o Conceito de Contrato individual de trabalho, sua natureza 

jurídica, sua classificação, os sujeitos da relação de emprego, as causas de 

interrupção e suspensão e a forma de extinção do contrato individual de trabalho, 

principalmente  por decisão do empregador. 

No segundo Capítulo, examinar-se-á a Estabilidade  

Provisória, abordando o Sucinto histórico da estabilidade no Direito Brasileiro, 

diferenciando estabilidade de garantia de emprego, conceituando-as e 

classificando-as, abordar-se ainda, as modalidades de estabilidade definitiva e 

provisória, passando a examinar a forma de extinção da estabilidade. 

No último Capítulo, examinar-se-á objetivo principal desta 

monografia. Sendo assim, será examinado, a Sucinta história sobre a proteção à 

Gestante;  o fundamento desta proteção; buscar a diferença entre licença-

maternidade e garantia de emprego; qual a natureza jurídica do salário-

maternidade; qual a responsabilidade do empregador; quais as praticas que 

consistem em discriminação contra a mulher; os vários direitos da gestante, entre 

eles, direito da empregada doméstica; direito em caso de aborto; direito em 

decorrência de natimorto; direito à prorrogar a licença-maternidade; direito em 

relação ao aviso prévio; direito a reintegração entre outros.  

Busca-se identificar os direitos da Gestante, uma vez que, 

no estado de gravidez, a mulher necessita de maior proteção.             



INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto a Estabilidade 

Provisória da Gestante.  

O seu objetivo é identificar quais são os direitos que a 

gestante adquire, uma vez que a proteção à mulher e a criança é luta constante 

em todo Mundo. A Revolução Industrial serviu como mola propulsora para que a 

mulher conquistasse  espaço no mercado de trabalho. Porém, após essa 

conquista, as mulheres travam outra batalha, lutam por igualdade. Outra 

preocupação mundial é em relação à discriminação da mulher grávida no 

mercado de trabalho, Assim, a mulher deve ser protegida no estado de gravidez, 

devido ao estado de fragilidade que se encontra. Gravidez não é doença, mas 

dificilmente a mulher conseguiria ser inclusa no mercado de trabalho nessa 

condição.   

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando de Contrato 

Individual de Trabalho e sua extinção. Foi necessário para tanto, relatar 

sucintamente a história do Direito do Trabalho, passando em seguida aos 

Princípios do Direito do Trabalho, entre eles, o Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana; Boa-fé; Proteção e Continuidade, em seguida, o Contrato Individual de 

Trabalho, quanto a sua natureza jurídica, sua classificação quanto à duração; os 

sujeitos desta relação; as causas suspensivas e interruptivas deste contrato e por 

fim, as causas de extinção do contrato individual de trabalho, principalmente a 

extinção do contrato de trabalho por decisão do empregador.   

No Capítulo 2, tratando de Estabilidade Provisória no 

Contrato Individual de Trabalho, para compreender o que é estabilidade. Foi 

necessário abordar brevemente a história da estabilidade, diferenciar estabilidade 

de garantia de emprego, passando a verificar as espécies de estabilidades 

definitiva e provisória, por fim, as formas de extinção da estabilidade.  
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No Capítulo 3, tratando de Estabilidade Provisória da 

Gestante, será abordado sucintamente a história desta estabilidade e sua 

evolução; qual o fundamento doutrinário desta proteção; a diferença entre licença-

maternidade de garantia de emprego; a natureza jurídica do salário-maternidade; 

a responsabilidade do empregador em caso de dispensa de gestante e, por fim, 

identificar os direitos da mulher em decorrência de gestação. 

Para a presente monografia foram levantadas algumas 

hipóteses: 

A empregada contratada mediante contrato individual de 

trabalho por prazo determinado, tem direito em caso de gravidez à estabilidade.  

Se o empregador comunicar o aviso prévio à empregada, 

caso esta engravide dentro do lapso temporal do aviso prévio, 30 dias, terá direito 

a estabilidade gestante.  

No contrato individual de trabalho, caso a empregada em 

estado de gravidez for dispensada sem justa causa, terá direito exclusivo de ser 

indenizada.     

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação1 foi utilizado o Método Indutivo2, na Fase de Tratamento de 

Dados o Método Cartesiano3, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente 

Monografia é composto na base lógica Indutiva. 

                                            
1 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 

estabelecido[...]. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da 
pesquisa jurídica . 10 ed. Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 101. 

2 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e 
Metodologia da pesquisa jurídica . p. 104. 

3 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 
Eduardo de oliveira. A monografia jurídica . 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 
22-26. 
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Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente4, da Categoria5, do Conceito Operacional6 e da Pesquisa 

Bibliográfica7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 

alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesqu isa 
jurídica . p. 62. 

5 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.”  PASOLD, 
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesqu isa jurídica . p. 31. 

6 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica . p. 45. 

7 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesqu isa jurídica . p. 239. 
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CAPÍTULO 1  

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO E SUA EXTINÇÃO 

1.1 SUCINTAS INFORMAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DO CONTRA TO 

INDIVIDUAL DE TRABALHO 

A História do Contrato Individual de Trabalho esta 

entrelaçada com a do próprio Direito do Trabalho.  Assim, ao se observar à 

evolução e os relatos acerca do Direito do Trabalho, verifica-se que é quase 

impossível identificar quando foi que surgiu o Direito do Trabalho e juntamente 

com ele, o Contrato Individual de Trabalho.  

Alguns doutrinadores, como Gomes e Gottschalk (1981, p.1) 

alegam que o Direito do Trabalho “tem sua origem na Revolução Industrial”.     

Em contra sensu, existem exemplos na Legislação Mosaica, 

mais de 2000 anos a.C., e no Código de Hamurabi, 200 anos a.C., que se destina 

a regular a prestação do trabalho humano, como registra Altavila (1989, p. 27-28): 

Direito do Trabalho – Além do descanso semanal, atrás referido, a 
legislação mosaica superou a todas as antigas civilizações. O 
Código de Hamurabi estabeleceu preços de salários, porém 
manteve a escravidão. (...) Na Legislação de Moisés, estes três 
versículos são grandiosos e precursores do direito que atingiu a 
sua quase saturação nos dias presentes: - “Quando o teu irmão 
hebreu ou irmã hebréia se vender a ti, seis anos te servirá, mas no 
sétimo ano o despedirás forro de ti” (15, v.12). - “E quando o 
despedires de ti, forro, não o despedirás vazio” (15, v.13). - (...) 
“No seu dia lhe darás o seu jornal e o sol não se porá sobre isso”. 

Tanto a Revolução Industrial como a legislação acima, não 

podem ser apontadas como marco inicial do Direito do Trabalho.  
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Não se pode negar, porém, que a Revolução Industrial foi 

um marco importante para a evolução e consolidação do Direito do Trabalho, uma 

vez que a partir dela que o contrato de trabalho passou a ser utilizado em larga 

escala e originando os sistemas de proteção ao trabalho.   

Para Souto Maior (1976, p.347) o termo Revolução Industrial 

refere-se: 

(...) às transformações econômicas que modificaram 
profundamente a sociedade européia dos séculos XVIII e XIX. 
Alguns autores negam que tenha havido uma revolução no 
sentido de transformação súbita e fundamental, e, sim, uma 
evolução, expressão mais compatível com o lento e gradual 
desenvolvimento de fatos econômicos. Todavia, as mudanças do 
século XVIII e XIX foram mais rápidas do que em qualquer outro 
período da História, e soa tão extensas e tão profundas, que a 
palavra revolução talvez ainda possa ser empregada com 
propriedade. 

Portanto, a Revolução Industrial não foi o marco inicial do 

Direito do Trabalho e ,por conseguinte, não foi o marco do contrato de trabalho, 

muito embora não se possa negar sua importância em relação aos avanços no 

Direito do Trabalho.  

É muito improvável que se possa afirmar precisamente 

quando foi que surgiu o Contrato de Trabalho ou o Direito do Trabalho.         

Também merece destaque a Constituição Mexicana de 

1917, primeira a prever direitos trabalhistas em seu texto. Nascimento (2004, p. 

31) observa: 

Inicia-se com a Constituição do México de 1917, á qual Trueba 
Urbina dedica o estudo La primeira Constitución político-social Del 
mundo, publicado em 1971 no México, no qual conceitua 
Constituição Social como “um conjunto de aspirações e 
necessidades dos grupos humanos que como tais integram a 
sociedade e traduzem o sentimento da vida coletiva, distintos dos 
da vida política”.     
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A política trabalhista no Brasil surge na era Vargas, como 

menciona Delgado (2006, p.109):  

O período a se destacar nessa evolução histórica será a fase da 
institucionalização (ou oficialização) do Direito do Trabalho. Essa 
fase tem seu marco inicial em 1930, firmando a estrutura jurídica e 
institucional de um novo modelo trabalhista até o final da ditadura 
getulista (1945). Terá, porém, o condão de manter seus plenos 
efeitos ainda sobre quase seis décadas seguintes, até pelo menos 
a Carta Constitucional de 1988.      

Porém, antes da era Vargas, já haviam leis esparsas que 

previam direitos aos trabalhadores brasileiros, como expõe Pinto Martins (2008, 

p.10):   

Havia leis ordinárias que tratavam de trabalho de menores (1891), 
da organização de sindicatos rurais (1903) e urbanos (1907), de 
férias etc. O Ministério Público do Trabalho, industria e Comércio 
foi criado em 1930, passando a expedir decretos, a partir dessa 
época, sobre profissões, trabalho das mulheres (1932), salário 
mínimo (1936), Justiça do Trabalho (1939) etc.  

A primeira Constituição que tratou do assunto foi a de 1934, 

como relata Pinto Martins (2008, p.10):  

A Constituição de 1934 é a primeira constituição brasileira a tratar 
especificamente do Direito do Trabalho. É a influência do 
constitucionalismo social, que em nosso país só veio a ser sentida 
em 1934. Garantia a liberdade sindical (art. 120), isonomia 
salarial, salário mínimo, jornada de oito horas de trabalho, 
proteção do trabalho das mulheres e menores, repouso semanal, 
férias anuais remuneradas (§ 1º do art. 121).  

Nascimento (1991, p. 35) menciona que: no Brasil as 

Constituições têm tradição no sentido de abordar questões de Direito do Trabalho.  

Delgado (2006, p.123), arrebata:  

A Carta de 1988 trouxe, o mais relevante impulso já 
experimentado na evolução jurídica brasileira, a um eventual 
modelo mais democrático de administração dos conflitos sociais 
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no país. Impulso relevante, se cotejado com a história anterior do 
Direito Laboral pátrio. 

Portanto, a história do Contrato Individual de Trabalho é sim 

ligada diretamente ao da Direito do Trabalho.  

1.1.1 Princípio do direito do Trabalho 

Os Princípios de acordo com Plá Rodriguez (2000, p. 36): 

são linhas diretrizes que informam algumas normas e inspiram 
direta ou indiretamente uma série de soluções, pelo que podem 
servir para promover e embasar a aprovação de novas normas, 
orientar a interpretação das existentes e resolver os casos não 
previstos. 

1.1.1.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

Na história, inicialmente o trabalho não esteve associado à 

dignidade, mas sim, a castigo ou outra expressão de sentido pejorativo, como 

menciona Pinto Martins (2008, p. 3 a 7):    

Inicialmente, o trabalho foi considerado na Bíblia como castigo. 
Adão teve de trabalhar para comer em razão de ter comido a 
maça proibida. (...) Na Grécia, Platão e Aristóteles entendiam que 
o trabalho tinha sentido pejorativo. Envolvia apenas a força física. 
A dignidade do homem consistia em participar dos negócios da 
cidade por meio da palavra. (...) No Feudalismo, (...) o trabalho era 
considerado um castigo. Os nobres não trabalhavam.  

Atualmente a doutrina social da um sentido humanista ao 

trabalho.  

Ruprecht (1995, p. 104), conceitua precisamente o Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana: “Esse princípio, conhecido também como 

princípio do valor humano, baseia-se na humanização do trabalho, em considerar 

o trabalhador como um ser humano e não como mercadoria ou elemento de 

produção”. 
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O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana visa dignificar 

o trabalho, e não considerar o ser humano como uma maquina, mas sim, um ser 

detentor de direitos e obrigações. 

1.1.1.2 Princípio da boa-fé 

Presente em toda relação contratual, não poderia deixar de 

estar presente nos Contratos de Trabalho.  

Segundo Plá Rodrigues (2000. p. 425), Princípio da Boa-fé: 

Refere-se à conduta da pessoa que considera cumprir realmente 
com seu dever. Pressupõe uma posição de honestidade e 
honradez no comércio jurídico, porquanto contém implícita a plena 
consciência de não enganar, não prejudicar, nem causar danos. 
Mais ainda, implica na convicção de que as transações são 
cumpridas normalmente, sem trapaças, sem abusos, nem 
desvirtuamentos.  

O Princípio da Boa-fé está ligado a atitude das partes, ou 

seja, empregado e empregador devem proceder com honestidade e honradez, 

cumprindo o contratado, sempre dentro dos limites legais. 

1.1.1.3 Princípio da proteção 

O Princípio da Proteção no Direito do Trabalho é apontado 

como sendo princípio primário, do qual outros derivam. Seu propósito é 

estabelecer igualdade entre os desiguais. Segundo Couture, citado por Plá 

Rodriguez (2000, p. 85), “o procedimento (...) lógico de corrigir as desigualdades é 

o de criar outras desigualdades”. Assim, o princípio da proteção tem o intuito de 

tratar a parte mais fraca com preferência, livrar o obreiro de sua condição natural 

de inferior na relação trabalhista e coloca-lo em pé de igualdade com  o 

empregador .  

O princípio da proteção no Direito do Trabalho, inspira outra 

regra, a do in dúbio, pro operário. Segundo Plá Rodrigues (2000, p. 107 e 111): “o 

Juiz ou o intérprete deve escolher, entre vários sentidos possíveis de uma norma, 
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aquela que seja mais favorável ao trabalhador”. O doutrinador não se refere a 

simples observação, mas sim:  

(...) de corrigir a norma, nem sequer de integra-la: somente cabe 
utilizar esta regra quando existe uma norma e unicamente para 
determinar-lhe o verdadeiro sentido, entre vários possíveis. De 
sorte que, quando uma norma não existe, não é possível recorrer 
a este procedimento para substituir o legislador e muito menos é 
possível usar esta regra para afastar-se do significado claro da 
norma. Ou para atribuir-lhe um sentido que de modo nenhum se 
pode deduzir de seu texto ou de seu conteúdo.  

Ao aplicar este princípio, deve-se ter cautela, pois, se não 

existe dúvida acerca da interpretação da norma jurídica, não há como utilizar este 

princípio, pois, se estaria dando interpretação diferente da pretendida pelo 

legislador, o que  não se pretende. 

1.1.1.4 Princípio da continuidade  

O objetivo do Princípio da Continuidade é conferir ao 

contrato individual de trabalho a maior duração possível, e tornar esta relação 

estável, como descrevem Pierre Verge e Guylaine Vallée, citados por Plá 

Rodriguez (2000, p. 241): 

(...) a preservação da continuidade da relação de trabalho é um 
princípio de sustentação de várias noções jurídicas peculiares ao 
Direito do Trabalho, apesar das dificuldades que possam afeta-la. 
Mas as regras do Direito do Trabalho não só preservam a relação 
de trabalho, mas também, em outras circunstâncias, essa 
continuidade uma fonte de vantagens especificas para o 
trabalhador: a antiguidade no emprego gera uma série de 
vantagens salariais e de benefícios adicionais que estimulam e 
recompensam a continuidade do trabalhador na  empresa. 

O real alcance deste Princípio é apontado por Plá Rodriguez 

(2000, p. 247): 

1) preferência pelos contratos de duração indefinida; 2) amplitude 
para a admissão das transformações do contrato; 3) facilidade 
para manter o contrato, apesar dos descumprimentos ou 
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nulidades em que se haja incorrido; 4) resistência em admitir a 
rescisão unilateral dd contrato por vontade patronal; 5) 
interpretação das interrupções dos contratos como simples 
suspensões; e 6) manutenção do contrato nos casos de 
substituição do empregador.  

A extinção do contrato de trabalho é ponto de atuação do 

Princípio da Continuidade.   

No Brasil, existem regras constitucionais e 

infraconstitucionais que buscam fundamento no princípio da continuidade, visando 

dificultar a extinção do contrato de trabalho.  

Como regras constitucionais, pode-se citar: 

Art. 7º, I , da CF/88: relação de emprego protegida contra 

despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que 

preverá indenização compensatória, dentre outros diretos;  

Art. 7º,  XXI , da CF/88: aviso prévio proporcional ao tempo 

de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;  

E na previsão de indenização compensatória nos casos de 

despedida sem justa causa e nas estabilidades provisórias da gestante, dos 

dirigentes de sindicatos e de comissões internas de prevenção de acidentes. 

Como dispõe o artigo 10, do ADCT.  

Como regras infraconstitucionais, cita-se artigos da 

Consolidação das Leis do Trabalho: 

O art. 443, que dispõe sobre a possibilidade de se contratar 

por prazo certo, o qual é modalidade de contratação excepcional, podendo ser 

feita somente nos casos previstos em lei;    

O art. 448, “a mudança na propriedade ou na estrutura da 

jurídica da empresa não afastará os contratos de trabalho dos respectivos 

empregados”, referindo-se a continuidade dos contratos em casos de mudanças 

de propriedade ou natureza jurídica; 
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O art, 453, que determina a unificação do tempo de serviço 

do empregado, quando readmitido, exceto nas hipóteses ressalvadas; 

E o art. 471, que prevê a possibilidade de suspensão do 

contrato de trabalho.  

A extinção do contrato de trabalho por prazo determinado e 

considerado normal. Já, a extinção do contrato por prazo indeterminado é 

considerada uma anomalia.       

A extinção do contrato de trabalho deve observar as regras 

contidas na CLT. Existem casos em que o empregador tem seu direito potestativo 

de dispensa restringido, é o caso das diversas modalidades de estabilidade.   

Segundo Pinto Martins (2008, p. 7): “verifica-se que a 

preocupação maior é com a proteção do hipossuficiente e com o emprego típico”.  

Em decorrência de todos os acontecimentos históricos de 

luta do trabalhador por melhores condições de trabalho, visando à dignidade do 

ser humano,  “A legislação do trabalho é o resultado da reação contra a 

exploração dos trabalhadores pelos empregadores”, segundo Pinto Martins (2008, 

p. 8). 

Passa-se a examinar o conceito de Contrato Individual de 

Trabalho. 

1.1.2 Conceito de Contrato Individual de Trabalho 

A definição de Contrato Individual de Trabalho foi lançada 

pelo legislador no art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho, que dispõe: 

“Contrato de Trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de 

emprego”. 

A definição imposta pelo legislador é criticada pela doutrina 

e jurisprudência, pois não permite identificar a natureza jurídica da relação que se 

firmou entre empregado e empregador.  
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Segundo Delgado (2002, p.478): 

O texto da CLT não observa, como se nota a melhor técnica de 
construção de definição : em primeiro lugar, não desvela os 
elementos integrantes do contrato empregatícios; em segundo 
lugar, estabelece uma relação incorreta sobre seus termos (é que 
em vez de o contrato corresponder à relação de emprego, na 
verdade ele propicia o surgimento daquela relação); finalmente, 
em terceiro lugar, o referido enunciado legal produz um verdadeiro 
vínculo vicioso de afirmações (contrato/relação de emprego; 
relação de emprego/contrato). 

Desta forma, a doutrina sentiu-se na obrigação de 

complementar à definição legal, buscando diferenciar a relação de trabalho de 

relação de emprego.  

Na busca dessa distinção, Furtado (1994, p.46) dispõe:   

Relação jurídica de trabalho é a que resulta de um contrato de 
trabalho, denominando-se relação de emprego quando se trata de 
um contrato de trabalho subordinado. Quando não haja contrato, 
temos uma simples relação de trabalho.  

Seguindo a orientação desse doutrinador, a denominação 

mais adequada em relação ao contrato individual de trabalho, seria a 

denominação contrato de emprego.  

Todavia, a doutrina encarregou-se em buscar uma definição 

mais objetiva ao conceito de Contrato Individual de Trabalho, segundo Maranhão 

(2000, p.231): 

Contrato de trabalho stritu sensu é o negocio jurídico pelo qual 
uma pessoa física (empregado) se obriga, mediante o pagamento 
de uma contraprestação (salário), a prestar trabalho não eventual 
em proveito de outra pessoa, física ou jurídica (empregador), a 
quem fica juridicamente subordinado.   

Com base no conceito fornecido pelo doutrinador, pode-se 

identificar os elementos característicos do Contrato Individual de Trabalho, ou 

seja, salário; pessoalidade; não eventualidade e subordinação jurídica.  
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A expressão negócio jurídico, utilizado pelo doutrinador ao 

formular o conceito de Contrato Individual de Trabalho, possibilita identificar a 

natureza jurídica desta relação, que passa a ser examinado no item seguinte.  

1.1.3 Natureza Jurídica do Contrato Individual de T rabalho 

Em relação à natureza jurídica do Contrato Individual de 

Trabalho, existem teorias divergentes, ou seja, a teoria contratualista e a teoria 

anticontratualista.    

A teoria contratualista definida por Maranhão (1991, p.223), 

entende que: 

Não é de se acolher à tese, defendida, principalmente, pela 
doutrina alemã, de que a forte limitação sofrida pela autonomia da 
vontade  na estipulação do conteúdo do contato de trabalho faça 
deste negócio jurídico um contrato de direito público ou do direito 
social. Não há como confundir direito público com disposições  
legais de “ordem pública”. Estas existem, também, no direito 
privado. Os contratantes, no contrato de trabalho, colocam-se no 
mesmo pé de igualdade jurídica. E é o quanto basta para que se 
não possa negar sua natureza de direito privado.  

Segundo a teoria contratualista, a natureza jurídica do 

contrato individual de trabalho é privada, pois se identifica que a relação entre 

empregado e empregador depende de um ajuste de vontade entre as partes.  

A teoria anticontratualista, pode-se encontrar duas correntes: 

a primeira, da instituição, defendida por autores franceses, a segunda, defendida 

por autores alemães, da incorporação.  

Para o francês Michel Despax, citado por Pinto Martins 

(2002, p.96), na teoria da instituição, a empresa é uma comunidade de trabalho:  

(...) marcada por um interesse superior comum a todos os seus 
membros, havendo, e conseqüência, uma situação estatutária e 
não contratual entre as partes do referido pacto, em que o estatuto 
prevê as condições do trabalho, mediante o poder de direção e 
disciplinar do empregador. Na verdade, o trabalhador entraria na 
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empresa e começaria a prestar serviços, inexistindo discussão em 
torno de cláusulas do contrato de trabalho.  

Por outro lado, a teoria da incorporação na Alemanha, 

segundo Siebert e Nikisch citados por Pinto Martins (2002, p.97), dispõem que:   

O ajuste preliminar não cria a relação de trabalho, que depende 
da efetiva prestação de serviços. A comunidade da empresa é 
criada a partir do momento em que o trabalhador é incorporado ao 
estabelecimento. Nesse momento, deixa de existir o ajuste 
preliminar da sociedade profissional, (...) há a incorporação do 
trabalhador na comunidade de exploração, pressupondo certo 
acordo de vontade, porem, sem força suficiente para transformá-lo 
em contrato. Nessa comunidade só existe relação de trabalho e 
não relações contratuais. 

A teoria institucional, leva em consideração a vontade do 

trabalhador de entrar na empresa após ajuste de condições. Por outro lado, na 

teoria da incorporação, o ajuste preliminar e desconsiderado, começando a 

relação a partir do momento em que o trabalhador começa a trabalhar. Nas duas 

teorias, a natureza jurídica é pública.     

Dispõe o art. 442 da CLT: Contrato Individual de Trabalho é 

o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.  

O art. 444 da CLT determina: As relações contratuais de 

trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo 

quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos 

coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.  

Contudo, o contrato de trabalho tem sua natureza privada 

em relação a sua formação e extinção, prevalecendo o interesse das partes, 

desde que não ultrapassem os limites impostos pelo legislador.  

Nascimento (1991, p.283) confirma: O empregado pode 

sempre rescindir o contrato pedindo demissão de acordo com seus interesses. O 

empregador pode despedi-lo, salvo diante de proibição legais (estabilidade).  
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A estabilidade, por exemplo, é uma proteção criada pelo 

legislador em favor do trabalhador contra dispensa arbitrária.  

1.1.4 Classificação do Contrato Individual de Traba lho quanto à duração 

Com fulcro no artigo 443 da CLT: “O contrato individual de 

trabalho poderá ser acordado [...] por prazo determinado ou indeterminado”.  

1.1.4.1 Contrato individual de trabalho por prazo i ndeterminado 

O contrato de trabalho por prazo indeterminado é a forma 

comum e presumível em todos os contratos de trabalho, conforme menciona 

Giordani (2000, p. 380): 

É certo que no ordenamento jurídico brasileiro presume-se que o 
contrato individual de trabalho tenha sido pactuado sem limite de 
tempo, salvo em contrário, devido às inúmeras vantagens que tal 
avenca proporciona ao empregado, se comparado ao contrato a 
prazo. Mesmo porque, o contrato de trabalho é de trato sucessivo. 
Portanto, em regra, ele se realiza sem determinação de prazo e 
caracteriza-se, em princípio, pelo sentido da continuidade. Dessa 
continuidade especifica dos contratos sucessivos deriva a 
conseqüência de que a indeterminação do prazo se presuma. A 
parte interessada cabe fazer a prova – contra essa presunção – 
de que determinado contrato de trabalho foi celebrado a termo.  

Em regra, o contrato de trabalho é pactuado sem estipulação 

de prazo, ou seja, por prazo indeterminado. O nosso ordenamento jurídico 

presume que o contrato de trabalho é por prazo indeterminado, se este não for o 

caso, a parte interessada deve fazer prova do contrário.  

O contrato de trabalho por prazo indeterminado traz várias 

vantagens ao empregado. Por exemplo, em caso de despedida arbitrária, aviso 

prévio. Isso não acontece nos contratos por prazo determinado, que quando 

chega ao fim, o empregado não receber nenhuma indenização por seu término.  

Outra vantagem diz respeito às Estabilidades.    
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1.1.4.2 Contrato individual de trabalho por prazo d eterminado 

O contrato de trabalho por prazo determinado, também 

denominado, contrato a termo, é a exceção do contrato de trabalho. Não há 

presunção em relação a este tipo de contrato, sendo que a regra é contrato por 

prazo indeterminado.   

Assim, observa Giordani (2000, p. 370): “O contrato por 

tempo determinado deve ser entendido aquele contrato em que as partes 

prevêem um limite à sua duração, limite este que pode ser um dia determinado, a 

execução de certos trabalhos ou um fato futuro, pode-se antevê-lo com 

aproximação”.  

Portanto, o contrato de trabalho por prazo determinado pode 

ser medido em dia, semana, mês ou ano, dependendo do ajuste entre as partes.   

Para que o contrato de trabalho possa ser pactuado por 

prazo determinado, deve-se observar a transitoriedade do serviço, neste sentido 

se posiciona Pinto Martins (2005, p. 59): 

Serviços cuja natureza justifique a predeterminação de prazo são, 
a rigor, os serviços transitórios. São os serviços breves, efêmeros, 
temporários. Aqui está se falando de serviço transitório e não de 
atividade empresarial de caráter transitório.A transitoriedade 
deverá ser observada em relação às atividades do empregador e 
não do empregado, de acordo com as necessidades de seu 
empreendimento.  

Para que o tenha validade o pacto labora a termo, há 

necessidade de observar alguns requisitos previstos em lei, como menciona 

Giordani (2000, p. 370): “Não basta a simples manifestação de vontade das 

partes para a pré-fixação do tempo do contrato de trabalho. Há necessidade de 

que as circunstancias o justifiquem, nos estritos termos da lei”.  

Os requisitos a serem observados estão no artigo 443, § 1º e 

2º da CLT: 
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Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho 
cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de 
serviços especificados ou ainda da realização de certo 
acontecimento suscetível de previsão aproximada. Parágrafo, §2º 
do artigo 443 da CLT, prevê as circunstancias em que somente 
terá validade o contrato de trabalho por prazo indeterminado em 
se tratando: a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade 
justifique a predeterminação do prazo; b) de atividade 
empresariais de caráter transitório; c) de contrato de experiência.  

Além dessas circunstancias, deve-se observar a 

determinação de prazo máximo para a duração do contrato por prazo 

determinado no artigo 451 da CLT, ou seja: “não poderá ser estipulado por mais 

de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez”.  

É vedado pactuar um novo contrato por prazo determinado 

com o mesmo empregado senão após 6 meses da conclusão do contrato anterior 

(art. 452 da CLT), salvo se o termino do contrato dependeu da execução de 

serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.  

Controvérsia acerca da duração máxima do contrato de 

trabalho por prazo indeterminado é levantada por Giordani (2000, p .371-372):  

Existe controvérsia, entretanto, quanto ao prazo total desta 
pactuação. Há quem entenda que pode alcançar quatro anos: dois 
no primeiro contrato, prorrogado por mais dois e há quem entenda 
que o limite total seria dois anos. Parece, entretanto, que tem 
prevalecido à interpretação de que se o contrato originariamente 
foi pactuado pelo prazo máximo admitido em lei (atualmente dois 
anos), não poderá ser prorrogado, pois caso contrário estar-se-ia 
admitindo que o mesmo contrato ultrapassasse aquele limite.  

Prevalece o entendimento de que o contrato por prazo 

indeterminado terá duração máxima de dois anos, podendo ser prorrogado dentro 

deste prazo. É o caso do contrato ser estipulado por um ano prorrogável por mais 

um ano, ficando, dessa forma, dentro do prazo máximo exigido por lei. Caso 

contrário, fica evidenciado o contrato por prazo indeterminado.   



 31

Segundo Giordani (2000, p. 372): a intenção dos dispositivos 

foi desestimular o uso dos contratos de trabalho por tempo determinado, tendente 

a frustrar a continuação no emprego, a contagem de tempo anterior e o 

pagamento de indenização por despedimento.    

Segundo a Súmula 195 do Supremo Tribunal Federal, o 

contrato a termo pode ser pactuado com prazo de dois anos prorrogável por mais 

dois, que totaliza quatro anos. Ao passar do prazo estipulado pela jurisprudência, 

o contrato de trabalho passa a ser por prazo indeterminado com todos os direitos 

previstos a esta modalidade de contrato de trabalho.  

Nos contratos de prazo determinado, pode ser pactuar 

cláusula que permitem as partes efetuarem a rescisão imotivada antes do termino 

do contrato. Todavia, estarão amparados pelas mesmas regras dos contratos por 

prazo indeterminado (art. 481 da CLT). Nesses casos, dever-se-á observar a 

necessidade de aviso prévio, por exemplo. 

1.1.4.2.1 Espécies de contratos de trabalho com pra zo determinado  

Existem várias espécies de contratos de trabalho por prazo 

determinado, entre eles pode-se citar: Contrato de obra certa (Lei nº 2.959/58); 

Contrato de safra (Lei nº 5.889/73, art. 14, parágrafo único); Contrato de 

aprendizagem (art. 428 e seu § 3º da CLT); Contrato de experiência (art 443, § 2º, 

c, da CLT); Contrato temporário.  

Como não é o objetivo da pesquisa, não será abordado cada 

tipo/espécie de contrato por prazo determinado. Porém, examinar-se-á o contrato 

de experiência, pois ele é o contrato de prazo determinado que antecede quase 

todos os contratos por prazo indeterminado, de forma, que um se liga ao outro.          

Segundo Pinto Martins (2005, p. 60): “somente em 28 de 

fevereiro de 1967, quando o Decreto-lei nº 229 deu nova redação ao artigo 443 da 

CLT é que o contrato de experiência passou a ser considerado contrato por prazo 

determinado”.  
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A respeito do contrato de experiência, Giordani (2000, p. 

371-373) ressalta: “Contrato de experiência tem como característica o fato de ser 

celebrado sob condição resolutiva, que é o resultado da prova, não estando 

obrigado o empregador a contratar em definitivo. Também considerado por muitos 

como contrato de prova”.   

O contrato de experiência, ou contrato de prova, antecede 

quase todos os contratos de trabalho por prazo indeterminado, sendo que, serve 

para o empregador testar o empregado e vice-versa.     

O prazo máximo do contrato de experiência é de noventa 

dias (parágrafo único do art. 455 CLT), admitindo, uma prorrogação, dentro deste 

prazo (art. 451 da CLT e  Súmula 188 do TST).  

Afirma Pinto Martins (2005, p. 60): “se o referido prazo for 

excedido por mais de 90 dias, vigorará como se fosse contrato por prazo 

indeterminado”.  

No contrato de experiência também é necessário fazer a 

anotação na CTPS de empregado, como menciona artigo 29 da CLT, quando 

menciona, condições especiais, qual seja, contrato de experiência.  

Com base no artigo 479 da CLT, se o empregador que, sem 

justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a titulo de 

indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do 

contrato.  

Não há determinação de que o contrato de trabalho seja 

pactuado de forma verbal ou escrito, com base nos artigos 443 e 447 da CLT, 

pode ser pactuado de forma verbal. Porém, o contrato de experiência costuma ser 

pactuado de forma escrita, servindo assim, de prova, pois se sabe da dificuldade 

de provar o que foi acordado em um contrato verbal.  
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1.1.5 Sujeitos da relação de emprego – o empregado e empregador    

Para se conhecer exatamente quem são os sujeitos da 

relação de emprego, far-se-á necessário distinguir relação de emprego de relação 

de trabalho. 

Segundo Furtado (1994, p.46): “relação jurídica de trabalho 

é a que resulta de um contrato de trabalho, denominando-se de relação de 

emprego, quando se trata de um contrato de trabalho subordinado. Quando não 

haja contrato, teremos uma simples relação de trabalho (de fato)”.  

Desta forma, pode-se identificar que a relação de trabalho é 

o gênero e a relação de emprego a espécie. A relação de trabalho diz respeito a 

todas as atividades humanas em que haja prestação de trabalho. Já a relação de 

emprego se preocupa com o trabalho subordinado, o qual seja realizado pelo 

empregado. 

1.1.5.1 Conceito de empregado 

O empregado surge com o trabalho subordinado, em relação 

ao contrato de emprego.  

Para Nascimento (2001, p.163): “Empregado é a pessoa 

física que presta pessoalmente a outrem serviços não eventuais, subordinados e 

assalariados”. Esta definição se baseia nos artigos 2º e 3º da CLT, pois fornecem 

a definição legal de empregado e empregador.  

Dispõe o artigo 3º da CLT: “Considera-se empregado toda 

pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário”. 

Conforme visto, a CLT nos fornece os requisitos básicos que 

caracterizam a definição de Empregado, os quais sejam: pessoalidade; não 

eventualidade (continuidade); subordinação; onerosidade e pessoa física ou 

natural.  
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1.1.5.2 Conceito de empregador   

Dispõe o artigo 2º da CLT: “Considera-se empregador a 

empresa individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços”. Buscando completar a 

definição, o § 1º, dispõe que: “Equiparam-se ao empregador, para os efeitos 

exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de 

beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 

lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados”. 

Segundo Carrion (2006, p. 27-28): “empresa é o conjunto de 

bens materiais, imateriais e pessoais a obtenção de certo fim”. Dispõe o 

doutrinador que, o “vocábulo empresa é usado como pessoa física ou jurídica que 

contrata, dirige e assalaria o trabalho subordinado”.  

Desta forma, toda pessoa física ou jurídica ou ente 

despersonalizado que, assumir os riscos da atividade econômica, assalariando e 

dirigindo a prestação pessoal dos serviços, será considerado Empregador.      

 Passa-se a examinar o que é suspensão e interrupção do 

contrato de trabalho.     

1.1.6  Suspensão e interrupção do contrato de traba lho 

Tanto na suspensão quanto na interrupção do contrato de 

trabalho não há atividade laborativa, o que distingue uma da outra, são seus 

efeitos.      

Para Pinto Martins (2008, p. 317): “Haverá interrupção 

quando o empregado for remunerado normalmente, embora não preste serviço, 

contando-se também seu tempo de serviço, mostrando a existência de uma 

cessação provisória e parcial dos efeitos do contrato de trabalho”.  

Segundo Saad (2008, p. 490): “o contrato de trabalho se 

acha suspenso quando todos os direitos e deveres dele decorrentes para as duas 

partes ficam paralisados. No caso, o contrato de trabalho tem apenas sua 

extinção assegurada”. 
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Delgado (2006, p. 1056), ressalta, na interrupção: 

O contrato continua em plena execução, exceto pela prestação e 
disponibilidade dos serviços obreiros. Por isso é que Orlando 
Gomes fala em suspensão parcial dos efeitos contratuais. A 
interrupção é, pois, a sustação restrita e unilateral de efeitos 
contratuais, abrangendo essencialmente apenas a prestação 
laborativa e disponibilidade obreira perante o empregador. 

Na suspensão, Pinto Martins (2008, p.317) menciona: “o 

empregado fica afastado, não recebendo salário; nem conta-se seu tempo de 

serviço, havendo a cessação provisória e total dos efeitos do contrato de 

trabalho”.  

Saad (2008, p. 490) relata: “Na interrupção, alguns dos 

efeitos do contrato subsistem, como, por exemplo: o cômputo do tempo de serviço 

para os fins previstos em lei, a remuneração, o direito a férias, etc”. 

Delgado (2006, p. 1056) complementa:  

na suspensão: não se presta serviço, não se paga salário, não se 
computa tempo de serviço, não se produzem recolhimentos 
vinculados ao contrato, etc. No período suspensivo, empregado e 
empregador têm, desse modo, a ampla maioria de suas 
respectivas prestações contratuais sem eficácia. 

Desta forma, distingui-se, suspensão de interrupção pelo 

fato de que, na primeira, o obreiro não é remunerado e nem se conta o tempo de 

serviço, enquanto na segunda, o obreiro é remunerado normalmente e conta-se 

como tempo de serviço.                    

1.1.6.1 Hipótese de interrupção do contrato de trab alho 

Importante lembrar que, para configurar interrupção deve 

ocorrer normalmente a remuneração do obreiro, o tempo de serviço deve ser 

computado para todos os efeitos, embora o obreiro não preste atividade 

laborativa. Como se pode observar nos casos abaixo: 
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Férias (CF/88, art.7º., XVII); Doença ou acidente de trabalho 

(ou similares), durante os primeiros 15 dias (Lei 8.213/91, art. 60, § 3º.);  

Licença da gestante (CF/88, art. 7º., XVIII, c/c art. 71 da Lei 

8.213/91);  

Aborto não criminoso (2 semanas – art. 395 da CLT); 

Repouso semanal remunerado (art. 6º Lei 605/49);  

Aviso prévio, às 2 horas de redução de jornada em caso de 

despedimento sem justa causa. (art, 488 da CLT);  

Faltas justificadas do art. 473 da CLT: I – Até 2 (dois) dias 

consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, irmão ou pessoa 

que, declarada em sua CTPS, viva sob sua dependência econômica; II – Até 3 

(três) dias consecutivos, em virtude de casamento; IV – Por 1 (um) dia, em cada 

12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente 

comprovada;  

Licença paternidade de 5 dias – CF/88, art. 7º., XIX, c/c 

ADCT, art. 10, II, §.  

Estas são algumas das hipóteses de interrupção do contrato 

de trabalho, e, neste entendimento, o empregador deve contar o tempo de serviço 

e remunerar o empregado normalmente neste período de afastamento.    

1.1.6.2 Hipóteses de suspensão do contrato de traba lho 

Na suspensão do contrato de trabalho, o obreiro fica 

afastado da atividade laborativa, não recebe salário, não há contagem de tempo 

de serviço. O pacto laborativo fica realmente suspenso como se vê nos exemplos 

abaixo:   

Afastamento por doença ou acidente de trabalho, a partir do 

16º dia;  
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Doença ou acidente de trabalho (ou similares), durante os 

primeiros 15 dias (Lei 8.213/91, art. 60, § 3º.);  

Aposentadoria provisória por invalidez (art. 475 da CLT); 

Suspensão disciplinar não revogada por decisão judicial (art. 

474 da CLT) e suspensão para propositura de inquérito judicial, o qual é julgado 

procedente (art. 853 da CLT);   

Repouso entre duas jornadas de trabalho (interjornada), e 

intrajornada, salvo quando lei dispuser em contrário. Pinto Martins (2008, p. 331) 

dispõe: ”Nos intervalos que ocorrem para alimentação e descanso, o empregado 

não trabalha, nem tem remuneração, como se observa do § 2º do art. 71 da CLT. 

Trata-se de suspensão dos efeitos do contrato de trabalho”.  

1.1.6.2.1 Suspensão e interrupção nos contratos por  tempo determinado 

O período de suspensão ou interrupção, em regra, do 

contrato de trabalho não influi no término do pacto laboral nos contratos por prazo 

determinado, uma vez que as partes sabem a data do final do contrato. Neste 

entendimento se posiciona Pinto Martins (2008, p. 341-342):   

Não ficará o contrato de trabalho suspenso até o empregado 
recuperar sua capacidade de trabalho. Isso tanto ocorrerá nas 
hipóteses previstas para a contratação por tempo determinado, 
como também no contrato de experiência, que hoje é considerado 
espécie de contrato por tempo determinado.  

Assim, em hipótese de contrato de trabalho por prazo 

determinado, nada impede que o empregador termine o pacto laboral no prazo 

pré-acordado.   

Para Delgado (2006, p. 1090):  

Há duas alternativas principais de compreensão do presente 
problema – nenhuma delas compromete as características 
especiais dos contratos a termo nesse campo. A primeira de tais 
alternativas hermenêuticas entende ocorrer a extinção 
peremptória do contrato em seu termo final prefixado, 
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independentemente do fator interruptivo ou suspensivo em curso. 
A segunda linha hermenêutica sustenta que o fator interruptivo ou 
suspensivo teria o condão de apenas adiar a data de extinção do 
contrato, não alterando, porém, sua natureza de contrato a termo. 
[...] É evidente que a consumação da rescisão na data seguinte ao 
desaparecimento da causa suspensiva ou interruptiva não 
significaria indeterminação tácita do vínculo jurídico, mas simples 
observância da presente interpretação do Direito do Trabalho. 
Esta interpretação atende melhor aos fins objetivados pelo ramo 
justrabalhista e a seus princípios retores, razão pela qual deveria 
merecer aguda atenção dos operadores jurídicos.    

Portanto, o pacto laboral poderá ter seu fim exatamente no 

último dia pré-acordado, independentemente de existirem causa suspensivas ou 

interruptivas, porém, observando, aos fins objetivados pelo ramo justrabalhista e a 

seus princípios retores, o pacto laboral deveria ter seu termo, após o termino da 

causa suspensiva ou interruptiva do pacto laboral.    

Por outro lado, se as partes acordarem que o período de 

suspensão ou interrupção do contrato de trabalho não seja computado, o referido 

contrato não irá terminar na data pré-determinada, como dispõe o § 2º da art. 472 

da CLT. De outra forma, o empregador pode por fim ao contrato mesmo que o 

obreiro se encontre afastado. 

1.2 EXTINÇÃO DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

Em relação à extinção do contrato de trabalho, a própria 

doutrina é divergente acerca da nomenclatura a ser utilizada. Pode-se observar 

que, Orlando Gomes utiliza a palavra “Dissolução”, Sergio Pinto Martins utiliza a 

expressão  “Cessação”, já Amauri Mascaro Nascimento e Délio Maranhão, 

utilizam a nomenclatura “Extinção”.  

O conceito de extinção do contrato de trabalho para Pinto 

Martins (2008, p. 344) é: A cessação do contrato de trabalho é a terminação do 

vínculo de emprego, com a extinção das obrigações para os contratantes.   

Por tanto, a extinção do contrato de trabalho é o gênero, que 

de qualquer forma põem fim ao vinculo de emprego. Não se pode confundir o 
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gênero “extinção” com as espécies de extinção, que passarão a ser abordado 

mais adiante.    

1.2.1 Modo normal e anormal de extinção do contrato  de trabalho 

O contrato de trabalho extingue-se em virtude de um fato 

que lhe põe fim. Podendo deixar de existir de dois modos, o normal e o anormal.  

Segundo Maranhão (1993, p. 233): “O modo normal de 

extinção dos contratos é a sua execução. Cumprida a finalidade a que se 

destinavam, a relação jurídica, por eles criada, deixa de existir. Dá-se a extinção 

normal de um contrato, cuja execução é continuada, quando é concluída por 

tempo determinado”.  

Para Delgado (2006, p. 1118): “O chamado modo normal de 

extinção do contrato trabalhista configurar-se-ia pela execução plena do pacto 

contratual, através do alcance de seu termo final”. 

O modo normal de extinção do contrato de trabalho se da 

quando o contrato é por tempo determinado, atingindo o termo final. Extingue-se 

normalmente o contrato.  

Ao referir-se ao modo anormal, Maranhão (1993, p. 233) 

dispõe que: “anormal, é a extinção do contrato por causas supervenientes à sua 

formação e nele, portanto, não previstas como motivo normal para o desfazimento 

do vínculo. Denomina-se dissolução a extinção contratual por uma via que não 

seja normal”.  

Delgado (2006, p. 118) completa:  

O modo anormal de extinção do contrato configurar-se-ia pela 
frustração da execução plena do pacto contratual, que teria 
rompido seu fluxo regular de desenvolvimento em virtude de 
alguma causa ensejadora de cessação do pacto antes que 
pudesse produzir todos os efeitos que lhe seriam pertinentes.   

Conclui-se que, o modo anormal de extinção do contrato de 

trabalho se dá pela sua Dissolução, ocorrendo principalmente nos contratos por 
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prazo indeterminado, onde todo e qualquer dissolução contratual se faz pela via 

anormal.   

1.2.2 Espécies de extinção do contato de trabalho 

Pode-se citar as seguintes causas de Extinção do contrato 

de trabalho:a resilição; a resolução; a rescisão e a caducidade.  

Resilição : ocorre quando as próprias partes desfazem o 

contrato. É o distrato, por iniciativa do empregado ou do empregador.   

A resilição é um direito potestativo. Na classificação de 

Giuseppe Chiovenda, citado por Silva (2004, p. 475), direito potestativo: “é a 

espécie de direito subjetivo cujo conteúdo é o poder do titular de alterar a situação 

jurídica de outrem, que está submetido à sua vontade e, conseqüentemente, em 

estado de sujeição”.     

Denomina-se “demissão” o rompimento por iniciativa do 

empregado, e dispensa sem justa causa, o rompimento por iniciativa do 

empregador.  

Resolução : Ocorre quando há uma inexecução faltosa por 

parte de um dos contratantes, podem ser: a) faltas praticadas pelo empregado 

(arts. 482 e 508 da CLT); b) faltas praticadas pelo empregador (art. 483 da CLT) ; 

c) culpa recíproca (art. 484 da CLT).  

No entendimento de Gomes (2005, p. 358): “A resolução, 

como a compreendemos, é a dissolução do contrato em conseqüência de 

inexecução por parte de um dos contratantes, por sua culpa, ou não”.  

Desta forma, a Resolução prende-se a figura da justa causa.  

Rescisão : é o modo de dissolução do contrato em caso de 

nulidade. Com bem menciona Pinto Martins (2008, p. 343): “A rescisão independe 

da natureza do contrato e se verifica no caso de nulidade”.  

Caducidade : Segundo Gomes (2005, p. 359-360):  
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A caducidade. Verifica-se quando os efeitos jurídicos do contrato 
cessam em conseqüência de um acontecimento natural. Nesses 
casos, a dissolução não é provocada ou determinada pela 
vontade ou pelo comportamento de uma das partes, ou, mesmo, 
das duas.Não há, em suma, um ato dissolutório; o contrato, como 
axcelentemente diz Galvão, cai por si, torna-se ineficaz ou 
extingue-se ope legis.  

A caducidade não ocorre por vontade das partes. São 

causas de caducidade:  o advento do termo ou da condição; a morte do 

empregado ou empregador pessoa física e impedimentos; extinção da empresa 

com ou sem força maior e factum príncipis.  

Passa-se a examinar as formas de extinção do contrato 

individual de trabalho em decorrência da vontade do empregador. 

1.2.3 Extinção do contrato de trabalho por decisão do empregador 

Ocorre a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do 

empregador, quando este dispensa o empregado. A dispensa poderá ser com ou 

sem justa causa. Quando ocorrer a dispensa do empregado por justa causa, 

implicará a redução de direitos do empregado, inclusive a perda da eventual 

garantia de emprego. No caso de dispensado sem justa causa, o empregado fica 

com seus direitos resguardados, inclusive se for detentor de garantia de emprego.   

Menciona Maranhão (1993, p. 236): “Deve-se reservar a 

expressão – dispensa do empregado - para a hipótese de exercício do direito de 

resilição unilateral do contato pelo empregador”.   

Não se deve confundir as terminologias, pois acarretará 

desacerto na solução do problema. Quando o empregador dispensar o 

empregado sem justa causa, será considerada uma dispensa arbitrária se o 

obreiro for detentor de estabilidade. Segundo a doutrina antes citada, a 

nomenclatura a ser utilizada quando o empregador dispensa o empregado sem 

justa causa é Resilição unilateral.    
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1.2.3.1 Dispensa do empregado sem justa causa 

O empregador que dispensa o empregado sem justa causa 

extingue o contrato de trabalho, devendo pagar a devida reparação econômica 

prevista em lei.  

Para Pinto Martins (2008, p. 347): “O empregador tem um 

direito potestativo de dispensar o empregado, ao qual este não pode se opor, 

salvo as exceções contidas em lei”.   

Nos contratos por prazo indeterminado, o empregado terá os 

seguintes direitos: aviso prévio, 13º salário proporcional, férias vencidas e 

proporcionais, saldo de salário, saque do FGTS, indenização de 40% sobre o 

deposito do FGTS e seguro desemprego.   

O empregado com mais de um ano de empresa se detentor 

de estabilidade ao ser dispensado, há necessidade de assistência perante seu 

sindicato, quando houver, conforme §1º do art. 477 da CLT.  

Nos contratos por prazo determinado, quando antecipada a 

extinção, sem clausula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada 

terá os seguintes direitos: saldo de salário; 13º proporcional; férias vencidas e 

proporcionais; saque do FGTS; multa de 40% sobre o deposito do FGTS; 

indenização, por metade, da remuneração que teria direito até o final do contrato 

(art. 479 da CLT).  

1.2.3.2 Dispensa do empregado com justa causa 

A justa causa deve ser prevista em lei, caso contrário, o 

empregado não pode ser dispensado por justa causa. Utilizando a regra do Direito 

Penal e adaptando-a ao Direito do Trabalho, não haverá justa causa se não 

houver previsão em lei.   

Carrion (2006, p. 379) dispõe: “Justa causa, é o efeito 

emanado de ato ilícito do empregado que, violando alguma obrigação legal ou 

contratual, explícita ou implícita”, dando direito ao empregador de efetuar a 

resolução do contrato de trabalho.     
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Maranhão (1993, p. 241), acrescenta: “todo ato doloso ou 

culposamente grave, que faça desaparecer a confiança e boa-fé existente entre 

as partes, tornando, assim, impossível o prosseguimento da relação”.  

Segundo o Art. 482 da CLT: Constitui justa causa para 

rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: 

a – ato de improbidade: releva desonestidade, mau caráter, 

fraude, má-fé, segundo Carrion (2006, p. 380-381), “A jurisprudência a tem 

caracterizado principalmente como atentado contra o patrimônio do empregador, 

de terceiros ou de companheiros de trabalho”.   

b -   Incontinência de conduta: Caracteriza-se pelo 

comportamento irregular do empregado, incompatível com a moral  sexual. Neste 

sentido Pinto Martins (2008, p. 354), “São obscenidades, a libertinagem, a 

pornografia, que configuram a incontinência de conduta”. 

c - Mau procedimento: Segundo Carrion (2006, p. 381):”A 

figura de mau procedimento é tão ampla que poderia abranger todas as outras e, 

na prática, serve para focalizar qualquer ato do empregado que, pela sua 

gravidade, impossibilite a continuação do vínculo, desde que não acolhido 

precisamente nas demais figuras, nem excluídos por algumas delas ao dar exato 

limite a determinada conduta”. 

d - Negociação habitual: Dispõe Maranhão (1993, p. 245):  

A negociação habitual, por conta própria ou alheia, importando na 
violação do dever de fidelidade do empregado ao empregador, 
constituirá falta grave quando: a) o empregado não obtiver 
permissão do empregador (expressa ou tácita); b) importar em 
concorrência desleal (restrita ao gênero de atividade do 
empregador); c) for prejudicial ao serviço (pela incompatibilidade, 
por exemplo, de horário).  

e - Condenação criminal: Para Maranhão (1993, p. 246): “A 

falta, aqui, decorre, não da causa da condenação, nem desta em si mesma, mas 

da impossibilidade, dela resultante, da execução do contrato. Tanto que o fato de 
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ter sido o empregado condenado, criminalmente, por si só não justifica a 

resolução do contrato”. 

f – Desídia : Segundo Maranhão (1993, p. 247): “A desídia 

revela-se, freqüentemente, por uma síntese de faltas leves – na expressão de 

Evaristo de Moraes Filho. Mas Um só fato, isolado, pode, igualmente, revelá-la, 

dependendo do grau de negligencia do empregado e do prejuízo dele resultante 

para o empregador”.  

g – Embriaguez: Não se pode esquecer que o alcoolismo é 

considerado doença pela Organização Mundial de Saúde. Dispõe Pinto Martins 

(2008, p. 356): “A embriaguez é proveniente de álcool ou de drogas. As drogas 

podem implicar um estado inebriante, Como o uso de éter, ópio, cocaína etc”. 

argumenta ainda que “A pessoa pode ter ingerido bebida alcoólica, mas não ficar 

embriagada. ... A lei trabalhista tipifica como justa causa à embriaguez e não o ato 

de beber”.  

Complementa Saad (2008, p. 520): “Todavia, deve o 

empregador atentar para o fato de que, hodiernamente, é o alcoolismo tido como 

uma enfermidade. Antes de dispensar o empregado alcoólatra, deve o 

empregador, preliminarmente, encaminha-lo à Previdência Social para que receba 

o devido tratamento médico”.  

h - Violação de segredo da empresa: Para Carrion (2006, p. 

383): “Segredo: todo fato, ato ou coisa que, de uso ou conhecimento exclusivo da 

empresa, não possa ou não deva ser tornado publico, sob pena de causar um 

prejuízo, remoto, imediato ou provável, àquele”.  

i – Indisciplina: Segundo Maranhão (1993, p. 248): “é todo 

ato de violação do dever de obediência. Pressupondo ordem legal do 

empregador. Uma (indisciplina) é desobediência a ordens gerais relativas à 

organização interna do estabelecimento e à disciplina do trabalho”.   

j – Insubordinação: No entendimento de Carrion (2006, p. 

384): “insubordinação é a desobediência a determinada ordem pessoal 
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endereçada a certo empregado ou a pequeno grupo (ex: executar alguma tarefa 

como lhe foi comunicado)”.  

k - Abandono de emprego: A súmula 32 do TST cristalizou o 

entendimento acerca do assunto: “Presume-se o abandono de emprego se o 

trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do 

beneficio previdenciário nem justificar o motivo de não o fazer”.  

l - Ato lesivo à honra ou a boa fama ou ofensa física: A 

calúnia, difamação ou injuria constitui ato lesivo à honra e a boa fama. “O ato, 

como a ofensa, se praticado no serviço, constituirá falta grave, seja quem for à 

vítima. Fora do serviço, quando atingir o empregador e superiores hierárquicos”, 

segundo Maranhão (1993, p. 250).  

m - Prática constante de jogos de azar: Menciona Pinto 

Martins (2008, p. 363): “A CLT não faz distinção sobre a espécie de jogo, se é 

permitido ou proibido. Logo, se refere a qualquer jogo de azar. ... podem ser: jogo 

do bicho, loterias, bingo, roleta, de cartas, dominó, rifas não autorizadas etc”.  

n - Ato atentatório à segurança nacional: Como argumenta 

Pinto Martins (2008, p. 363): “Só se considera justa causa para a dispensa do 

empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de 

atos atentatórios contra a segurança nacional como seriam os atos de terrorismo, 

de malversação de coisa pública etc”.  

Art. 158, parágrafo único da CLT: Empregado em geral que 

recusa utilizar Equipamento de Proteção Individual;  

Art. 508 da CLT: “Considera-se justa causa para efeito de 

rescisão de contrato de trabalho do empregado bancário, a falta contumaz de 

pagamento de divida legalmente exigíveis”;    

Art. 14 e 15 da Lei 7.783/89: ”Excessos cometidos durante a 

greve”;  
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Dec. 95.247/87. “Uso indevido ou declaração falsa a respeito 

de Vale-Transporte”; entre outros. 

Pinto Martins (2008, p. 353-354), esclarece:  

Para as faltas leves, o empregador deveria aplicar sanções 
pedagógicas ao empregado, para que este não venha a incidir no 
mesmo ato. O ideal seria: primeiro, advertir verbalmente; segundo, 
advertir por escrito; terceiro, suspender o obreiro e depois 
dispensa-lo por justa causa, se continua praticando atos 
incorretos. Nossa legislação não estabelece a gradação 
anteriormente mencionada, ficando a dosagem das penas a cargo 
do empregador.  

No caso de falta grave, o empregado pode ser dispensado 

de imediato, pois o empregador não tem mais motivos para confiar no obreiro.   

Complementa Pinto Martins (2008, p. 354): “Caso o 

empregador não observe as orientações anteriores mencionadas, a justa causa 

alegada para a dispensa pode ser convertida em dispensa sem justa causa, 

determinando o juiz o pagamento das verbas rescisórias”.  

A jurisprudência entende desta forma, na Súmula 379 do 

TST: “O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave 

mediante a apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, § 3º, 

da CLT”. 

Para Pinto Martins (2008, p. 349): “é certo que os arts. 853 a 

855 da CLT falam de inquérito para apuração de falta grave e não de justa causa. 

Isso importa dizer que o legislador parece ter reservado, em princípio, o termo 

falta grave para o empregado estável, e a justa causa para os demais 

empregados”.  

Dispõe a Súmula 77 do TST que: “Nula é a punição de 

empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se 

obrigou a empresa por norma regulamentar”.  
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Portanto, tendo a empresa se obrigado a punir seus 

funcionários através de inquérito ou sindicância, mesmo se o obreiro não for 

detentor de estabilidade, a empresa só poderá punir seus funcionários daquela 

forma, caso contrário, a punição será considerada nula.  

Nos casos em que o obreiro é dispensado com justa causa, 

fará jus aos seguintes direitos, como dispõe Pinto Martins (2008, p. 364):  

Havendo justa causa, o empregado não terá direito a aviso prévio, 
férias proporcionais, 13º salário, saque do FGTS e indenização de 
40%, nem ao fornecimento das guias do seguro desemprego. 
Fará jus apenas ao saldo de salários e às férias vencidas, se 
houver.  

Como forma de punição ao obreiro que praticar atos que 

importe em dispensa com justa causa, a lei retira quase todos os direitos que teria 

se fosse dispensado sem justa causa, fazendo jus apenas ao saldo se salário e 

às férias vencidas se for o caso. 

1.2.4 Extinção do contrato a termo 

A extinção do contrato a termo constitui o modo normal de 

extinção do pacto laborativo. 

Portanto, o termo é o marco final prefixado pelas partes para 

sua extinção, podendo ser, um dia determinado, à execução de um serviço 

especifico ou à realização de certo acontecimento como prevê o § 1º do art. 443 

da CLT. 

O prazo final do contrato não pode ser confundido com 

extinção antecipa, sendo que o obreiro não fará jus ao aviso prévio como 

determina Nascimento (2001, p. 709): 

Término do contrato a prazo é a extinção da relação de emprego 
pelo fato de atingir o termo final ajustado pelas partes no seu 
início, hipótese que não se confunde com rescisão antecipada; é 
indevido aviso prévio no termino do contrato pelo decurso do 
prazo.  
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Ao atingir o termo ajustado, dia determinado ou certo 

acontecimento, termina normalmente o pacto laborativo. 

No termino normal do contrato por prazo determinado o 

empregado tem os seguintes direitos, segundo pinto Martins (2008, p. 375):  

direito ao levantamento do FGTS, 13º salário proporcional, férias 
proporcionais. Não há direito a aviso prévio, pois as partes sabem 
de antemão quando é o termino do pacto, nem há pagamento da 
indenização de 40% do FGTS, pois a iniciativa do rompimento não 
foi do empregador.  

Por outro lado, com base no art. 479 da CLT, o empregador 

que extinguir o contrato de trabalho antes do termo deverá indenizar o empregado 

com a metade da remuneração a que teria direito até o termino do contrato. 

Sendo a cessação antecipada proveniente de ato do 

empregado, deve-se observar o art. 480 da CLT, ou seja, o empregado que se 

desliga antes do término do contrato por prazo determinado deverá indenizar o 

empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem, tal indenização não 

poderá exceder a que teria direito o empregado em idênticas condições.  

O art. 481 da CLT prevê a cláusula assecuratória do direito 

recíproco de rescisão antecipada do termo ajustado, o qual serão aplicados os 

princípios que regem a extinção dos contratos por prazo indeterminado.   

Portanto, as partes podem terminar o pacto laborativo antes 

do prazo pré-ajustado, todavia, devem ser penalizados nas formas dos artigos 

antes citados. 

 



CAPÍTULO 2  

ESTABILIDADES PROVISÓRIAS 

2.1 SUCINTO HISTÓRICO DA ESTABILIDADE NO DIREITO BR ASILEIRO  

A idéia de estabilidade no Brasil, surge, inicialmente no setor 

público. Segundo Pinto Martins (2008, p. 389): “Os servidores públicos passaram 

a ter direito a estabilidade com a Lei nº 2.924, de 1915, que proibia a despedida, 

desde que tivessem 10 anos de serviço”.  

A Constituição de 1824, previa uma forma de estabilidade, a 

qual seja, a dos oficiais das Forças Armadas, como menciona Pinto Martins 

(2008, p. 389):  

A idéia de estabilidade nasce, inicialmente, no serviço público. 
Uma noção genérica já era prevista no art. 149 da Constituição de 
1824: os oficiais do Exército e Armada não podem ser privados de 
suas Patentes, senão por Sentença proferida em Juízo 
competente.  

No setor privado, “A chamada Lei Elói Chaves (nº 4.682, de 

24.1.23), que criou as Caixas de Aposentadoria dos Ferroviários, foi a primeira a 

garantir a estabilidade, depois de 10 anos de serviço, aos empregados daquela 

categoria profissional”. Como relata, Maranhão (1993, p. 275).  

A referida lei, em seu artigo 42,  declarava que:  

depois de 10 anos de serviços efetivos, o empregado das 
empresas a que se refere a presente lei só poderá ser demitido no 
caso de falta grave constatada em inquérito administrativo, 
presidido por um engenheiro da Inspetoria e Fiscalização das 
Estradas de Ferro.   
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Assim, o trabalhador com 10 anos ou mais de efetivo serviço 

à mesma empresa ou grupo, só perderia o emprego se cometesse falta grave, 

além do que, esta falta deveria ser constatada através de inquérito administrativo.    

Foi instituída a estabilidade neste setor porque “os 

empregados mais velhos ficavam sujeitos a doenças e a dispensas em primeiro 

lugar que outros empregados. Teriam de estar amparados, assim, pela 

Previdência Social. Para isso, estabeleceu-se uma forma de dificultar as 

dispensas, isto é, a estabilidade”, argumenta Pinto Martins (2008, p. 389).  

Posteriormente, a chamada estabilidade decenal foi 

estendida a todos os trabalhadores com o objetivo imediato de assegurar o 

custeio do sistema previdenciário. 

Neste sentido, posiciona-se Barros (2007, p. 945): “O 

objetivo imediato da estabilidade foi à necessidade de se assegurar o custeio do 

sistema previdenciário, o que só era possível com o emprego de mão-de-obra 

permanente”, por estar a estabilidade ligada diretamente a Previdência Social.    

Segundo Maranhão (1993, p. 275): “Pela Lei nº 62, de 

5.1.35, deixou a estabilidade de ligar-se à previdência, passando a constar de 

diploma legal relativo ao contrato de trabalho”.  

Inicialmente, com o Sistema de Fundo de Garantia, o 

trabalhador poderia optar pela Estabilidade decenal ou fundo de garantia, é o que 

determinava a Constituição de 1967, ou seja, o trabalhador tinha a faculdade de 

escolha, entre a estabilidade e o FGTS, como descreve Pinto Martins (2008, p. 

390):  

A Constituição de 24-1-1967 estabeleceu um sistema alternativo 
entre estabilidade ou fundo de garantia, ou seja, havia um sistema 
optativo para o obreiro: “estabilidade, com indenização ao 
trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente” (art. 
158, XIII).  

Ficava a critério do obreiro, optar pela estabilidade decenal 

ou o sistema de fundo de garantia. 
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O trabalhador ao adquirir estabilidade, não pode ser 

dispensado por iniciativa unilateral do empregador, ou seja, sua dispensa não 

poderia decorrer de uma denuncia vazia, é o que menciona  Delgado (2007, p. 

1237): 

Adquirida a estabilidade, entretanto, surgia obstáculo jurídico 
intransponível, contra o qual não poderia prevalecer o simples ato 
desmotivado do empregador visando a ruptura do pacto 
empregatício (arts. 492 a 500, CLT). Não havia, desse modo, na 
época, possibilidade jurídica para a denúncia vazia do contrato, a 
contar do décimo ano de labor na empresa (ou até menos, nono 
ano, conforme a jurisprudência dominante: Enunciado 26, TST).  

A estabilidade era adquirida com o passar do tempo, ou 

seja, ao completar 10 (dez) anos de efetivo serviço, ou até mesmo, 9 (nove) anos, 

como entendia a jurisprudência.    

Segundo Delgado (2007, p. 1244): “A figura da estabilidade 

enfraqueceu-se significativamente desde o advento do FGTS, em 1966/67, sendo 

que praticamente desapareceu do mercado privado após a Constituição de 1988”.  

Maranhão (1993, p. 293) complementa: “O regime agora é 

geral, isto é, deixou de ser opcional, abrangendo todos os empregados 

(Constituição art. 7º, III)”.   

A Constituição de 1988 pôs fim a estabilidade decenal, 

porém, resguardou o direito adquirido dos que à época de sua promulgação já 

possuíam estabilidade. 

O sistema celetista de estabilidade não prosperou em 

relação à estabilidade decenal. Com a Constituição de 1988 as estabilidades 

provisórias ganharam maior relevância, como descreve Delgado (2007, p. 1234):

  

De outro lado, há as garantias provisórias de emprego, também 
chamadas estabilidades provisórias ou temporárias. Tais 
situações especiais advêm do período anterior à nova 
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Constituição, embora tenham ganhado maior relevância e 
diversificação após seu advento. 

As estabilidades provisórias já existiam antes da constituição 

de 1988, mas foi após sua promulgação que ganharam maior relevância.  

Para Pinto Martins (2008, p. 390) as estabilidades 

provisórias podem ser estabelecidas por meio de: “legislação ordinária ou até 

mesmo por intermédio da legislação complementar, que tratará da despedida 

arbitrária ou sem justa causa”.  

Assim, as estabilidades provisórias podem ser instituídas em 

nosso ordenamento jurídico através de legislação ordinária ou complementar.  

Passa-se a examinar a diferença entre estabilidade e 

garantia de emprego.    

2.2 ESTABILIDADE E GARANTIA NO EMPREGO 

É necessário conceituar estabilidade e garantia de emprego 

para que não haja dúvida sobre estas duas modalidades.  

2.2.1 Conceito de estabilidade 

Segundo Maranhão (1993, p. 278): “A estabilidade é a perda 

pelo empregador do direito potestativo de resilição unilateral, justificável, embora 

se trate de contrato sem prazo, pelo propósito legal de integração do empregado 

na empresa”.  

Para Delgado (2007, p. 1244): 

Estabilidade, é a vantagem jurídica de caráter permanente 
deferido ao empregado em virtude de uma circunstância tipificada 
de caráter geral, de modo a assegurar a manutenção indefinida no 
tempo do vínculo empregatício, independentemente da vontade 
do empregador.  

Como relata Silva (200, p. 551/552):  
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Estabilidade. Derivado do latim stabilitas, de stabilire (fazer firme), 
é empregado para indicar toda situação duradoura ou constante, 
em que se firma uma coisa. Estabilidade é permanente, que se 
firma ou que se faz firme.  

Acrescenta Pinto Martins (2008, p. 391): “Não se pode dizer 

que existe 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”.  

A estabilidade é uma forma de garantia decorrente dos 

Princípios da Proteção e Continuidade. A estabilidade é um meio de dificultar a 

extinção do contrato de trabalho, a intenção do legislador é que o contrato dure o 

máximo possível. Porém, o obreiro pode ser dispensado se cometer ato tipificado 

como justa causa. A justa causa é contrária ao Princípio da Boa-Fé, e o 

empregador pode dispensar o empregado mesmo se for detentor de estabilidade.   

2.2.2 Conceito de garantia no emprego 

Garantia no emprego, segundo Pinto Martins (2008, p. 401): 

“É a impossibilidade temporária da dispensa do empregado, salvo as hipóteses 

previstas em lei. Difere a garantia no emprego da garantia de emprego. Esta está 

ligada à política de emprego do governo”. 

No entendimento de Barros (2007, p. 953): “Os 

trabalhadores brasileiros desfrutam da chamada, impropriamente, “estabilidade 

provisória” ou “estabilidade especial”, a qual garante o emprego, dentro de limites 

temporais, em virtude de interesse de categorias ou circunstâncias especiais”. 

No mesmo sentido preceitua Delgado (2007, p. 1250-1251): 

Garantia de emprego, por sua vez, é a vantagem jurídica de 
caráter transitório deferida ao empregado em virtude de uma 
circunstância contratual ou pessoal obreira de caráter especial, de 
modo a assegurar a manutenção do vínculo empregatício por um 
lapso temporal definido, independentemente da vontade do 
empregador. Tais garantias têm sido chamadas, também, de 
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estabilidade temporárias ou estabilidades provisórias (expressões 
algo contraditórias, mas que se vêm consagrando).  

A garantia no emprego é a proteção que o empregado tem 

de não ser dispensado dentro de um certo lapso temporal. A garantia no emprego 

pode ocorrer em virtude de interesse de categoria (Dirigente sindical) ou 

circunstância especial ou individual (gestante, acidentado).    

Neste sentido se posiciona Pinto Martins (2008, p. 401): “A 

garantia de emprego do cipeiro e do dirigente sindical visa beneficiar a 

coletividade representada pelos referidos trabalhadores. A garantia da gestante e 

do acidentado é individual e social, diante das circunstâncias em que se insere”.  

A expressão estabilidade provisória e utilizada 

erroneamente, a expressão mais apropriada seria, garantia de emprego. Como 

menciona Barros (2007, p. 953):  

Muitas dessas “estabilidades provisórias” foram criação da 
jurisprudência e estão hoje inseridas em leis. A rigor, as hipóteses 
são de garantia provisória de emprego, pois, se é provisória, não 
poderá ser estabilidade, embora a expressão seja muito utilizada 
pela doutrina e pela jurisprudência.  

Complementa Pinto Martins (2008, p. 401): 

Garantia de emprego é, porem, o nome adequado para o que se 
chama estabilidade provisória, pois, se há estabilidade, ela não 
pode ser provisória. Não se harmonizam os conceitos de 
estabilidade e provisoriedade, daí por que garantia de emprego.  

A expressão a ser utilizada deveria ser, “garantia no 

emprego” e não “estabilidade provisória”, pois, o significado das palavras 

“estabilidade” e “provisória” não se harmonizam, uma vez que, se a estabilidade e 

permanente não pode ser provisória.  

A jurisprudência utiliza as expressões Estabilidade 

Provisória e Garantia de Emprego como sinônimos:  
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Súmula nº 369 do TST:  DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA; Súmula nº 339 do TST: CIPA. SUPLENTE. 
GARANTIA DE EMPREGO. CF/1988 e a Súmula nº 244    
GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA.  

A expressão mais adequada é garantia no emprego. Mas, 

tanto a doutrina quanto à jurisprudência, utilizam as expressões garantia de 

emprego e estabilidade provisória como expressões sinônimas. Como a 

Estabilidade definitiva decorrente de lei foi extinta, parece razoável a utilização da 

expressão “Estabilidade Provisória”.          

2.2.3 Diferença entre estabilidade e garantia de em prego 

A grande diferença entre estabilidade e garantia no emprego 

é que, está é sempre provisória, existindo por certo lapso temporal; enquanto 

aquela, é permanente não existindo lapso temporal.  

Como bem preceitua Delgado (2007, p. 1251):  

A estabilidade é, sem rodeios, permanentes, criando uma quase-
propriedade do emprego pelo trabalhador. Em contrapartida, a 
estabilidade provisória, como a própria expressão indica, é de 
extensão apenas temporária, durando o restrito período de sua 
vigência estipulado pela ordem jurídica.  

Em ambos os casos, o direito potestativo do empregador de 

dispensar o obreiro está prejudicado. Contudo, diante da extinção da estabilidade 

decenal, a diferenciação é inócua.     

2.2.4 Classificação das estabilidades 

A estabilidade pode ser classificada em própria ou absoluta 

e imprópria ou relativa. Ou ainda, absoluta ou definitiva e relativa ou provisória.    

Dispões Pinto Martins (2008, p. 393): 

 Estabilidade própria ou absoluta ocorre quando o empregador 
não pode dispensar o empregado, salvo nas hipóteses previstas 
na lei. Não há portanto, uma estabilidade absoluta, pois a lei 
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permite a dispensa em certos casos. Fora destes, o trabalhador 
teria direito de ser reintegrado, com o pagamento de todos os 
salários do período trabalhado, sem que o empregador possa se 
opor. (...) A estabilidade imprópria ou relativa permite a dispensa 
do empregado, porém há necessidade do pagamento de 
indenização, de acordo com a previsão legal. Na verdade, não há 
estabilidade relativa, mas um meio temporário de garantia de 
emprego. Dependendo da hipótese, o trabalhador pode até não 
ser reintegrado.  

Na estabilidade própria ou absoluta, o empregado só poderá 

ser dispensado nos casos previstos em lei. Caso contrário, terá direito de ser 

reintegrado e a receber os salários referentes a seu afastamento.    

Na estabilidade imprópria ou relativa, o empregado poderá 

ser dispensado mediante uma indenização pelo período de estabilidade. .  

2.2.5 Modalidades de estabilidade definitiva 

A estabilidade definitiva não é o objetivo desta Monografia, 

porém, serão relacionadas. Nesta modalidade de estabilidade, mesmo que o 

empregador queira pagar uma indenização pela dispensa do obreiro, este terá 

direito a ser reintegrado. 

2.2.5.1 Estabilidade decenal 

A estabilidade decenal e uma modalidade de estabilidade 

própria ou absoluta, prevista na CLT art. 492, a qual perdeu sua efetividade e 

eficácia após a Constituição de 1988.  

Menciona Barros (2007, p. 946-947):  

A estabilidade propriamente dita, ou seja, a chamada estabilidade 
decenária, era uma garantia de emprego concedida a certos tipos 
de empregados, após completarem 10 anos de serviço junto ao 
mesmo empregador ou a empresa do mesmo grupo econômico, 
sem que manifestassem a opção pelo regime do FGTS. Essa 
garantia impossibilitava sua despedida sem justa causa. Na 
hipótese de o empregado estável fazer a opção pelo FGTS, ele 
renunciaria à estabilidade. (...) A partir de 1988, o regime do FGTS 
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perdeu sua característica facultativa e tornou-se o regime 
obrigatório. Logo, apenas aos empregados que já eram estáveis à 
época da promulgação da Constituição de 1988, ou seja, àqueles 
que já possuíam pelo menos 10 anos de serviço e não tinham 
optado pelo FGTS, foi assegurado o direito adquirido à garantia de 
emprego. Encontra-se nessa situação um contingente mínimo de 
empregados.  

A estabilidade decenal era concedida ao obreiro que 

estivesse trabalhando há 10 anos ou mais para o mesmo empregador ou grupo e 

não optasse pelo regime do FGTS. Com o advento da CF/88, o regime do FGTS 

perdeu seu caráter facultativo, tornando-se obrigatório. Sendo assim, só os que já 

eram estáveis antes da promulgação da CF/88 tiveram assegurado o direito 

adquirido.   

2.2.5.2 Estabilidade do Art. 19 do ADCT 

Esta estabilidade refere-se aos servidores públicos não 

admitidos por concurso público, que passam a adquirir estabilidade. 

Segundo Delgado (2007, p. 1246-1247):  

A estabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias atingiu os servidores públicos civis em exercício na 
data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos 
continuados, que não tenham sido admitidos por meio de 
concurso público. (...) Tais servidores civis vinculados, por meio 
da CLT, desde 5 de outubro de 1983, à União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, com suas respectivas administrações 
diretas, autárquicas e fundacionais, mesmo não tendo sido 
admitidos mediante aprovação em concurso público, são, 
inquestionavelmente, considerados estáveis no serviço público 
(art. 19, ADCT/CF-88). (...) Não se pode ampliar, entretanto, a 
regra constitucional favorável. Desse modo, não há que se falar 
nesta especialíssima estabilidade para servidores irregularmente 
admitidos após 5.10.1983, ainda que antes da data de vigência da 
Carta Magna.  

O art. 19 do ADCT confere estabilidade aos servidores 

públicos civis não admitidos através de concurso público que exercem sua 
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atividade a pelo menos 5 anos antes da data da promulgação da Constituição de 

1988.       

2.2.5.3 Estabilidade do servidor público 

Dispõe o art. 41 da Constituição de 1988, alterado pela 

Emenda Constitucional 19/98: “São estáveis após 3 (três) anos de efetivo 

exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 

concurso público”.   

Os servidores públicos civis da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios admitidos através de concurso público são estáveis após 

três anos de efetivo exercício de sua função, e só poderão perder o cargo nos 

casos mencionados em lei.   

Uma discussão era travada no tocante à incidência deste 

preceito sobre trabalhadores admitidos por meio de concurso público, que fossem 

regidos pelo regime celetista. Como menciona Maranhão (1993, p. 1247):   

Após longa discussão, a jurisprudência tem se afirmado pelo não 
cabimento desta estabilidade constitucional para os empregados 
de entidades estatais que não sejam integrantes da administração 
direta, autárquica e fundacional. Noutras palavras, a proteção do 
art. 41 da Carta Magna não abrange empregados de empresas 
públicas, sociedades de economia mista e outras entidades 
controladas pelo Estado, que se organizam em conformidade com 
os modelos sociojurídicos privatícios; a negativa prevaleceria 
ainda que a admissão de tais trabalhadores tenha se feito por 
meio do límpido canal do concurso público. Nesta linha, as Ojs 
229 e 247 da SDI-I do TST e a Súmula 390, II, da mesma Corte.  

A Súmula 390 do TST encerrou a discussão: “Estabilidade. 

Art. 41 da CF/1998. Celetista. Administração direta, autárquica ou fundacional. 

Aplicabilidade. Empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. 

Inaplicabilidade”. Sendo assim, a referida estabilidade não se aplica aos 

empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista, mesmo 

que tenham sido admitidos através de concurso público.  
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2.2.6 Estabilidades provisória ou especial 

Segundo Barros (2007, p. 949): “Além da estabilidade 

decenária, instituíram-se outras, intituladas, impropriamente, provisórias, 

garantindo o emprego ao trabalhador, dentro de limites temporais, em virtude de 

interesses da categoria ou de circunstâncias pessoais”.  

A estabilidade especial ou provisória pode advim de 

interesses de categoria (dirigente sindical, membro da CIPA etc) ou de 

circunstâncias pessoais (gestante, acidentado etc).  

2.2.6.1 estabilidade do dirigente e representante s indical 

Esta modalidade de estabilidade provisória decorre de 

interesses de categoria. 

O art. 8º, VIII, da Constituição e o art. 543, § 3º, da CLT, 

vedam a dispensa do empregado dirigente sindical, inclusive suplente, desde o 

registro de sua candidatura e, se eleito, até um ano após o termino do mandato, 

salvo por motivo de falta grave.   

A estabilidade provisória do dirigente e representante 

sindical, segundo Barros (2007, p. 954): “é assegurada ao administrador de 

sindicato, federação ou confederação de empregados, e aos detentores de 

representação profissional de empregados”. 

É de suma importância que o empregado seja eleito como 

dirigente ou representante sindical de sua categoria profissional, caso contrário, 

não será detentor da estabilidade provisória. Neste sentido entende a 

Jurisprudência:   

Súmula nº 369, III do TST: O empregado de categoria 
diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se 
exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional 
do sindicato para o qual foi eleito dirigente.  

Menciona Pinto Martins (2008, p. 403):      
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Uma pessoa que foi eleita para representar os metalúrgicos de 
São Paulo não pode querer garantia de emprego na cidade de 
Santos. O empregado de uma padaria, que fosse sócio de uma 
mecânica, sendo eleito diretor do sindicato das empresas 
metalúrgicas, não goza de estabilidade na padaria. O empregado 
bancário que também trabalhasse numa empresa jornalística, 
eleito para dirigente sindical do sindicato dos jornalistas, não teria 
estabilidade nos dois empregos.  

Se não houver nexo causal entre o sindicato e a função 

exercida pelo obreiro na empresa, inexistirá a estabilidade. 

Referente ao sindicato patronal, se o trabalhador for eleito 

dirigente, fará jus à estabilidade. A Constituição não faz distinção entre sindicato 

patronal e sindicato dos trabalhadores. Neste sentido julgou o STF: 

O STF, entendeu que o inciso VIII do art. 8º da Constituição não 
faz distinção entre o dirigente sindical patronal e o dos 
trabalhadores , desde que sejam eleitos. Se o empregado é eleito 
para dirigente sindical patronal também tem direito à garantia de 
emprego (STF, RE 217.355-5-MG, Ac. 2ª t., 29-8-2000, Rel. Min. 
Maurício Corrêa, LTr 65-02/180).  

Para que o obreiro adquira a estabilidade provisória, é 

necessário que seja eleito, e que o sindicato tenha nexo com sua atividade 

profissional. 

Arremata a Súmula 369, IV e V do TST : 

IV – Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da 
base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a 
estabilidade – V – O registro da candidatura do empregado a 
cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, 
ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que 
inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Assim, se o obreiro candidatar-se a dirigente sindical no 

período de pré-aviso, não fará jus à estabilidade.  
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2.2.6.2 estabilidade dos dirigentes da CIPA 

Arremata o art. 10, II, a, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias: “Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa 

causa: do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de 

prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o 

final de seu mandato”.  

A estabilidade é conferida ao obreiro para que possa lutar 

pelos interesses da categoria, em relação a melhores condições de segurança no 

trabalho. Menciona Barros (2007, p. 963):  

Esses empregados têm o dever de zelar por condições de 
trabalho seguras. Compete-lhes relatar áreas de risco, solicitar ao 
empregador as medidas necessárias para reduzi-lo ou elimina-lo, 
com o objetivo de prevenir a ocorrência de acidentes e doenças 
ocupacionais. Por essa razão, estão eles quase sempre em 
confronto com a vontade patronal, achando-se constantemente 
sujeitos a represálias ou, ao menos, a intimidação no cumprimento 
desse mister. O fundamento dessa garantia de emprego reside, 
portanto, na necessidade de conferir ao cipeiro autonomia no 
exercício do mandato.  

Os representantes da CIPA quase sempre estão em 

confronto com a vontade patronal. Nada mais justo, do que lhes garantir o 

emprego por um tempo determinado, para que possam exercer suas funções com 

autonomia. Como relata Saad (2008, p. 228) : 

Os integrantes da CIPA não se sentiam encorajados a bem 
cumprir seu papel, denunciando condições inseguras do ambiente 
do trabalho e outras irregularidades que geravam riscos 
ocupacionais, porque estavam permanentemente expostos a 
represálias patronais.   

O suplente também goza da estabilidade. Se extinto o 

estabelecimento, o obreiro não terá direito de ser reintegrado é muito menos 

requerer indenização pelo período respectivo à estabilidade. É o que dispõe a 

Súmula 339 TST:  
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Súmula nº 339 do TST: CIPA. SUPLENTE. GARANTIA DE 
EMPREGO. CF/1988: I - O suplente da CIPA goza da garantia de 
emprego prevista no art. 10, II, "a", do ADCT a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988. II - A estabilidade 
provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia 
para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão 
de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, 
não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível à 
reintegração e indevida a indenização do período estabilitário.  

O presidente da CIPA é indicado pelo empregador, não 

gozará da estabilidade provisória, como menciona Barros (2007, p. 964):  

Ao empregado, membro da CIPA, representante do empregador e 
por ele indicado, não se estende à garantia em exame, a qual 
cinge-se ao empregado eleito pelos colegas, como se infere do 
art. 10, II, a, do ADCT.  

Porém, se o presidente da CIPA for indicado dentre os 

eleitos, este gozará da estabilidade provisória. Como decidiu a jurisprudência 

citada por Pinto Martins (2008, p. 406): 

A garantia de emprego do cipeiro se estende, porém ao 
representante do empregador, desde que este tenha sido eleito 
para o cargo de direção da CIPA, como já decidiu o TRT da 17ª R. 
(RO 3.065/81, Rela. Designada Juíza Regina Uchoa da Silva, j. 
24-3-92, DJ ES 12-5-92, p.61).   

Para que o obreiro adquira a estabilidade, deve ser eleito 

pelos empregados. Caso seja indicado pelo empregador e não esteja dentre os 

escolhidos pelos trabalhadores, não gozará da estabilidade.  

2.2.6.3 estabilidade do acidentado 

A Lei n. 8.213, de 1991, garantiu ao acidentado após a 

cessação do auxílio-doença acidentário, estabilidade de 12 meses. Menciona 

Barros (2007, p. 965):  

Agiu com acerto o legislador, pois a realidade demonstra a 
freqüência de despedidas de trabalhadores egressos de 
afastamentos motivados por acidentes e a dificuldade que 
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encontram na obtenção de novo emprego, normalmente quando o 
infortúnio deixa seqüelas. A garantia visa a remediar esse mal, 
proporcionando ao trabalhador segurança em uma fase em que 
poderá apresentar certa fragilidade, com redução do ritmo normal 
de trabalho.  

A estabilidade decorre de circunstâncias de caráter pessoal. 

Pela grande dificuldade do empregado acidentado encontrar novo emprego e 

como era constante a dispensa de empregados nestas condições, o legislador 

acertadamente garante ao empregado acidentado uma estabilidade provisória de 

12 meses após a cessação do auxilio acidente.  

Segundo Barros (2007, p. 965):   

Houve quem afirmasse que o art. 118 da Lei n. 8.213 de 1991, 
assegurador da garantia em exame, era inconstitucional. 
Sustentam que o citado dispositivo, ao instituir uma nova hipótese 
de estabilidade, violou os art. 7º, I, da Constituição da República e 
o art. 10 do ADCT, pois esses dois preceitos constitucionais 
exigem que a regulamentação da proteção da relação de emprego 
seja feita por meio de lei complementar.  

Porém, a questão de inconstitucionalidade, está superada, 

porquanto foi indeferida pelo Supremo Tribunal Federal a medida cautelar de 

suspensão do citado art. 118.  

O Tribunal Superior do Trabalho, neste sentido editou a 

Súmula nº 378:   

Súmula nº 378 do TST: ESTABILIDADE PROVISÓRIA. 
ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. 
CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS 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. 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 que guarde relação de causalidade com a execução 
do contrato de emprego.  
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São pressupostos para que o obreiro adquira a estabilidade, 

o seu afastamento do trabalho por mais de 15 dias e o recebimento do auxílio-

doença acidentário. Com a exceção, de ter o trabalhador constatado doença 

profissional posteriormente a seu desligamento, desde de que a doença tenha 

nexo de causalidade com execução do contrato de trabalho.   

No caso, do trabalhador acidentar-se no decorrer do aviso 

prévio, dispõe a Súmula 371 do TST: 

Aviso prévio Indenizado. Efeitos. Superveniência de auxilío-
doença no curso deste. (conversão das Orientações 
Jurisprudenciais ns. 40 e 135 da SDI-1 – Res. M. 129/2005 – DJ 
20.4.2005) – A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela 
concessão de aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às 
vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, 
salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de 
auxilío-doença no curso do aviso prévio, todavia só se 
concretizaram os efeitos da dispensa depois de expirado o 
benefício previdenciário. 

Desta forma, se o obreiro acidentar-se dentro do prazo do 

aviso prévio, não terá direito à estabilidade, mas, só poderá ser efetivamente 

dispensado após o retorno do benefício previdenciário. 

Se no decorrer do ajuizamento da ação trabalhista tiver-se 

expirado o prazo de 12 meses para a garantia de emprego ao acidentado, o 

empregado não mais poderá ser reintegrado, apenas será paga a indenização do 

período respectivo”, como dispõe Pinto Martins (2008, p. 412).   

Em caso de dispensa de empregado acidentado dentro de 

seu período de estabilidade, o empregado terá direito de ser reintegrado. Caso o 

período de estabilidade tem exaurido, o obreiro terá o direito de ser indenizado 

pelo período correspondente à estabilidade.  

2.2.6.4 estabilidade dos representantes em órgão co legiado CNPS 

Os trabalhadores possuem três representantes e três 

suplentes que fazem partes do Conselho Nacional de Previdência Social, os quais 
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adquirem estabilidade provisória desde a nomeação até um ano após o mandato. 

Neste sentido se posiciona Delgado (2007, p. 1257): 

No campo de regras previdenciárias, a garantia provisória dos três 
empregados, e seus suplentes, que representam os trabalhadores 
em atividade no Conselho Nacional de Previdência Social (art. 
295, II, B, Decreto n. 3.048 de 6.5.1999). Tal proteção, como visto, 
estende-se desde a nomeação até um ano após o termino do 
mandato de representação (art. 301, Decreto n. 3.048/99 – 
Regulamento da Previdência Social).  

O mandato do empregados nomeado representantes em 

órgão colegiado do CNPS é de dois anos. É autorizada uma única e imediata 

recondução, como dispõe o § 1º do art. 295 do Decreto n. 3.048/99.  

O empregado após ser nomeado para fazer parte do 

Conselho Nacional de Previdência Social obtém estabilidade provisória e sua 

dispensa só ocorrerá se cometer falta grave. Menciona Barros (2007, p. 968): 

A dispensa de representante dos trabalhadores no Conselho 
Nacional de Previdência Social viola o art. 3º, § 7º, da Lei n. 
8.213, de 1991, que os declara estáveis desde a nomeação até 
um ano após o termino do mandato, salvo se a despedida fundar-
se em falta grave comprovada por meio de processo judicial.   

A estabilidade provisória do representante dos trabalhadores 

no Conselho Nacional de Previdência Social visa os interesses da categoria. 

Portanto, se extinta a empresa, não fará jus à indenização pelo período restante 

da estabilidade.  

2.2.6.5 estabilidade do conselho curador do FGTS 

Os empregados que representam os trabalhadores no 

Conselho Curador do FGTS adquirem estabilidade provisória desde sua 

nomeação até um ano após seu mandato.  Como dispõe Pinto Martins (2008, p. 

413): 

Os representantes dos trabalhadores no Conselho Curador no 
FGTS, efetivos e suplentes, têm direito à garantia de emprego, 
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desde a nomeação até um ano após o término do mandato de 
representação, somente podendo ser dispensados por motivo de 
falta grave, devidamente apurada por meio de processo sindical (§ 
9º do art. 3º da Lei nº  8.036/90).    

Os estáveis perderão o emprego se cometerem falta grave, 

devidamente comprovada através de processo judicial. Há, pois, necessidade de 

Inquérito Judicial.      

2.2.6.6 estabilidade dos membros das comissões de c onciliação prévia 

A Lei n. 9.958/00 criou as Comissões de Conciliação Prévia 

como órgãos extrajudiciais. Segundo Barros (2007, p. 967):  “destinadas a tornar 

mais célere e econômica a solução dos conflitos trabalhistas judiciais”.    

A Comissão de Conciliação Previa pode ser constituída no 

âmbito da empresa, grupo de empresas ou ter caráter intersindical. É composta 

por representantes dos empregados e dos empregadores. Os membros titulares e 

suplentes representantes dos empregados possuem estabilidade provisória até 

um ano após seu mandato.  

A criação da Comissão de Conciliação Prévia é uma 

faculdade dos sindicatos e empresas, as quais atuam como mediadores entre 

empregados e empregadores. Como dispõe o art. 625 – A da CLT: 

Art. 625 – A: As empresas e os sindicatos podem instituir 
Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária, com 
representantes dos empregados e dos empregadores, com a 
atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. 
Parágrafo único: As Comissões referidas no caput deste artigo 
poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter 
intersindical.      

O art 625 – B da CLT determina a composição do grupo 

conciliador: 

Art. 625 – B: A Comissão instituída no âmbito da empresa será 
composta de, no mínimo, dois e, no máximo, dez membros, e 
observará as seguintes normas: - I – a metade de seus membros 
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será indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos 
empregados, em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da 
categoria profissional; - II – haverá na Comissão tantos suplentes 
quantos forem os representantes titulares; - III – o mandato dos 
seus membros, titulares e suplentes, é de um ano, permitida uma 
recondução. - § 1º - É vedada a dispensa dos representantes dos 
empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, 
titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se 
cometerem falta grave, nos termos da lei. - § 2º - o representante 
dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, 
afastando-se de suas atividades quando convocado para atuar 
como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho 
efetivo o despedido nessa atividade.    

A estabilidade dos membros da Comissão de Conciliação 

Previa, tem “o objetivo é evitar que o empregador dispense os trabalhadores por 

terem entendimentos contrários aos do patrão, como forma de represália”. Como 

menciona Pinto Martins (2008, p. 420).  

A vedação da dispensa dos representantes, titulares e 

suplentes, dos empregados que fazem parte da Comissão, só admite uma 

exceção: a pratica de falta grave, devidamente apurada através de inquérito nos 

termos do art. 853 da CLT.  

2.2.6.7 estabilidade dos diretores de cooperativas eleitos 

Cooperativa segundo Silva (2004, p. 382): é uma 

“organização ou sociedade, constituída por várias pessoas, visando melhorar as 

condições econômicas de seus associados”.  

Com o intuito de que seus dirigentes possam reivindicar 

melhores condições para seus associados, a lei lhes confere estabilidade 

provisória. Como descreve Barros (2007, p. 966): 

A Lei n. 5.764, de 1971, no art. 55, confere estabilidade provisória 
aos empregados eleitos diretores das sociedades cooperativas 
por eles criadas, na forma prevista no art. 543 da CLT, isto é, 
desde o registro da candidatura e, se eleito, até um ano após o 
término do mandato.  
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“O legislador visou assegurar a independência das 

cooperativas e a preservar-lhes a existência, impedindo que o empregador do 

dirigente interferisse nos destinos de seus órgãos”. Complementa Barros (2007, p. 

966). 

Os suplentes dos diretores de cooperativas não gozam da 

estabilidade. È o que preceitua a OJ n. 253 da SDI-1 do TST, “O art. 55 da Lei n. 

5.764/1971 assegura a garantia de emprego aos empregados eleitos diretores de 

Cooperativas, não abrangendo os membros suplentes”.  

Em relação à estabilidade se estender aos membros do 

Conselho Administrativo das cooperativas. Pinto Martins (2007, p. 420) cita a 

jurisprudência do TRT da 3ª Região:     

Cooperativa. Membro do Conselho de Administração. Estabilidade 
provisória. Os membros do Conselho de Administração da 
Cooperativa terão direito à estabilidade provisória prevista no art. 
55 da Lei n. 5.764/71, desde que esse Conselho seja responsável 
pela administração da Cooperativa, estabelecendo sempre as 
suas diretrizes e políticas básicas. TRT – 3ª R. – 2ª T. – RO-
13171/00 – Rel: Juiz Emerson José Alves Lage – DJMG 
25.4.2001 – p. 16.  

O Conselho Administrativo só gozará da referida 

estabilidade se for responsável pela administração da cooperativa.   

Em relação ao Conselho Fiscal, Pinto Martins (2007, p. 420) 

dispõe: “Os membros do Conselho Fiscal não gozam da garantia de emprego, 

pois não são diretores, nem há previsão na lei nesse sentido. Seus suplentes 

também não gozarão do beneficio legal”.  

O mandato do dirigente da cooperativa será definido no 

estatuto, como dispõe o art. 21, V, da Lei nº 5.764. Todavia, não pode ser superior 

a quatro anos, como restringe o art. 47 da mesma lei.  
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2.2.6.8 estabilidade da mulher frente a violência d oméstica   

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, criou mecanismos 

para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.  

A referida lei, segundo Pinto Martins (2008, p. 339): “Acaba 

regulamentando o § 8º do art. 226 da Lei Magna. [...] a violência doméstica contra 

a mulher é comum por meio de espancamentos, torturas etc., tanto que foi criada 

a Delegacia da Mulher para tentar resolver tais problemas”.   

A Lei nº 11.340/06 recebeu o nome de Lei Maria da Penha, 

pois, “em 1983 Maria da Penha Maia Fernandes sofreu duas tentativas de 

homicídio por parte de seu ex-marido, o professor Marco Antônio Heredia 

Viveiros”. Como menciona Pinto Martins (2008, p. 339).   

A norma visa prestar assistência à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar. A situação, é tratada como política pública, 

conforme dispõe o caput do art. 9º.    

Referente a aspecto trabalhista, pode-se observar o inciso II 

do § 2º do art. 9º da Lei: “o juiz assegurará à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica; [...] II – 

manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de 

trabalho, por até seis meses”.  

Menciona Pinto Martins (2008, p. 340):  

O preceito legal citado visa proteger a mulher trabalhadora em 
razão de violência doméstica e familiar. A ofendida pode trabalhar 
no mesmo local que o ofensor ou, em razão de seu afastamento, 
não ter condições de trabalhar. Assim, seu contrato de trabalho 
não pode ser rescindido, devendo ser mantido.  

Como forma de preservar a integridade física e psicológica 

da trabalhadora que venha a sofrer violência domestica ou familiar, é autorizado 

seu afastamento do serviço, sem que o empregador possa rescindir o contrato.  
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Segundo Pinto Martins (2008, p. 340): O referido dispositivo  

mostra “a adoção do princípio da continuidade do trabalho para a referida 

situação”.  

O legislador ao referir-se ao afastamento, menciona que 

somente deve ser afastada se houver necessidade. Portanto, “se não houver 

necessidade de afastamento da mulher do local de trabalho, não haverá a 

manutenção do contrato de trabalho por seis meses”. Neste sentido posiciona-se 

Pinto Martins (2008, p. 340). 

A lei nada menciona a respeito do pagamento de salários, 

segundo Pinto Martins (2008, p. 340):  

Entendo que os fins sociais da lei mostram a necessidade do 
afastamento da empregada por seis meses do trabalho, mas não 
o pagamento de salários. O juiz não poderá criar obrigação de 
pagar salários na lei, sob pena de estar editando norma legal, pois 
só pode atuar como legislador negativo e não como legislador 
positivo.  

Pinto Martins (2008, p. 340) complementa: “Não há também 

dispositivo na Lei nº 11.340 a respeito de contagem do tempo de serviço para fins 

de férias, pagamento de 13º salário, incidência do FGTS e da contribuição 

previdenciária”.  

Se a lei nada menciona a respeito, não se pode interpretar o 

que não está previsto, Pinto Martins (2008, p. 340). Justifica: 

Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em 
virtude de lei (art. 5º, II, da Constituição). É o princípio da 
legalidade. Se não existe previsão na lei a respeito de pagamento 
de salário da empregada afastada por seis meses em razão de 
violência doméstica, não há obrigação do empregador de pagá-lo.  

A lei não obriga o empregador a pagar salários, não se pode 

obrigá-lo através de sentença judicial. Uma vez que, ninguém é obrigado a fazer 

ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.  
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Para Pinto Martins (2008, p. 341): “Trata-se de hipótese de 

licença não remunerada. Se não há obrigação de pagar salários, é período de 

suspensão dos efeitos do contrato de trabalho”.   

Complementa Pinto Martins (2008, p. 341): “o dispositivo é 

espécie de garantia de emprego, de modo que o contato de trabalho não pode ser 

rescindido durante o período de afastamento. Durante os seis meses, a 

empregada teria direito a ser reintegrada”.  

O afastamento da empregada é considerado suspensão do 

contrato de trabalho. Portanto, não receberá salário, não se contará como tempo 

de serviço para os demais fins.  

2.2.6.9 outras modalidades de estabilidade 

As sentenças normativas podem constituir estabilidade, é o 

que se observa nos Precedentes Normativos em dissídios coletivos do TST: 

Precedente Normativo 77: “assegura-se ao empregado 

transferido, na forma do art. 469 da CLT, a garantia de emprego por 1 (um) ano 

após a data da transferência”.  

Art. 469 da CLT: Ao empregador é vedado transferir o empregado, 
sem a sua anuência, para localidade diversa da que resultar do 
contrato, não se considerando transferência a que não acarretar 
necessariamente a mudança do seu domicílio. 

Segundo Barros (2007, p. 970): “a medida visa à adaptação 

do obreiro ao novo local, impedindo sofra ele os transtornos de uma transferência 

e venha a ser, em seguida, despedido”.  

Precedente Normativo 80: “Garante-se o emprego do 

alistado, desde a data da incorporação ao serviço militar até 30 dias após a 

baixa”. 

Precedente Normativo 85: “Defere-se a garantia de 

emprego, durante 12 (doze) meses que antecedem a data em que o empregado 
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adquire direito a aposentadoria voluntária, desde que trabalhe na empresa há 

pelo menos 5 (cinco) anos. Adquirido o direito, extingue-se a garantia”.  

Barros (2007, p. 970-971), posiciona-se em sentido 

contrário:  

O precedente n. 85 possui relevante valor social, pois assegura ao 
trabalhador, às vésperas de sua aposentadoria, segurança e 
tranqüilidade, contribuindo para a paz social entre os 
interlocutores sociais, tendo a seu favor o disposto no art. 7º, 
inciso I e XXIV, do texto constitucional. Preenchidos todos os 
pressupostos para a aquisição da estabilidade ainda durante a 
vigência do instrumento normativo, goza o empregado da garantia 
mesmo após o termino da vigência deste (aplicação analógica da 
Orientação Jurisprudencial n. 41 da SDI-1 do TST).  

Segundo a doutrina antes citada, mesmo já concluiu o tempo 

para aposentadoria, desde que não se aposente, continuará sendo detentor da 

garantia de emprego.     

Art. 11 da CF: ”Nas empresas de mais de duzentos 

empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a 

finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os 

empregadores”. O artigo 8º da constituição, não assegura a estabilidade 

provisória a funcionário que exerça esta função.  

Barros (2007, p. 972), cita doutrinadores que divergem a 

respeito do assunto. Favorável a concessão da estabilidade provisória, “Marco 

Aurélio Mendes de Farias Mello (relações Coletivas de Trabalho. Estudos em 

Homenagem ao Min. Arnaldo Sussekind. São Paulo: LTr Editora, 1989, p. 146)”, 

contra a concessão da estabilidade provisória, “Amauri Mascaro Nascimento 

(Comentários às Leis Trabalhistas. V. 1. 2. ed., São Paulo: LTr Editora, p. 180)”.  

No entendimento de Barros (2007, p.972): “nada impede, 

entretanto, seja a estabilidade provisória instituída em normas coletivas”. Neste 

sentido, já se posicionou o TST, PN 86 da SDC:  “Nas empresas com mais de 200 

(duzentos) empregados é assegurada à eleição direta de um representante, com 
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as garantias do art. 543 e seus parágrafos, da CLT”. Assim, fica vedada a 

dispensa deste empregado até um ano após seu mandato.  

2.2.7 Extinção da estabilidade 

A estabilidade pode extinguir-se de vários modos. Segundo 

Pinto Martins (2007, p. 421):    

Cessa a estabilidade do emprego com a sua morte, com a 
aposentadoria espontânea, com a ocorrência de força maior, falta 
grave praticada pelo obreiro ou com seu pedido de demissão. 
Com a morte do empregado não há que se falar em transferência 
da estabilidade para seus herdeiros, pois ela era pessoal, dizia 
respeito apenas ao trabalhador. O empregado, ao se aposentar ou 
pedir demissão, renuncia ao direito de estabilidade que detinha.  

A modalidade mais comum de se extinguir a estabilidade é 

quando ela tem concluído seu prazo. Mas, se observar na doutrina que ela pode 

se extinguir também com a morte do obreiro; com sua aposentadoria espontânea; 

com a ocorrência de força maior; quando o obreiro comete falta grave ou com o 

pedido de demissão.     

   

 

 



CAPÍTULO 3  

ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE  

3.1 SUCINTA HISTÓRIA SOBRE A PROTEÇÃO À GESTANTE  

Com a Revolução Industrial, as mulheres conquistaram 

espaço no mercado de trabalho. Porém, submeteram-se a jornadas exaustivas, 

com salários sempre inferiores aos dos homens, só para manter o emprego. Pinto 

Martins (2008, p. 571) rebate:      

No decorrer da Revolução industrial (século XIX), o trabalho da 
mulher foi muito utilizado, principalmente para a operação de 
máquinas. Os empresários preferiam o trabalho da mulher nas 
indústrias porque elas aceitavam salários inferiores aos dos 
homens, porém faziam os mesmos serviços que estes. Em razão 
disso, as mulheres sujeitavam-se a jornadas de 14 a 16 horas, 
trabalhando em condições prejudiciais à saúde e cumprindo 
obrigações além das que eram possíveis, só para não perder o 
emprego. Além de tudo, a mulher deveria, ainda, cuidar dos 
afazeres domésticos e dos filhos. Não se observava uma proteção 
na fase de gestação da mulher, ou de amamentação. 

As mulheres não tinham proteção, nem mesmo no período 

gestacional.  

Segundo Pinto Martins (2008, p. 571): “Na França, [...]. A lei 

de 28-12-1909 outorgou o direito às mulheres grávidas do repouso não 

remunerado de oito semanas”.  

Começou a uma luta por direitos protecionistas em favor das 

mulheres. No Brasil, a primeira norma que tratou da proteção à mulher no estado 

gestacional foi o decreto nº 21.417-A, de 1932. Como dispõe Pinto Martins (2008, 

p. 575): 
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A primeira norma que tratou do trabalho da mulher foi o decreto nº 
21.417-A, de 17-5-1932. [...] Já se nota a proibição do trabalho da 
mulher [...], no período de quatro semanas antes e quatro 
semanas depois do parto. Concedia à mulher dois descansos 
diários de meia hora cada um para amamentação dos filhos, 
durante os primeiros seis meses de vida daqueles. 

No âmbito Constitucional, “A primeira Constituição que 

versou sobre o tema foi a de 1934. [...] Garantia o repouso antes e depois do 

parto, sem prejuízo do salário e do emprego, assegurando instituição de 

previdência a favor da maternidade (art. 121, § 1º, h)”, como descreve Pinto 

Martins (2008, p. 575). 

A proteção à gestante acarretou uma despesa extra ao 

empregador, que arcava com os salários da gestante no período de afastamento. 

O procedimento dificultou a contratação de mulheres, pois, os empregadores não 

queriam arcar com a despesa. Em 1974, o legislador transferiu este ônus para a 

Previdência Social. Menciona Pinto Martins (2008, p. 580):  

A Lei nº 6.136, de 7-11-74, transferiu da empresa para a 
Previdência Social o ônus de licença-maternidade. [...] A 
conjunção dessas regras importa indiretamente a proteção do 
mercado de trabalho da mulher, pois, se  o empregador tiver de 
pagar o salário da empregada no período de gestação e após o 
parto, não irá contratar mulheres.  

Visando proteger a mulher e o nascituro, segundo Pinto 

Martins (2008, p. 576): “A Constituição de 5-10-1988 [...]. Assegurou a licença à 

gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias (art. 

7º, XVIII), quando anteriormente era de apenas 84 dias”. 

Dispõe o art. 10, II, b, dos ADCT: “II – fica vedada a 

dispensa arbitrária ou sem justa causa: b – da empregada gestante, desde a 

confirmação da gravidez até cinco meses após o parto”.  

A estabilidade da gestante, após o parto, nunca tinha sido 

prevista em norma constitucional, como menciona Pinto Martins (2008, p. 576): “a 

garantia de emprego à mulher gestante, desde a confirmação da gravidez até 
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cinco meses após o parto, o que nunca havia sido previsto em âmbito 

constitucional ou legal, apenas em normas coletivas de certas categorias”.  

Com o intuito de proteger todas as trabalhadoras, sem 

distinção de função, em 2006 a empregada doméstica adquiriu o direito à 

estabilidade provisória, como menciona Barros (2007, p. 952):  

à empregada urbana, rural, avulsa e domestica no ciclo gravídico-
puperperal, desde a confirmação da gravidez até cinco meses 
após o parto (art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, e art. 4º-A da Lei n. 5.5859, de 1972, alterada em 
julho de 2006). 

Atualmente, a Lei nº 11.770, de 9-9-2008, criou o Programa 

Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade por mais 60 

dias mediante concessão de incentivo fiscal.      

3.2 FUNDAMENTOS DA PROTEÇÃO AO TRABALHO DA GESTANTE  

A estabilidade dada a gestante justifica-se pelo seu valor 

social, com intuito de proteger o nascituro. 

Nas principais conferências e congressos internacionais, 

realizados desde 1890, que versam sobre o Direito do Trabalha,  já havia 

preocupação com a proteção à maternidade, como esclarece Arnaldo Sussekind, 

citado por  Maranhão (1993, p. 156):  

Como esclarece Arnaldo Sussekind, os principais congressos e 
conferências internacionais sobre o Direito do Trabalho, realizados 
desde 1890, timbraram sua ação no sentido de serem adotadas 
regras especiais de proteção à mulher, sem prejuízo da aplicação 
das normas gerais regulamentares do trabalho humano. Os 
fundamentos especiais são, em resumo, os seguintes: [...] b) a 
proteção à maternidade, como direito natural da mulher e esteio 
básico do futuro da raça. Daí a compulsoriedade da licença 
remunerada da gestante, e, além de outras providências, o direito 
a intervalos para a amamentação dos filhos;   
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A proteção à maternidade tem o intuito de preservar o futuro 

da raça humana, pois, se não houver mais gestantes, a raça humana se 

extinguirá naturalmente.  

Para Pinto Martins (2008, p. 406): “A gestante deve ter 

direito ao emprego e razão da proteção do nascituro, para que possa se recuperar 

do parto e cuidar da criança nos primeiros meses de vida”.  

No entendimento de Barros (2007, p. 965):  

A medida legal atende ao elevado espírito social que essa 
situação particular reclama. A gestante, à semelhança do dirigente 
sindical, pode ser alvo da represália patronal, pela despedida 
injusta. E essa possibilidade torna-se gravíssima, pois atinge a 
mãe trabalhadora em momento difícil de sua vida.  

Complementa Pinto Martins (2008, p. 406): “à garantia de 

emprego, justifica-se essa discriminação no período em que a empregada esteja 

grávida, ou no período pós-parto, pois com certeza não iria encontrar outro 

serviço no referido lapso de  tempo”.  

Portanto, a garantia de emprega da gestante atende ao 

elevado espírito social, para que a gestante tenha condições de cuidar 

tranqüilamente do nascituro nos primeiros meses de vida, pois, o nascituro é 

considerado o futuro da raça humana.  

 “Gravidez não é doença. Assim, não se pode tratar a 

gestante como doente ou como incapaz”, menciona Pinto Martins (2008, p. 406).   

3.3 DIFERENÇA ENTRE LICENÇA-MATERNIDADE E ESTABILID ADE 

PROVISÓRIA 

A Estabilidade da gestante é prevista no artigo 10, II, b, dos 

ADCT, verifica-se que o legislador se refere à estabilidade e não ao período de 

afastamento. 

O art. 10, II, b, dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias determina que: II – fica vedada a dispensa arbitrária 
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ou sem justa causa: b – da empregada gestante, desde a 
confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.  

O empregador perde o direito potestativo de resilição 

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

A licença-maternidade é prevista no art. 392, caput da CLT:  

Art. 392, caput da CLT: A empregada gestante tem direito à 
licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do 
emprego e do salário. - § 1º - A empregada deve, mediante 
atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do 
afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dias 
antes do parto e a ocorrência deste.  

O artigo refere-se ao período em que a gestante pode 

permanecer afastada, 120 dias (este prazo pode ser prorrogado com base na Lei. 

nº 11.770/08). O § 1º do art. 392 da CLT, determina que a empregada deve 

comunicar a data de seu afastamento através de atestado médico, o afastamento 

pode ocorrer 28 dias antes do parto.  

Enquanto a estabilidade determina qual o prazo que o 

empregador não pode dispensar a empregada gestante, a licença-maternidade 

determina qual o prazo que a gestante pode permanecer em casa para cuidar de 

seu filho e de sua própria recuperação.    

3.4 NATUREZA JURÍDICA DO SALÁRIO MATERNIDADE 

O salário-maternidade é um benefício previdenciário, sendo 

pago pela previdência e não pelo empregador.  

Segundo Carrion (2006, p. 265):  

É um direito previdenciário, que não obriga ao pagamento pelo 
empregador, mas apenas a permitir a ausência da gestante 
nesses dias todos, como licença remunerada pelo INSS. É o 
chamado salário-maternidade.  

Complementa Pinto Martins (2008, p. 332): 
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O salário maternidade é um pagamento feito pelo INSS à 
empregada durante os 120 dias da licença-maternidade. O tempo 
de serviço é contado normalmente durante o afastamento, 
tratando-se, assim, de hipótese de interrupção do contrato de 
trabalho. [...] Terminando o afastamento, as obrigações mútuas 
contratuais continuam como se não tivesse havido interrupção.   

No mesmo sentido se posiciona Maranhão (1993, p. 160): 

O salário-maternidade é um beneficio previdenciário, sendo 
devido pela Previdência Social, enquanto subsistir o vínculo 
empregatício (art. 71, da Lei nº 8.213/91). O empregador paga o 
salário e é reembolsado pela Previdência Social (art. 72). Para a 
empregada doméstica o salário-maternidade será pago 
diretamente pela Previdência Social em valor correspondente ao 
do seu último salário de contribuição (art. 73).  

É pacifico o entendimento de que o salário-maternidade é 

um benefício previdenciário, sendo pago pela previdência e não pelo empregador. 

Mesmo tendo o empregador que efetuar o pagamento do salário maternidade à 

previdência, este não é pago por ele. Pois, o empregador é reembolsado pelo 

valor pago à previdência, com abatimentos nos seus débitos.   

Menciona Pinto Martins (2008, p. 581): “O salário-

maternidade da trabalhadora avulsa consistirá uma remuneração mensal igual a 

sua remuneração integral e será pago pelo INSS”.   

O salário da gestante no seu período de licença-maternidade 

não pode sofrer qualquer redução, devendo o salário permanecer intacto, 

menciona Pinto Martins (2008, p. 581):   

Entende o STF que o salário-maternidade não está sujeito ao 
limite de R$ 1.200,00, devendo o INSS pagar o beneficio 
integralmente, independentemente do valor do salário da 
trabalhadora gestante. Os ministros do STF afirmam que a 
limitação contraria a Constituição, em razão de que a gestante 
tem garantido o direito à licença-maternidade, sem prejuízo do 
emprego e do salário, com duração de 120 dias (art. 7º, XVIII).  
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Como dispõe o STF, o salário da gestante no período de 

licença não pode sofrer alteração, em razão de que a Constituição garante à 

gestante licença-maternidade sem prejuízo do emprego e do salário. 

3.5 RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR: TEORIA OBJETIVA  E TEORIA 

SUBJETIVA 

Segundo Pinto Martins (2008, p. 407): “São varias as teorias 

que informam a garantia de emprego da gestante, podendo ser destacadas as 

teorias da responsabilidade objetiva e subjetiva”.  

Para a teoria da responsabilidade subjetiva, o empregador 

só poderá ser responsabilizado se a trabalhadora gestante o avisou da situação, 

caso contrário, não poderá ser responsabilizado. Alem do que, a gestante só 

estará protegida após a comunicação do estado gestacional. Menciona Pinto 

Martins (2008, p. 407): 

A teoria da responsabilidade subjetiva entende que a empregada 
deve comprovar a gravidez perante o empregador. [...] Somente a 
partir do momento em que a empregada demonstrar a gravidez ao 
empregador é que estará protegida. [...] O empregador não tem 
como ser responsabilizado se a empregada não o avisa de que 
está grávida. Não se pode imputar a alguém uma conseqüência a 
quem não deu causa. [...] Logo não houve dispensa arbitrária com 
o objetivo de obstar o direito à garantia de emprego da gestante.  

Para a teoria da responsabilidade subjetiva, o empregador 

não pode ser penalizado ao dispensar a gestante, se esta não lhe avisou que 

estava grávida. Pois, o empregador não tem como ser responsabilizado, uma vez 

que, não houve dispensa arbitrária com o intuito de obstar o direito da gestante à 

garantia de emprego.   

Para teoria da responsabilidade objetiva, pouco importa se o 

empregador sabe ou não da situação, o que é relevante, é a confirmação da 

gravidez a própria empregada, menciona Pinto Martins (2008, p. 407): 

A teoria da responsabilidade objetiva considera que o importante é 
a confirmação da gravidez a própria empregada e não para o 
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empregador. A garantia de emprego independe da comprovação 
da gravidez perante o empregador, mas da sua confirmação, 
sendo responsabilidade objetiva do empregador, que visa garantir 
o nascituro. O STF já entendeu que a responsabilidade é objetiva 
(RE 259.3218/RS, REL. MIN. Ellen Gracie).  

O STF entende que a responsabilidade do empregador é 

objetiva.  

O TST se posiciona no mesmo sentido, a responsabilidade 

do empregador é objetiva, como dispõe a “Súmula 244, I: O desconhecimento do 

estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da 

indenização decorrente da estabilidade”.   

3.6 PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS CONTRA A MULHER 

“A Lei nº 9.029/95, de 13.4.95, proíbe a exigência de 

atestados de gravidez como pré-requisito da admissão da empregada ou da sua 

permanência no emprego. Proíbe, outrossim, a esterilização para que a mulher 

seja admitida a serviço da empresa”. Como relata Saad (2008, p. 365).  

Relata Nascimento (2004, p. 940): 

Segundo a referida lei, constituem crime as seguintes práticas: a) 
exigência de teste, exames, perícia, laudo, atestado, declaração 
ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a 
estado de gravidez; b) indução ou instigamento à esterilização 
genética; c) promoção do controle de natalidade, assim não 
considerado o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou 
planejamento familiar, realizados através de instituições públicas 
ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde – 
SUS.  

O empregador não pode requerer teste de gravidez para 

contratar ou para promover a funcionária, tal procedimento será considerado 

discriminatório.  

Segundo Pinto Martins (2008, p. 583):   
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Nada impede, contudo, à empresa solicitar exame médico na 
dispensa da empregada, visando verificar se esta está grávida, 
justamente por ter por objetivo manter a relação de emprego, caso 
o resultado seja positivo. [...] Não se trata, assim, de 
discriminação, pois, ao contrário, está verificando se a empregada 
pode ou não ser dispensada, pois sem o exame não se saberá se 
a empregada estava ou não grávida quando da dispensa, que 
implicaria ou não a reintegração.  

No mesmo entendimento, Saad (2008, p. 365) relata: “não 

há impedimento legal ao pedido de exame médico que comprove não ser 

gravídico seu estado quando da rescisão do contrato de trabalho”. 

Quando o empregador solicita exame de gravidez ao 

dispensar a empregada, estaria querendo resguarda o direito da empregada à 

garantia de emprego, em caso de resultado positivo, o empregador não a 

dispensaria.   

3.7 DIREITOS DA GESTANTE  

No período de licença-maternidade será obrigatório o 

depósito do FGTS, como dispõe Carrion (2006, p. 264): “As contribuições ao 

FGTS são devidas durante a interrupção (Regulamento do FGTS, D. 99.684/90, 

art. 28, [...]). Terminando o afastamento, as obrigações mútuas contratuais 

continuam como se não tivesse havido interrupção”.  

Desta forma, o período de afastamento da gestante é 

computado como período aquisitivo de Férias, 13º salário e demais benefícios que 

por ventura venham ocorrer neste período.  

3.7.1 Direito da empregada doméstica 

A Lei nº 5.859/72 em seu art. 1º, conceitua o empregado 

doméstico “aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não 

lucrativa a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas”. 
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Segundo Pinto Martins (2008, p. 136): “São exemplos de 

empregados domésticos o mordomo, a cozinheira, o jardineiro, o motorista, a 

copeira, a governanta, a arrumadeira etc”.  

Nascimento (2004, p. 951) complementa: 

Doméstico é o cozinheiro, o faxineiro, o motorista, o jardineiro etc. 
Porém, se na residência há atividade econômica e o empregado 
nela colabora, não será doméstico, mas empregado, com todos os 
direitos da CLT, como no caso de uma pessoa que vende 
bijuterias na própria casa, auxiliada por um empregado.    

Portanto, o empregado doméstico não pode participar de 

nenhuma atividade lucrativa praticada por seu empregador, caso pratique, será 

considerado empregado normal e não doméstico. 

O art. 7º, parágrafo único da Constituição, determina os 

direitos dos trabalhadores domésticos: 

“Art. 7º, parágrafo único: são assegurados à categoria dos 
trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, 
VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração 
à previdência social”. (IV – salário mínimo, fixado em lei, 
nacionalmente unificado [...]; VI – irredutibilidade de salário [...]; 
VIII – 13º salário [...]; XV – repouso semanal remunerado [...]; XVII 
– férias anuais [...]; XVIII – licença gestante sem prejuízo do 
emprego e do salário, com duração de 120 dias; XIX – aviso 
prévio [...]; XXIV – aposentadoria). 

Segundo Saad (2008, p. 366-367): 

A Constituição Federal, no parágrafo único do art. 7º, estende à 
doméstica, quando gestante, o direito à licença de 120 dias. 
Sempre entendemos ter ela, também, direito à estabilidade 
provisória porque o art. 10, II, b, do ADCT, refere-se à empregada 
gestante, sem discriminar a empregada doméstica. Isto agora está 
pacificado com a edição da Lei nº 11.324, de 19.07.06, que 
assegurou essa estabilidade à doméstica gestante.  
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A Lei nº 11.324/2006 em seu art. 4º-A dispõe: “É vedada a 

dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada doméstica gestante desde 

a confirmação até 5 meses após o parto”.  

Assim, o assunto doravante esta pacificado, a empregada 

doméstica gestante é detentora da estabilidade provisória, que garante o emprego 

a gestante desde a confirmação até 5 meses após o parto.       

3.7.2 Direito em caso de aborto 

Dispõe o art. 395 da CLT: “Em caso de aborto não 

criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso 

remunerado de duas semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à 

função que ocupava antes de seu afastamento”. 

Segundo Carrion (2006, p. 269): “Aborto não criminoso é 

aquele decorrente de ato espontâneo ou admitido pela lei penal”.  

Os casos que permitem aborto na lei penal são: “Art. 128 do 

CP - Não se pune o aborto praticado por médico: I – se não há outro meio de 

salvar a vida da gestante. II – se a gravidez resulta de estupro e o aborto é 

precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu 

representante legal”.   

O aborto não criminoso é aquele que ocorre de forma 

espontâneo, quando é ato necessário para salvar a vida da gestante ou é 

decorrência de estupro, nos demais casos, será considerado crime.  

Menciona Pinto Martins (2008, p. 318): 

Se o aborto não é criminoso, a  empregada tem direito a duas 
semanas de descanso (art. 395 da CLT). Quem faz o pagamento 
é a Previdência Social. Trata-se, portanto, da interrupção do 
contrato de trabalho, pois conta-se o tempo de serviço para todos 
os efeitos. Se o aborto for, porém, criminoso, haverá a suspensão 
do contrato de trabalho, pois nenhum efeito gerará para a 
empregada.  
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Se o aborto não é criminoso, o afastamento da empregada 

será considerado interrupção, a qual gerará efeito sobre todos os direitos da 

trabalhadora e o pagamento será feito pela Previdência Social. Se o aborto for 

criminoso, estar-se-á diante de uma hipótese de interrupção do contrato de 

trabalho, sendo que, nenhum garantia terá a trabalhadora.  

3.7.3 Direito em caso de adoção 

A mãe adotiva, tem seus direitos trabalhistas previstos no 

art. 392-A da CLT: “A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins 

de adoção de criança será concedida licença-maternidade”.  

“A licença-maternidade só será concedida mediante 

apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã”, como dispõe o 

§ 4º da art. 392-A da CLT.  

Ressalta Nascimento (2004, p. 939): “A Lei n. 10.421, de 

2002, que alterou a redação do art. 392 da CLT, estende à mãe adotiva o direito à 

licença-maternidade e ao salário-maternidade.   [...] O período da licença 

maternidade, nesse caso, é proporcional à idade do menor”. 

A proporcionalidade é observada nos parágrafos do art. 392-

A da CLT. 

Idade da Criança ....................... Período de Licença ......... Licença  Prorrogada 

até 1 ano de idade ..................... 120 dias  ........................ + 60 dias .... = 180 dias  

de 1 ano até 4 anos de idade ....   60 dias  ........................ + 60 dias .... = 120 dias 

de 4 anos até 8 anos de idade ...  30 dias  ......................... + 60 dias ..... = 90 dias   

A mãe adotiva tem direito a licença-maternidade, porém, não 

tem direito a estabilidade, como menciona Pinto Martins (2008, p. 409):  

A mãe adotiva não tem direito a garantia de emprego, pois a 
alínea b do inciso II do art. 10 do ADCT dispõe que a garantia da 
gestante é desde a confirmação da gravidez até cinco meses após 
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o parto. O dispositivo faz referência à gestante e não à  adotante. 
Mostra que só diz respeito à gestante, que é a pessoa que tem 
confirmada a gravidez e que faz parto. A adotante não tem tais 
características, nem precisa de prazo para a recuperação de seu 
corpo. Logo, não tem garantia de emprego.  

No mesmo sentido posiciona-se Carrion (2006, p. 268): 

“Nada mais justo que tenham o mesmo direito que a mãe biológica. Não dá a Lei 

a estabilidade, mas a licença. Pago diretamente pela Previdência Social”.   

Portanto, a mãe adotiva não tem direito à estabilidade de 5 

meses, pois o art. 10, II, b, dos ADCT nada menciona acerca da adoção. Mas fará 

jus a licença-maternidade, paga diretamente pela Previdência.    

Segundo Nascimento (2004, p. 939): “à licença-maternidade 

e o salário-maternidade. Depende de apresentação do termo de guarda à 

adotante ou guardiã”.  

Complementa Pinto Martins (2008, p. 582): 

O salário-maternidade será indevido no período em que é feito o 
estágio de convivência, pois nesse período não há sentença 
judicial que declara o vínculo de adoção. A adotante não poderá 
apresentar o termo judicial. [...] Se o juiz declarar a existência de 
guarda, terá direito à segurada à licença adotante. Ela não precisa 
ter transitado em julgado, basta à concessão de guarda pelo juiz.  

Para a concessão da licença adotante, não necessariamente 

deve existir o transito em julgado, basta para tanto, a declaração do juiz da 

existência de guarda.  

Trata-se de hipótese de interrupção, pois a adotante recebe 

salário, devendo ser resguardado todos os seus direitos.  

Com base no § 2º da Lei. nº 11.770/08: “A prorrogação será 

garantida, na mesma proporção, também à empregada que adotar ou obtiver 

guarda judicial para fins de adoção de criança”. Sendo assim, a adotante poderá 

prorrogar seu período de licença-adoção por mais 60 dias.     



 87

3.7.4 Direito em caso de barriga de aluguel 

Segundo Pinto Martins (2008, p. 408): “Varias mulheres por 

problemas hormonais ou até mesmo físico não podem ter filhos e acabam 

optando pelo método chamado “mãe de aluguel”.   

Mãe de aluguel é aquela que gera o filho, dentro de si, para 

outra mulher que não pode ter filho.   

No entendimento de Pinto Martins (2008, p. 408): “A mãe de 

aluguel terá garantia de emprego, porque houve gestação. A fornecedora do 

óvulo não terá garantia de emprego, porque não teve gestação”.  

A estabilidade é dada somente aquela mulher que teve 

gestação, sendo assim, a mãe de aluguel terá direito à estabilidade. Por outro 

lado, a fornecedora do óvulo, não terá direito à estabilidade, uma vez que não 

teve gestação.  

3.7.5 Direito de romper o contrato de trabalho por motivo de saúde 

A empresa não pode dispensar a empregada, pois esta é 

detentora de estabilidade. Caso faça, será considerado dispensa injusta, devendo 

a gestante ser reintegrada.  

Segundo dispõe o art. 391 da CLT: “Na constitui justo motivo 

para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído 

matrimonio ou de encontrar-se em estado de gravidez”.  

Menciona Maranhão (1993, p.158):  

A mulher, ao contrário, é quem tem o direito de, mediante 
atestado médico, por motivo de gravidez romper o contrato de 
trabalho, quando prejudicial à gestação (art. 394). Nessa hipótese, 
sendo o contrato rompido pela empregada, nada ter-lhe-á que 
pagar o empregador a título de direito rescisórios. A empregada, 
isto sim, ficará eximida da obrigação de conceder aviso prévio ao 
empregador, ou se o contrato for a termo, de indeniza-lo (art. 480 
da Consolidação).  
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O empregador não poderá dispensar a empregada em 

estado de gravidez. Por outro lado, a empregada poderá extinguir o contrato de 

trabalho por motivo de saúde, não precisará conceder aviso prévio e nem mesmo 

de indenizar o empregador, caso seja o contrato, pactuado por prazo 

determinado.  

No entendimento de Saad (2008, p. 372):  

Embora a omissão da Lei n. 8.036/90 (Lei do FGTS), parece-nos 
que, no caso, tem ela direito ao levantamento do dinheiro 
existente em sua conta vinculada. A ruptura do vínculo 
empregatício foi feita para atender a uma exigência de interesse 
social, ou seja, da proteção da maternidade.  

Logo, a gestante, na condição acima citada ao romper o 

contrato de trabalho poderá levantar a quantia depositada em sua conta de FGTS, 

pois, a proteção da maternidade é uma exigência de interesse social. 

3.7.6 Direito a ser transferida de função 

A transferência de função é prevista no art. 392, § 4º, I da 

CLT, e visa garantia a qualidade de vida da gestante e do nascituro. Segundo 

Pinto Martins (2008, p. 589): 

A empregada terá direito a ser transferida para outra função, em 
razão das suas condições de saúde. Quando retornar ao trabalho 
terá direito a voltar à função de origem. Trata-se de hipótese de 
modificação das condições de trabalho da empregada autorizada 
pela lei, pelo motivo das condições de saúde da trabalhadora, 
como, por exemplo,de gravidez de risco.  

A gestante poderá trocar de função sem prejuízo de seu 

salário, sendo-lhe garantida seu retorno à função anterior.  

A transferência de função só será autorizada mediante 

atestado médico, como menciona Maranhão (1993, p. 159): “Em casos 

excepcionais, mediante atestado médico, é permitido à mulher grávida mudar de 

função”.  
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3.7.7 Direito a exames complementares  

Dispõe o art. 392, § 4º, II da CLT:  

Art. 392, § 4º: É garantido à empregada, durante a gravidez, sem 
prejuízo do salário e demais direitos: II – dispensa do horário de 
trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, 
seis consultas médicas e demais exames complementares.  

Os exames complementares e consultas médicas que o 

artigo menciona, segundo Pinto Martins (2008, p. 589): “são consultas chamadas 

de pré-natal, com o objetivo de acompanhar a gravidez”.[...] Os exames 

complementares [...], Serão, por exemplo: de sangue, de urina, ultra-som etc”.  

A gestante poderá faltar ao emprego para realizar no mínimo 

seis consultas e exames complementares, com o objetivo de acompanhar a 

gravidez, sem prejuízo de seu salário.  

3.7.8 Direito de dilação do período de descanso 

O período de descanso antes e depois do parto poderá ser 

aumentado em duas semanas cada um, como mencionam os doutrinadores:   

Maranhão (1993, p. 158-159): “O afastamento resultará do 

atestado médico oficial, visado pelo empregador. Em casos excepcionais, os 

períodos de descanso antes e depois do parto mediante atestado poderão ser 

aumentados de mais duas semanas cada um (§§ 1º e 2º do art. 392)”.   

3.7.9 Direito a intervalos para amamentação  

O período de amamentação é considerado descanso 

especial. A empregada tem direito, a seu intervalo para alimentação e repouso, 

mais dois períodos de meia hora cada, para amamentação.   

Neste sentido, posiciona-se Maranhão (1993, p. 160): 

“Tratando-se de descansos especiais, serão concedidos sem prejuízo do intervalo 

normal para repouso e alimentação, dentro da jornada, e nesta computados”.  
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Dispõe Gomes-Gottschalk citado por Carrion (2006, p. 269) 

que: “Tempo destinado a amamentar o filho é tempo de descanso especial, 

presumindo-se como tempo de serviço e, portanto, remunerado”. 

A empregada não deve trabalhar no período destinado a 

amamentação, pois, são eles destinados exclusivamente à amamentação da 

criança.    

Para Maranhão (1993, p. 162):  

Se, dada à distância entre a residência e o local de trabalho, não 
possuindo o estabelecimento creche (art. 389, § 1º), não puder a 
mulher, sem prejuízo da saúde de seu filho, cumprir a jornada de 
trabalho, entender-se-á prolongada sua licença remunerada até 
que a criança complete seis meses de idade, ou a juízo da 
autoridade, enquanto necessitar de amamentação materna. 
Apesar do silêncio da lei, é a solução ditada pelo fim social a que 
se dirige.  

Mesmo com o silêncio da lei a respeito, se a distância entre 

a residência e o local de trabalho for grande, e, a empresa não possuir creche, 

ficará prorrogada a licença maternidade, pois, a empregada não pode trabalhar e 

por em risco a saúde de seu filho, até que este complete seis meses de vida.  

Esse entendimento não é pacifico.  

3.7.10 Direito em decorrência de natimorto 

Se a criança nascer morta, a gestante terá direito a licença 

maternidade e a garantia de emprego, pois, nada menciona a lei neste sentido. 

Segundo entendimento de Pinto Martins (2008, p. 408): “Se 

houve parto, mesmo que a criança tenha nascido morta, há garantia de emprego, 

porque houve gestação e parto. A Constituição não faz distinção. Tanto a 

empregada necessita de proteção, como seu filho”.   

No mesmo sentido posiciona-se Maranhão (1993, p. 159): “A 

licença, após o parto, não esta condicionada ao nascimento com vida do filho”.  
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Sendo assim, se a lei não faz distinção, não se pode negar o 

direito à gestante, pois, se houve gestação e parto, terá direito à garantia de 

emprego e a licença-maternidade, uma vez que, a gestante também necessita de 

proteção. 

3.7.11 Direitos decorrentes de norma coletiva 

Existem normas coletivas que são mais benéficas à 

gestante, devendo esta ser aplicada. Segundo Pinto Martins (2008, p. 409): “Há 

certas normas coletivas que estende a garantia de emprego à gestante por mais 

60 dias após o termino da previsão constitucional. Nesse caso, a norma coletiva é 

mais benéfica a empregada, devendo ser observada”. 

Contudo, existem normas coletivas que visam restringir e até 

extinguir direitos da gestante, estas não têm aplicabilidade. É o entendimento do 

STF, como menciona Pinto Martins (2008, p. 409): 

Algumas normas coletivas estabelecem que a empregada tem de 
comunicar ao empregador dentro do período de 30 dias após o 
término do contrato de trabalho, para ter direito ao emprego. 
Decorrido o referido prazo, há perda do direito. [...] O STF em 
entendimento em sentido contrário.  

Como normas coletivas, pode-se observar os Precedentes 

Normativos em dissídio coletivos do TST, anteriormente citados.  

3.7.12 Direitos em caso de encerramento da empresa  

O risco do empreendimento é do empregador, caso venha 

fechar seu estabelecimento, não prejudicará a licença-maternidade. Segundo 

entendimento de Pinto Martins (2008, p. 409): “O TST tem entendido que o 

fechamento da empresa não prejudica a garantia de emprego da gestante, pois a 

norma visa tutelar a gestante e o nascituro. O risco do empreendimento é do 

empregador (art. 2º da CLT)”.  

A estabilidade provisória da gestante tem caráter pessoal e 

visa atender o relevante valor social, proporcionando ao nascituro uma melhor 
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condição de vida. O nascituro é o futuro da raça humana, por este motivo, mesmo 

que esteja encerrada a atividade empresarial, a gestante fará jus à indenização 

do respectivo período de estabilidade.  

3.7.13 Direito à prorrogação da licença-maternidade  

Atualmente a Lei nº 11.770, de 9-9-2008, criou o Programa 

Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante 

concessão de incentivo fiscal.    

A lei permite a prorrogação da licença-maternidade por mais 

60 dias. Concedida à empregada, desde que requeira até o final do 1º mês após o 

parto e usufrua imediatamente após a licença. A prorrogação pode ser concedida 

a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial. Nos termos do art. 1º e seus 

parágrafos.  

Art. 1º: É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a 
prorrogar por 60 (sessenta) dias a duração da licença-
maternidade [...] - § 1º - A prorrogação será garantida à 
empregada da pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que 
a empregada a requeira até o final do primeiro mês após o parto, 
e concedida imediatamente após a fruição da licença-maternidade 
[...] - § 2º - A prorrogação será garantida, na mesma proporção, 
também à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para 
fins de adoção de criança.   

A remuneração da empregada será igual a do período de 

licença-maternidade, como dispõe o art. 3º: “Durante o período de prorrogação da 

licença-maternidade, a empregada terá direito à sua remuneração integral, nos 

mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade pago 

pelo regime de previdência social”.  

No período de prorrogação, a empregada não pode trabalhar 

e seu filho não pode ser mantido em creche, sob pena de perder o benefício, é o 

que reza o art. 4º:  

Art. 4º: No período de prorrogação da licença-maternidade de que 
trata esta Lei, a empregada não poderá exercer qualquer atividade 
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remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou 
organização similar. - Parágrafo único: Em caso de 
descumprimento do disposto no caput deste artigo, a empregada 
perderá o direito à prorrogação.  

O pagamento é feito pela empresa, que poderá deduzir de 

imposto devido à Previdência, como prevê o art. 5º: 

Art. 5º: A pessoa jurídica tributável com base no lucro real poderá 
deduzir do imposto devido, em cada período de apuração, o total 
da remuneração integral da empregada pago nos 60 (sessenta) 
dias de prorrogação de sua licença-maternidade, vedada a 
dedução como despesa operacional.  

A prorrogação é causa de interrupção do contrato de 

trabalho da gestante ou da adotante, sendo computado todos os direitos a elas 

garantidos.  

Essa lei nada dispõe sobre a estabilidade, se prorroga-se 

junto com a licença-maternidade ou não. 

Também não dispõe sobre o direito da empregada 

domestica e da trabalhadora avulsa. Em princípio, não terão direito à prorrogação 

da licença-maternidade.  

A licença-maternidade tem o intuito de dar uma melhor 

condição para que a gestante possa cuidar de sua recuperação e do nascituro. 

Os seis primeiros meses de vida da criança são de suma importância para o 

surgimento da criança sadia.  

3.7.14 Dispensa da gestante  

A empregada gestante possui a estabilidade, que vai desde 

a concepção até 5 meses após o parto. Segundo Barros (2007, p. 965): “A 

dispensa injusta ou arbitrária da empregada nessas circunstâncias é nula. A 

responsabilidade do empregador é objetiva. São suficientes as provas da gravidez 

e da despedida injustificada”.    
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Sendo a responsabilidade do empregador objetiva, não é 

necessário à comprovação de culpa, basta para sua reintegração, a comprovação 

do estado de gravidez e da dispensa injustificada.  

“Considera-se dispensa arbitrária a que não se fundar em 

motivo disciplinar, econômico ou financeiro, por força da aplicação analógica do 

art. 165 da CLT”, como menciona Barros (2007, p. 965). 

Segundo Delgado (2007, p. 1256):  

Mesmo com respeito à mulher gestante, não tem a jurisprudência 
considerado relevante, na prática, a diferenciação constitucional 
(embora o art. 10, II, do  ADCT da Constituição, mencione 
também para ela a expressão dispensa arbitrária). É que não há 
preceito legal que tipifique, no Brasil, o que seja a despedida 
meramente arbitrária – excetuado o caso do dirigente de CIPA, já 
examinado. A ordem jurídica do país recusou a tipificação 
genérica feita pela Convenção 158 da OIT, ao fundamento de que 
o art. 7º, I, da Carta Magna, que também menciona a expressão 
despedida arbitrária, ainda não possui eficácia jurídica. Logo, no 
tocante à gestante, será válida apenas sua dispensa por justa 
causa. 

A ordem jurídica do país recusou a tipificação genérica feita 

pela Convenção 158 da OIT, referente à dispensa arbitraria, justificando que tal 

dispositivo ainda não possui eficácia jurídica. Sendo assim, a gestante só poderá 

ser dispensada em caso de justa causa.   

3.7.15 Direito nos contratos por prazo determinado  

No tocante ao contrato de experiência, o TST editou a 

Súmula 244, III: “Não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória 

na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que a extinção 

da relação de emprego, em face do termino do prazo, não constitui dispensa 

arbitrária ou sem justa causa“. 
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Menciona Pinto Martins (2008, p. 409): “Não há direito à 

garantia de emprego à gestante no contrato de trabalho por tempo determinado, 

inclusive no contrato de experiência (S. 244, III, TST), de safra, de obra certa”.   

A Constituição não faz distinção entre contrato por prazo 

determinado ou prazo indeterminado, neste sentido dispõe Maranhão (1993, p. 

159): 

A licença compulsória, nos termos da lei e da Constituição, 
visando a proteger a maternidade, independe de modalidade do 
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.  

Assim, se a gestação ocorrer antes do termino do contrato 

de trabalho, a gestante terá direito à licença-maternidade. Se o termino do 

contrato de trabalho ocorrer antes do parto, a gestante não terá direito a licença-

maternidade.   

Segundo Maranhão (1993, p. 159): 

se a licença ultrapassar a duração do contrato? Sendo as normas 
de proteção à mulher grávida de interesse público, de sentido 
social desligado da idéia do contrato, este, quando a termo, ficará 
automaticamente prorrogado pelo tempo necessário à 
complementação do período de licença. Entretanto, em sentido 
oposto se posicionou a jurisprudência do Eg. TST quando o 
contrato se extingue antes do período de quatro semanas que 
precede o parto (enunciado nº 260).  

A Súmula nº 260 do TST foi cancelada em 2003. sendo 

assim,  prevalece o entendimento do doutrinado, se a licença-maternidade se der 

dentro do prazo do contrato a termo, se a licença ultrapassar este período, a 

gestante terá direito à licença-maternidade. 

A doutrina diverge a respeito do assunto, segundo Saad 

(2008, p. 365): 
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Pode acontecer de a empregada, no curso do prazo de contrato 
por prazo determinado, ficar grávida. Chegando o termo desse 
prazo, é a empregada desligada da empresa. Uns entendem que, 
na hipótese, tem a empregada direito ao salário-maternidade e 
outros não. Somos favoráveis a ultima tese. Sabia a empregada, 
de antemão, que seu contrato de trabalho teria duração prefixada. 
Celebrou-o e não se pode aceitar que fato posterior se invoque 
para dar ao ajuste outra duração.  

Os doutrinadores, realmente divergem a respeito. Contra a 

gestante receber o salário maternidade, tem-se Pinto Martins e Saad, favorável, 

encontra-se Maranhão.   

3.7.16 Direitos da gestante e o aviso prévio 

O aviso prévio trabalhado ou indenizado projeta o contrato 

de trabalho por mais 30 dias para todos os efeitos.  

Neste sentido, se posiciona Gomes-Gottschalk citado por 

Carrion (2006, p. 397):  

Integração no tempo de serviço: o aviso prévio trabalhado ou 
indenizado computa-se para todos os efeitos; assim também no 
que se refere à estabilidade, FGTS, férias ou para beneficiar o 
empregado com o novo valor de salário mínimo ou profissional.  

Mesmo entendimento tem Pinto Martins (2008, p. 408): 

Como o aviso prévio indenizado projeta os efeitos do contrato de 
trabalho por mais 30 dias para todos os fins, deve-se observar 
essa regra para a comprovação da gravidez durante o aviso 
prévio indenizado, pois o trabalho é pago sob forma de salário.  

Dessa forma, tanto faz se o aviso prévio é indenizado ou 

trabalhado, se a empregada esta grávida dentro deste prazo, terá direito à 

estabilidade.  

Menciona Pinto Martins (2008, p. 408): “Provando a 

empregada gestante que, durante o aviso prévio, está grávida, mesmo recebendo 
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aviso prévio indenizado, fará jus à garantia de emprego, em razão de que o 

contrato de trabalho só termina no último dia do aviso prévio indenizado”.  

Em sentido contrário, se posiciona Saad (2008, p. 537): 

Manifestando o empregador, pelo aviso prévio ao empregado, seu 
propósito de extinguir o contrato de trabalho, este que era por 
tempo indeterminado, se transforma num contrato a prazo. Em 
razão dessa circunstância a estabilidade provisória (do dirigente 
sindical e do cipeiro) adquirida no curso do pré-aviso não tem o 
condão de anular a decisão do empregador. Este raciocínio 
também se aplica à empregada gestante se o empregador puder 
provar que, por ocasião da concessão do aviso prévio, ela não 
estava grávida. 

Segundo este doutrinador, a gestante só terá direito à 

estabilidade se estiver grávida antes da comunicação do aviso prévio.  

O TST, posicionou-se da seguinte forma, porém não se pode 

alegar que é de forma unânime (Inteiro teor dos Recursos de Revista em anexo): 

Estabilidade. Gestante. Concepção no curso do aviso  prévio 
trabalhado.  Não tem aplicação ao caso concreto a Súmula n. 

371/TST (conversão da OJ n. 40 da SDI-I, DJ-20.4.2005), pois se 
refere aos efeitos do aviso prévio indenizado. O item I da nova 
redação da Súmula n. 244/TST (DJ-20.5.2005), ao consagrar a 
responsabilidade objetiva do empregador, considerando 
irrelevante seu desconhecimento a respeito do estado de 
gravidez, parte da premissa de que o importante é que a 
concepção, fato gerador do direito à estabilidade, haja ocorrido na 
vigência com contrato de trabalho. O aviso prévio trabalhado 
integra o contrato e, ao contrário da hipótese de aviso prévio 
indenizado, não tem efeitos apenas financeiros. Logo, deve ser 
reconhecido o direito à estabilidade gestante quando a concepção 
haja ocorrido no curso do aviso prévio trabalhado. Precedente da 
terceira Turma RR-449600/1998, DJ-10/08/2001. Recurso de 
Revista conhecido e não provido. TST, 3ª T, RR-00679/2001-131-
17-00.0, DJ-10.6.2005.   

Gestante. Estabilidade provisória. Concepção no cur so do 
aviso prévio indenizado.  O regional consigna expressamente 
que “não há nenhuma dúvida de que a concepção tenha ocorrido 
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do período do aviso prévio indenizado” e conclui que “os fatos 
ocorridos no tempo destinado ao aviso prévio que geram 
conseqüências no contrato de trabalho repercutem como direito 
do trabalhador, pois no prazo do aviso prévio ainda vigora o 
contrato”. Esta Corte, entretanto, firmou o entendimento, 
sedimentado na Orientação Jurisprudencial n. 40 da SDI-1, 
recentemente convertida na Súmula n. 371, primeira parte, de que 
“A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão 
do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens 
econômicas obtidas do período de pré-aviso, ou seja, salários, 
reflexos e verbas rescisórias”, razão pela qual a reclamante não 
faz jus à estabilidade. Precedentes: TST-RR 473/2003-023-05-00; 
4ª turma, Relator Ministro Barros Levenhagen, DJ, 10.12.2004; 
TST-RR 541067/1999, 4ª Turma, Relator Ministro Barros 
Levenhagen, DJ 8.2.2002; TST-RR 669555/2000, 5ª Turma, 
Relator Ministro João Batista Brito Pereira, DJ 22.9.2000. Recurso 
de revista conhecido e provido. TST-RR 737/2001-091-09-00.4 – 
(Ac. 4ª T.) – 9ª Reg. – Rel. Juiz Convocado José Antônio Pancotti. 
DJU 24.6.05, p.  

Segundo a jurisprudência do TST, quando a concepção da 

gravidez ocorrer no curso do aviso prévio trabalhado, a gestante terá direito à 

estabilidade provisória. Se a concepção da gravidez ocorrer no curso do aviso 

prévio indenizado, a gestante não fará jus à estabilidade provisória.   

A empregada não pode receber a notificação de aviso prévio 

dentro do período de estabilidade. Neste sentido posiciona-se Maranhão (1993, p. 

160):  

Não pode, conseguintemente, a empregada, licenciada durante o 
período anterior e posterior ao parto, ser despedida pelo 
empregador enquanto perdurar essa licença remunerada. Aliás, 
como adverte SusseKind, [...], é ilegal a notificação da despedida 
no curso da licença ou de forma que o aviso prévio termine dentro 
dela.  

A hipótese levantada, foi solucionada com a edição da 

Súmula 348 do TST:  

AVISO PRÉVIO. CONCESSÃO NA FLUÊNCIA DA GARANTIA 
DE EMPREGO. INVALIDADE - Res. 121/2003. É inválida a 
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concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, 
ante a incompatibilidade dos dois institutos. 

O empregador não pode dar aviso prévio a empregada 

dentro do período de estabilidade.  

3.7.17 Direito à reintegração  

A Constituição assegura à gestante a reintegração e não a 

indenização, sendo esta devida somente se não poder ocorrer à reintegração.  

Segundo Pinto Martins (2008, p. 408):  

A Constituição assegura o emprego à gestante (art. 7º, XVIII) e 
não indenização como costumam pedir na prática, nas ações 
trabalhistas. O pedido de indenização só é devido no caso de não 
mais ser possível a reintegração, pelo término da garantia de 
emprego, e desde que a empresa tivesse ciência da gravidez da 
empregada.  

O pedido de indenização só é devido se não houver 

possibilidade de reintegração, pois o que a lei garante e o trabalho e não a 

indenização.   

A Súmula 244, II do TST dispõe: “a garantia de emprego da 

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”.  

Portanto, a reintegração é garantida desde que, se de dentro 

do período de estabilidade, até o limite de 5 meses após o nascimento do 

nascituro. 

A Súmula nº 396, I, do TST dispõe: “Exaurido o período de 

garantia de emprego apenas os salários do período compreendido entre a data da 

dispensa e o final do período de garantia não lhe sendo assegurada à 

reintegração no emprego”.   
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Se exaurido o período de estabilidade, a gestante fará jus à 

indenização, que será calculada desde seu afastamento até o termino da 

estabilidade.  

Com a orientação desta Súmula, verifica-se que se o 

obreiro, por exemplo, ajuizar uma ação trabalhista reivindicando a garantia de 

emprego a que faz jus, e assim entender a justiça do trabalho, se já tiver exaurido 

o período de estabilidade, o obreiro não terá direito a ser reintegrado, mas fará jus 

a indenização do período de estabilidade.     

“O pedido de indenização só é devido no caso de não mais 

ser possível à reintegração, pelo término da garantia de emprego”, como 

menciona Pinto Martins (2008, p. 408).  

Se a empregada ajuizar ação trabalhista depois de expirado 

o prazo da estabilidade, segundo Pinto Martins (2008, p. 408): 

Existem acórdãos que entendem que se a empregada ajuíza a 
ação depois de expirado o prazo da garantia de emprego, ainda 
assim faz jus a esse direito, em razão de que o prazo prescricional 
é de dois anos a contar da cessação do contrato de trabalho (art. 
7º, XXIX, a, da Constituição).  

No caso de a empregada deixar terminar o período de garantia de 
emprego e só depois ajuizar a ação, penso que não faz jus nem a 
reintegração, muito menos a indenização, pois o seu ato impediu 
o empregador de reintegra-la no emprego, mostrando seu 
desinteresse em voltar a trabalhar na empresa. O direito previsto 
na Constituição é ao emprego e não à indenização.  

Se a empregada ajuizar a ação após alguns meses, dispõe 

Pinto Martins (2008, p. 408) 

Entretanto, passados alguns meses após a dispensa e pedindo a 
empregada reintegração, entendo que deve ser desconsiderado o 
período que vai da dispensa até a data do ajuizamento da ação, 
em razão da inércia da empregada na sua proposição e de ter 
direito ao emprego e não a receber sem trabalhar.  
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Desta forma, a empregada não tem direito aos salários 

anteriores a data do ajuizamento da ação.  

Neste sentido, posiciona-se Carrion (2006, p. 266): “A 

sentença deve deferir os salários a partir do ajuizamento da ação; perde os 

salários anteriores quem os pleiteia tardiamente; a lei quer a manutenção do 

emprego com trabalho e salários mas não pode proteger a malícia”. 

Como já visto, a Súmula nº 396, I do TST, é clara e 

menciona que mesmo exaurido o prazo de garantia a trabalhadora terá direito a 

ser indenizada pelo período que compreende desde a data da dispensa até a data 

final da estabilidade.  

Saad (2008, p. 364), arrebata :  

Foi essa norma constitucional regulada pela Lei n. 8.213, de 
24.7.91. Estando em curso o estado gravídico da empregada e se 
ocorrer a sua dispensa arbitrária terá o empregador de responder 
pela remuneração de todo o período cujo termo inicial é o ato 
rescisório do contrato de trabalho e, final, o último dia dos cinco 
meses seguintes ao parto.    

Portanto, a empregada deve ser indenização, pelo período 

compreendido entre o rompimento do contrato de trabalho até o termino da 

estabilidade, o qual seja, cinco meses após o parto.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Revolução Industrial (século XIX), foi um marco importante 

paro o Direito do Trabalho, servindo de mola propulsora para o avanço de vários 

seguimentos. Em relação aos direitos da mulher, não foi diferente, as quais 

conquistaram espaço no mercado de trabalho. Porém, se submeteram a jornadas 

exaustivas, com salários sempre inferiores aos dos homens, só para manter o 

emprego. Evoluiu, assim, a uma luta por direitos protecionistas em favor das 

mulheres. 

As mulheres não tinham proteção, nem mesmo, no período 

gestacional. Na França, em 1909, foi concedido as mulheres grávidas um repouso 

não remunerado de 8 semanas.  

No Brasil, só em 1932, as mulheres grávidas passaram a ter 

direito a repouso antes e após a gestação, de quatro semanas cada, alem do 

período de amamentação, isto em norma infraconstitucional.  

A primeira Constituição Brasileira a tratar do tema, foi a de 

1934. A qual assegurou, o repouso antes e depois do parto, sem prejuízo do 

salário e do emprego. Porém, este ônus recaiu sobre o empregador, o que 

dificultou a contratação de mulheres no mercado de trabalho. Somente em 1974, 

é que este ônus foi transferido para a Previdência Social. 

Visando proteger a mulher e o nascituro, a Constituição  de 

1988, assegurou, sem prejuízo do emprego e do salário, a licença-maternidade 

com a duração de 120 dias. Além de, conceder a gestante, a estabilidade 

provisória que veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa, da empregada 

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

A estabilidade provisória da gestante, atende ao elevado 

espírito social, para que a gestante possa recuperar-se do parto e tenha 

condições de cuidar tranqüilamente do nascituro nos primeiros meses de vida, 

pois, o nascituro é o futuro da raça humana.  
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Enquanto, a estabilidade provisória determina qual o prazo 

que o empregador não pode dispensar a empregada gestante, a licença-

maternidade, determina o prazo que a gestante pode permanecer em casa para 

cuidar de seu filho e de sua própria recuperação. 

É pacifico o entendimento de que o salário-maternidade é 

um benefício previdenciário, sendo pago pela previdência e não pelo empregador. 

A responsabilidade do empregador é objetiva, pouco importa 

se o empregador sabe ou não da situação, o que é relevante, é a confirmação da 

gravidez a própria empregada, pacifico é este entendimento. 

A licença-maternidade é causa interruptiva do contrato de 

trabalho, desta forma, o período de afastamento da gestante é computado como 

período aquisitivo de Férias, 13º salário e demais benefícios que por ventura 

venham ocorrer neste período.  

A Lei nº 11.324/2006, estendeu a estabilidade provisória 

gestante à empregada doméstica, sendo que o salário-maternidade neste caso, é 

pago diretamente pela Previdência Social.  

Referente ao aborto, se este não for criminoso, o 

afastamento da empregada será considerado interrupção, e o pagamento será 

feito pela Previdência Social. Sendo o aborto criminoso, estar-se-á diante de um 

caso de suspensão contratual e nenhum garantia terá a trabalhadora.  

A mãe adotiva, terá direito à licença-maternidade, de forma 

progressiva conforme a idade da criança adotada, porém, não fará jus a 

estabilidade provisória, pois, não houve gestação e nem parto, requisitos 

indispensáveis para a aquisição da estabilidade.  

Referente a mãe de aluguel, a lei é omissa. Assim, terá 

garantia de emprego, pois houve gestação e parto. Já, a fornecedora do óvulo, 

não terá garantia de emprego, porque não teve gestação nem parto. Porém, 

pode-se questionar a licença-maternidade, uma vez que, até em caso de adoção 

a mulher tem tal direito. 
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O empregador não poderá dispensar a empregada em 

estado de gravidez. Por outro lado, a empregada poderá rescindir o contrato de 

trabalho por motivo de saúde, não precisará conceder aviso prévio e nem mesmo 

indenizar o empregador, caso seja o contrato pactuado por prazo determinado. 

Em relação ao FGTS neste caso, não há previsão legal, porém doutrinadores 

defendem a tese de que, a gestante poderá levantar a quantia depositada.  

Poderá a gestante ser transferida de função, mediante 

atestado médico, por motivo de saúde, sem prejuízo do salário e com direito de 

retornar a função anterior.   

A gestante, tem direito, a descanso especial para 

amamentação, ou seja, alem de seu intervalo para alimentação e repouso, serão 

concedidos, mais dois períodos de meia hora cada para amamentação, sem 

prejuízo de sua remuneração, tratando-se de causa interruptiva do contrato.  

Se a criança nascer morta, a gestante, terá direito à licença 

maternidade e a garantia de emprego, pois, nada menciona a lei neste sentido. 

Se a lei não faz distinção, não se pode negar o direito à gestante, pois, houve 

gestação e parto, requisitos indispensáveis para a aquisição da estabilidade e 

licença.  

As normas coletivas que forem mais benéficas à gestante, 

devem ser aplicadas, porém, se as normas coletivas tendem a excluir direitos das 

gestantes, estas não deverão ser aplicada, podendo-se levantar o princípio da 

proteção.  

A estabilidade provisória da gestante tem caráter pessoal e 

visa atender o relevante valor social, proporcionando ao nascituro uma melhor 

condição de vida. O nascituro é o futuro da raça humana, por este motivo, mesmo 

que esteja encerrada a atividade empresarial, a gestante fará jus à indenização 

do respectivo período de estabilidade. Pois, o risco do empreendimento é do 

empregador. 
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Atualmente, a Lei nº 11.770/2008 criou o Programa Empresa 

Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade, por mais 60 dias, 

mediante concessão de incentivo fiscal. No período de prorrogação, a empregada 

não pode trabalhar e seu filho não pode ser mantido em creche, sob pena de 

perder o benefício. O pagamento é feito pela empresa, que poderá deduzir de 

imposto devido à Previdência. O período de afastamento é causa de interrupção 

do contrato laboral. A lei, nada menciona sobre o direito da empregada doméstica 

e avulsa, poder ou não, obter o direito a prorrogação da licença-maternidade. No 

setor privado, tal prorrogação só terá efeito em 2010, no setor público, estão os 

órgãos e Municípios autorizados a criar tal prorrogação imediatamente.  

Como o País recusou a tipificação genérica feita pela 

Convenção 158 da OIT, referente à dispensa arbitraria, justificando que tal 

dispositivo ainda não possui eficácia jurídica. Desta forma, entende-se que o 

empregador só poderá dispensar a gestante em caso de justa causa. Nos demais, 

o risco do empreendimento é exclusivo seu, não podendo dispensar a gestante. 

A Primeira Hipótese não foi comprovada, porque: Nos 

contratos por prazo determinado, inclusive o contrato de experiência, a gestante 

não fará jus à estabilidade provisória. Porém, se o parto ocorrer antes do termino 

do contrato, este ficará suspenso, tendo a gestante direito à licença maternidade. 

O empregador só poderá dispensar a gestante após o período de licença. Não se 

trata de transformar o contrato a termo em contrato por prazo indeterminado, mas 

sim de atender o interesse social desta espécie de Estabilidade.  

A Segunda Hipótese foi parcialmente comprovada, porque:  

O aviso prévio trabalhado ou indenizado projeta o contrato de trabalho por mais 

30 dias para todos os efeitos. Neste caso, a gestante teria direito a estabilidade 

provisória, a doutrina diverge sobre o assunto. Em 2005, o TST editou a Súmula  

n. 371: “A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso 

prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas do 

período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias”. Neste 

entendimento, a gestante não fará jus à estabilidade dentro do aviso prévio 

indenizado. Observando a jurisprudência do TST, em relação à concepção da 
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gravidez ocorrer no curso do aviso prévio trabalhado, a gestante terá direito à 

estabilidade provisória. Já, se a concepção da gravidez ocorrer no curso do aviso 

prévio indenizado, a gestante não fará jus à estabilidade provisória. Porém, este 

entendimento não está sumulado, mas é observado através de Acórdãos. Como 

nos casos em anexo.    

A empregada não pode receber a notificação de aviso prévio 

dentro do período de garantia de emprego, por causa da incompatibilidade entre 

os dois institutos. Entendimento consolidado com a Súmula 348 do TST.   

A Terceira Hipótese não foi comprovada, porque: A 

Constituição assegura à gestante a reintegração e não a indenização, sendo esta 

devida somente se não poder ocorrer à reintegração. Deve ser ajuizado 

primeiramente o pedido de reintegração. O pedido pode ser feito de forma 

facultativa para o juiz, ou seja, pedido de reintegração, caso não seja possível, 

converta-se em indenização. A gestante deverá sempre pedir reintegração, pois é 

o que a lei garante.    

Doutrinadores defendem que, a indenizada da gestante deve 

contar a partir da data do ajuizamento da ação, e não, da data do rompimento 

contratual. Porém, outros doutrinadores entendem que, a indenização deve contar 

desde a data do rompimento contratual. Neste sentido se posiciona o TST com a 

edição sa Súmula n. 396. Assim, a indenização é devida desde o rompimento 

contratual.   

Para mim, o tema atende o elevado espírito social, buscando 

aplicar os princípios retores do Direito do Trabalho e seus fundamentos 

justrabalhistas. Pretendo atuar na Área Trabalhista, está pesquisa é de grande 

relevância para aprimorar meus conhecimentos, serviu também, como forma de 

homenagem à minha esposa Tatiana, a qual trouxe ao mundo, nossas duas 

filhas.  

O Ser humano não é uma maquina, portanto, deve-se 

preservar o trabalho e a dignidade do trabalhador, pois este é a parte mais fraca 

da relação trabalhista. Porém, se este praticar algum ato que fira o princípio da 
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boa-fé, deve ser punido, uma vez que os empregadores também possuem 

direitos, os quais não devem ser suprimidos.  

Espera-se que esta Monografia sirva de forma de inspiração 

para outros acadêmicos, que passem a pesquisar sobre temas relacionados à 

Área Trabalhista.    
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ANEXOS 

Acórdão Inteiro Teor. NÚMERO ÚNICO PROC: RR - 679/2 001-131-17-00 
PUBLICAÇÃO: DJ - 10/06/2005 
PROC. Nº TST-RR-00679/2001-131-17-00.0 C: A C Ó R D Ã O (3ªTurma)  
CARP/rm/ac - ESTABILIDADE  GESTANTE  CONCEPÇÃO NO C URSO DO 
AVISO PRÉVIO TRABALHADO.  
 Não tem aplicação ao caso concreto a Súmula nº 371/TST (conversão da 
OJ nº 40 da SDI-I, DJ-20/04/2005), pois se refere aos efeitos do aviso prévio 
indenizado. O item I da nova redação da Súmula nº 244/TST (DJ-20.05.2005), 
ao consagrar a responsabilidade objetiva do empregador, considerando 
irrelevante seu desconhecimento a respeito do estado de gravidez, parte da 
premissa de que o importante é que a concepção, fato gerador do direito à  
estabilidade, haja ocorrido na vigência do contrato de trabalho. O aviso prévio 
trabalhado integra o contrato e, ao contrário da hipótese de aviso prévio 
indenizado, não tem efeitos apenas financeiros. Logo, deve ser reconhecido o 
direito à estabilidade gestante quando a concepção haja ocorrido no curso do 
aviso prévio trabalhado. Precedente da Terceira Turma RR-449600/1998, DJ-
10/08/2001. Recurso de Revista conhecido e não provido. RETIFICAÇÃO NA 
CTPS.  
 Se o TRT afirmou que a prova testemunhal infirmou a prova documental, 
não se pode chegar à conclusão contrária, pois não cabe recurso de revista para 
discutir reapreciação de provas. Incidência da Súmula nº 126/TST. Recurso de 
Revista não conhecido. SALÁRIO POR FORA. A revista encontra-se 
desfundamentada, no particular, pois não há indicação de afronta a dispositivos 
de lei federal ou da Carta Magna, tampouco de arestos ao confronto (alíneas “a” e 
“c” do art. 896 da CLT). Recurso de Revista não conhecido.  
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista nº TST-
RR-00679-2001-131-17-00-0, em que é Recorrente ROSE ALIMENTAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. e Recorrida JOSIANE LIMA BORGES VIANA.  
 O TRT da 17ª Região (fls. 140-143) apreciou os temas “estabilidade”, 
“retificação na CTPS” e “salário por fora”.  
 A reclamada interpõe recurso de revista (fls. 146-156) com base nas 
alíneas “a” e “c” do art. 896 da CLT. 
 Despacho de admissibilidade às fls. 158-159. 
 Contra-razões às fls. 163-167. 
 Não houve remessa ao Ministério Público do Trabalho. 
 É o relatório. 
 V O T O 
 Encontram-se preenchidos os pressupostos extrínsecos de 
admissibilidade. 1. CONHECIMENTO 1.1. ESTABILIDADE  GESTANTE  
CONCEPÇÃO NO CURSO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 
 O Tribunal Regional (fl. 144) sintetizou suas razões de decidir na 
seguinte ementa: “(...) Conforme dispôs a decisão de piso, o fato de a gravidez ter 
ocorrido durante o aviso prévio não elide o direito da autora. O aviso prévio faz 
parte do contrato de trabalho, ainda mais na questão sub exame onde foi 
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trabalhado e não indenizado. Em nada altera a alegação de que a aErro! 
Nenhuma entrada de índice remissivo foi encontrada. utora não sabia do 
estado gravídico, pois, a comunicação do seu estado à empresa não é 
indispensável uma vez que a garantia de emprego à gestante é um mandamento 
constitucional.” 
 A reclamada sustenta que não há se falar em estabilidade porque a 
gravidez ocorreu no curso do aviso prévio e não foi dada ciência do estado 
gravídico. Traz arestos. Na parte em que afirmou que o desconhecimento do 
estado gravídico pelo empregador não afasta o direito à estabilidade, a decisão 
recorrida está em consonância com o item I da nova redação da Súmula nº 
244/TST (conversão da OJ nº 88 da SDI-I, DJ-20.04.2005). Contudo, na parte em 
que foi reconhecida a aquisição da estabilidade no curso do aviso prévio 
trabalhado, está demonstrada a divergência jurisprudencial com o aresto de fl. 
156 (TRT da 10ª Região), que consagra que não se há falar em estabilidade se a 
gravidez tiver ocorrido no curso do aviso prévio. Não tem aplicação ao caso 
concreto a Súmula nº 371/TST (conversão da OJ nº 40 da SDI-I, DJ-20/04/2005), 
pois se refere aos efeitos do aviso prévio indenizado. Conheço, por divergência 
jurisprudencial. 
 1.2. RETIFICAÇÃO NA CTPS: O TRT consignou que a prova 
testemunhal infirmou a prova documental e deve prevalecer o princípio da 
primazia da realidade. 
 A reclamada sustenta que não foi observado o princípio da primazia da 
realidade, pois a testemunha não provou o fato constitutivo do direito, de maneira 
que deve ser observada a prova documental, que foi considerada “relevante” no 
juízo de primeiro grau. Traz arestos. Indica violação do art. 9º da CLT. Não deve 
ser conhecido o recurso. 
 Se o TRT afirmou que a prova testemunhal infirmou a prova documental, 
não se pode chegar à conclusão contrária, pois não cabe recurso de revista para 
discutir reapreciação de provas. O TRT é a última instância em que se pode 
examinar e valorar as provas produzidas de maneira a concluir qual delas espelha 
a realidade. Incidência da Súmula nº 126/TST. Não conheço. 
 1.3. SALÁRIO POR FORA: O TRT consignou que o reclamante provou o 
fato constitutivo do seu direito com base em documentos não impugnados e 
informações da testemunha, que, embora não trabalhasse na mesma unidade, 
tinha conhecimento dos fatos, o que é suficiente. 
 A reclamada sustenta que a testemunha, além de trabalhar em outra 
unidade, prestou informações insubsistentes que não infirmaram os documentos 
juntados. Não deve ser conhecido o recurso. 
 A revista encontra-se desfundamentada no particular, pois não há 
indicação de afronta a dispositivos de lei federal ou da Carta Magna, tampouco de 
arestos ao confronto (alíneas “a” e “c” do art. 896 da CLT). Não conheço. 
 2. MÉRITO - 2.1. ESTABILIDADE  GESTANTE  CONCEPÇÃO NO 
CURSO DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 
 O item I da nova redação da Súmula nº 244/TST (DJ-20.05.2005), ao 
consagrar a responsabilidade objetiva do empregador, considerando irrelevante 
seu desconhecimento a respeito do estado de gravidez, parte da premissa de que 
o importante é que a concepção, fato gerador do direito à estabilidade, haja 
ocorrido na vigência do contrato de trabalho. O aviso prévio trabalhado integra o 
contrato e, ao contrário da hipótese de aviso prévio indenizado, não tem efeitos 



 113

apenas financeiros. Logo, deve ser reconhecido o direito à estabilidade gestante 
quando a concepção haja ocorrido no curso do aviso prévio trabalhado. A respeito 
da matéria, cita-se o precedente da Terceira Turma RR-449600/1998, DJ-
10/08/2001, Juíza Convocada Eneida M. C. de Araújo: “Adoto o posicionamento 
da corrente objetiva que se fulcra em razões sociais para acatar a proteção ao 
nascituro. O legislador constituinte, ao estender a garantia à gestante, exigiu 
exclusivamente a comprovação do estado gravídico e a demonstração de sua 
existência à época da ruptura imotivada do vínculo, ou seja, amparam a 
pretensão de direito material dois substratos fáticos: a) demonstração da 
gestação; b) dispensa imotivada. Cumpridos os dois requisitos, prevalece o 
amparo estabilitário. Tais suportes não se encontram desconstituídos. Ao revés, o 
exame médico de fl. 95, datado de 31/12/96, atestando a gestação de vinte e uma 
semanas, conduz à conclusão de que a autora engravidou no curso do aviso 
prévio, que foi trabalhado.” (grifamos) Cita-se o precedente da Quarta Turma RR-
778/2002-661-04-00, DJ-27/08/2004, Ministro Milton de Moura França: 
“ESTABILIDADE PROVISÓRIA DA GESTANTE CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ 
AVISO PRÉVIO TRABALHADO - O fato gerador do direito da empregada 
gestante manter-se no emprego, sem prejuízo dos salários, com conseqüente 
restrição ao direito de denúncia unilateral do contrato sem justa causa pelo 
empregador, sob pena de sujeitar-se às reparações legais, nasce com a 
concepção e se projeta até 5 meses após o parto (artigos 7º, VIII, da CF e 10, II, 
"b", das Disposições Constitucionais Transitórias). O escopo da garantia 
constitucional é, não só a proteção da gestante contra a dispensa arbitrária, por 
estar grávida, mas principalmente a tutela do nascituro. Nesse sentido, a 
interpretação teleológica da norma constitucional conduz à conclusão de que, 
confirmada a gravidez durante o vínculo de emprego, nasce o direito da 
empregada à estabilidade provisória, com conseqüente restrição do direito de o 
empregador dispensá-la, salvo por justa causa. O Regional é explícito ao 
consignar que a reclamante, no curso do aviso prévio trabalhado, já estava 
grávida, razão pela qual faz jus às parcelas decorrentes de sua injusta dispensa. 
Recurso de revista não conhecido”. (grifamos)Cita-se o precedente da Quinta 
Turma RR-637648/2000, DJ-26/03/2004, Juiz Convocado André Luís Moraes de 
Oliveira: “(...) conforme se constata no acórdão, o aviso prévio foi trabalhado, 
situação que difere daquela em que o rompimento do contrato ocorre no ato 
resilitório, com a indenização correspondente ao aviso prévio. Também não 
ocorre, aqui, qualquer distinção da norma constitucional em análise, pois embora 
pré-avisada da resilição, a reclamante continuava trabalhando, situação fática que 
faz incidir, de forma direta, a proteção contemplada na referida norma que, 
saliente-se, tem como destinatário o nascituro (...).” (grifamos). 
 Nos termos da fundamentação supra, nego provimento ao recurso de 
revista. 
 ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso de revista da 
reclamada apenas quanto ao tema “estabilidade  gestante  concepção no curso 
do aviso prévio trabalhado”, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, negar-
lhe provimento. 
Brasília, 18 de maio de 2005. 
Relator CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA  
NIA:  3887346     
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Acórdão Inteiro Teor. NÚMERO ÚNICO PROC: RR - 737/2 001-091-09-00 
PUBLICAÇÃO: DJ - 24/06/2005 
PROC. Nº TST-RR-737/2001-091-09-00.4 - C: A C Ó R D Ã O - 4ª Turma 
JP/MG/ncp/vb GESTANTE ESTABILIDADE PROVISÓRIA CONCE PÇÃO NO 
CURSO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO.  
 O Regional consigna expressamente que “não há nenhuma dúvida de 
que a concepção tenha ocorrido no período do aviso prévio indenizado” e conclui 
que “os fatos ocorridos no tempo destinado ao aviso prévio que geram 
conseqüências no contrato de trabalho repercutem como direito do trabalhador, 
pois no prazo do aviso prévio ainda vigora o contrato”. Esta Corte, entretanto, 
firmou o entendimento, sedimentado na Orientação Jurisprudencial nº 40 da SDI-
1, recentemente convertida na Súmula nº 371, primeira parte, de que “A projeção 
do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, 
tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, 
ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias”, razão pela qual a reclamante não 
faz jus à estabilidade. Precedentes: TST-RR - 473/2003-023-05-00; 4ª Turma, 
Relator Ministro Barros Levenhagen, DJ - 10/12/2004; TST-RR-541067/1999, 4ª 
Turma, Relator Ministro Barros Levenhagen, DJ - 8/3/2002; TST-RR-
669555/2000, 5ª Turma, Relator Ministro João Batista Brito Pereira, DJ-22/9/2000. 
Recurso de revista conhecido e provido.  
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revista nº TST-
RR-737/2001-091-09-00.4, em que é recorrente COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA MOURÃOENSE LTDA. - COAMO e recorrida AURORA 
GABRIEL.  
 O e. TRT da 9ª Região, nos termos do v. acórdão de fls. 224/231, 
complementado pelo de fls. 243/245, deu provimento parcial ao recurso ordinário 
da reclamante para, reformando a r. sentença, reconhecer-lhe o direito à 
estabilidade da gestante e condenar a reclamada ao pagamento da indenização 
substitutiva. Salienta, ainda, que a garantia de emprego, em face da sua natureza 
constitucional, não pode ser condicionada por norma convencional impondo a 
comunicação da gravidez para fim de estabilidade.  
 Inconformada, interpõe a reclamada recurso de revista a fls. 253/264. 
Argúi preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Alega que, 
mesmo após instado por meio de embargos declaratórios, o e. Regional não se 
manifesta sobre a ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 7º, XXVI, da Constituição Federal, 
tendo em vista o ato jurídico perfeito da demissão e a existência de norma 
coletiva prevendo prazo para a comunicação obrigatória da gravidez, tampouco 
sobre as Orientações Jurisprudenciais nºs 35, 40, 88 e 196 da SDI-1 do TST. 
Indica ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal e 896 da 
CLT. No mérito, sustenta que a concepção ocorreu durante o aviso prévio 
indenizado, portanto, após a rescisão contratual. Diz que esta se torna efetiva 
com a concessão do aviso prévio, constituindo-se, assim, em ato jurídico perfeito 
e acabado. Argumenta que a projeção do aviso prévio indenizado se dá apenas 
para fins indenizatórios, não gerando direito à estabilidade. Indica violação do art. 
5º, XXXVI, da Constituição Federal, contrariedade às Orientações 
Jurisprudenciais de nºs 35, 40, 88 e 196 da SDI-1 do TST e divergência 
jurisprudencial. Alega, ainda, que há convenção coletiva prevendo a 
obrigatoriedade da comunicação da gravidez ao empregador. Aponta ofensa ao 
art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e transcreve arestos.  
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 Despacho de admissibilidade à fl. 269. 
 Sem contra-razões, conforme certidão de fl. 270. 
 Desnecessária a remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral do Trabalho. 
 Relatados. 
 V O T O 
 A revista é tempestiva (fls. 247 e 253) e está subscrita por advogado 
habilitado (fl. 218). Custas e depósito efetuados a contento (fls. 251/252). 
 I  CONHECIMENTO 
 I.1 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL Tendo em vista a possibilidade de, no mérito, julgar 
favoravelmente à recorrente, julgo PREJUDICADO o exame da preliminar, com 
fulcro no art. 249, § 2º, da CLT. 
 I.2 - GESTANTE  ESTABILIDADE PROVISÓRIA  CONCEPÇÃO NO 
CURSO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. O e. TRT da 9ª Região, nos termos 
do v. acórdão de fls. 224/231, deu provimento parcial ao recurso ordinário da 
reclamante para, reformando a sentença, reconhecer-lhe o direito   à estabilidade 
da gestante e condenar a reclamada ao pagamento da indenização substitutiva. 
Consigna que a ciência por parte da reclamada do estado gravídico da 
reclamante apenas quatro meses após a rescisão contratual, em audiência, não 
elide o direito à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT. 
 Salienta que a garantia de emprego, em face da sua natureza 
constitucional, não pode ser condicionada por norma convencional impondo a 
comunicação da gravidez para fim de estabilidade. Fundamenta, ainda, nos 
seguintes termos: “A sentença refutou o pedido da autora por entender que a 
gravidez bem poderia ter iniciado após o seu desligamento da empresa, ocorrido 
em 20.5.2001. A rejeição da pretensão teve por fundamento, também, a ausência 
de confirmação da gravidez ao empregador e a ausência, na inicial, de pedido de 
reintegração, mas apenas de indenização. 
 É certo que a autora não comunicou à ré o seu estado gravídico durante 
o contrato de trabalho, porém, disso não precisava para ter assegurado o direito à 
estabilidade provisória. A Constituição garante à empregada a estabilidade no 
emprego desde a confirmação da gravidez (que não se confunde com a 
comunicação ao empregador e tampouco com a ciência da própria gestante) até 
cinco meses após o parto. 
 Assim, ainda que a ré somente tivesse ciência da gravidez quatro meses 
após a rescisão do contrato de trabalho (em 26.9.2001, em audiência perante a 
Comissão de Conciliação Intersindical Prévia de Campo Mourão fls. 13 e 193), 
esse fato não elidiria o direito da autora à estabilidade provisória de que trata a 
letra “b” do inciso II do artigo 10 do ADCT. Saliento, embora não questionado pela 
ré (fls. 33/34), que a garantia de emprego tem natureza constitucional, e, por isso, 
não pode ser condicionada por norma convencional que impõe a comunicação da 
gravidez ao empregador (cláusula 26 do ACT 2000/2001, à fl. 162). (sem grifo no 
original), Essa comunicação ao empregador é condição inarredável para a 
obtenção apenas dos benefícios previstos na própria norma convencional; no 
caso, a Constituição garante à empregada a estabilidade no emprego desde a 
confirmação da gravidez (que não se confunde com a comunicação à 
empregadora, repito, e tampouco com a ciência da própria gestante) até cinco 
meses após o parto, enquanto a mencionada cláusula convencional prevê a 
garantia de emprego “desde a concepção até 60 dias após o término do 
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licenciamento compulsório” (fl. 162). A responsabilidade do empregador em 
relação à estabilidade prevista na 
Constituição é objetiva. É incontroverso que a reclamada somente teve ciência 
dessa gravidez após a rescisão do contrato de trabalho. Assim, a reclamante não 
faria jus aos 60 dias de estabilidade a que alude a norma convencional, mas 
apenas aos cinco meses previstos na Constituição.  
 Resta a discutir o momento em que a gravidez teve início, se durante o 
curso do contrato de trabalho, aí incluído o prazo do aviso prévio indenizado, ou 
após esse período. Embora pareça-me remota a possibilidade de que a autora já 
estivesse grávida à época da rescisão contratual (20.5.2001  fl. 14), já que sua 
última menstruação ocorrera apenas seis dias antes (14.5.2001  fls. 18/19), não 
há nenhuma dúvida de que a concepção tenha ocorrido no período do aviso 
prévio indenizado, como evidencia o documento de fl. 17 (teste de gravidez 
positivo), datado de 15.6.2001. A projeção do aviso prévio é estabelecida pela lei 
(parte final dos §§ 1º e 6º do artigo 487 da CLT). Portanto, pouco importa se 
indenizado o aviso prévio. Os fatos ocorridos no tempo destinado ao aviso prévio 
que geram conseqüências no contrato de trabalho repercutem como direito do 
trabalhador, pois no prazo do aviso prévio ainda vigora o contrato. Assegurado à 
empregada gestante, portanto, o direito aos salários e demais vantagens 
correspondentes ao período da garantia no emprego (Enunciado 244 do TST). 
Esse período deve integrar o tempo de serviço para todos os efeitos legais, 
inclusive anotação em CTPS. Vale ressaltar, embora não questionado em defesa 
(fls. 33/34), que a ausência de pedido de reintegração não obsta o deferimento da 
indenização substitutiva. Deverá a ré, portanto, indenizar a autora pelo prejuízo 
que lhe causou com a dispensa nula, pagando-lhe os salários, 130 salário, férias 
(sem o terço constitucional) e FGTS (8%), desde a rescisão contratual até cinco 
meses após o nascimento do filho, como se trabalhando estivesse, nos limites do 
pedido (fl. 193).” (fls. 225/227). 
 Nas razões de fls. 253/264, a reclamada sustenta que a concepção 
ocorreu durante o aviso prévio indenizado, portanto, após a rescisão contratual. 
Diz que esta se torna efetiva com a concessão do aviso prévio, constituindo-se, 
assim, ato jurídico perfeito e acabado. Argumenta que a projeção do aviso prévio 
indenizado se dá apenas para fins indenizatórios, não gerando direito à 
estabilidade. Indica violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, 
contrariedade às Orientações Jurisprudenciais de nºs 35, 40, 88 e 196 da SDI-1 
do TST e divergência jurisprudencial. Alega, ainda, que há convenção coletiva 
prevendo a obrigatoriedade da comunicação da gravidez ao empregador. Aponta 
ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e transcreve arestos.  
 Com razão. O Regional é expresso ao consignar que “não há nenhuma 
dúvida de que a concepção tenha ocorrido no período do aviso prévio indenizado” 
(fl. 227), e conclui que “os fatos ocorridos no tempo destinado ao aviso prévio que 
geram conseqüências no contrato de trabalho repercutem como direito do 
trabalhador, pois no prazo do aviso prévio ainda vigora o contrato”. Esta Corte, 
entretanto, firmou o entendimento, sedimentado na Orientação Jurisprudencial nº 
40 da SDI-1, recentemente convertida na Súmula nº 371, primeira parte, de que 
“A projeção do contrato de trabalho para o futuro, 
pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens 
econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas 
rescisórias”, razão pela qual a reclamante não faz jus à estabilidade. Nesse 
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sentido são os precedentes: “PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Inexiste mácula ao art. 93, IX, da Constituição da 
República quando estão claramente declinados os fundamentos regionais, de 
forma a viabilizar às partes a possibilidade de, via recurso de revista, impugnar o 
decisum. GESTANTE ESTABILIDADE PROVISÓRIA CONCEPÇÃO NO CURSO 
DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 
40/SBDI-1 DO TST MÁ-APLICAÇÃO DO ART. 10, II, B, DO ADCT. 1 - O Tribunal 
Regional reconheceu à autora o direito à estabilidade provisória previsto no art. 
10, II, b, do ADCT, a despeito de a concepção haver incontroversamente ocorrido 
durante o curso do aviso prévio indenizado, na contramão do entendimento 
pacificado pela SBDI-1 do TST, mediante a Orientação Jurisprudencial nº 40. 2 - 
Assim, considerando que a reclamante, à época da concepção, não estava mais 
protegida pela garantia no emprego, é inafastável a conclusão de que o Tribunal 
Regional aplicou mal o disposto no art. 10, II, b, do ADCT, que, portanto, foi 
violado. Recurso conhecido e provido. (TST-RR - 473/2003-023-05-00; 4ª Turma, 
Relator Ministro Barros Levenhagen, DJ - 10/12/2004). RECURSO DA 
RECLAMANTE. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CIÊNCIA 
PATRONAL. Ressalte-se que embora se encontre pacificado na Orientação 
Jurisprudencial nº 88 da SDI que o desconhecimento do estado gravídico pelo 
empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da 
estabilidade (art. 10, II, "b", do ADCT), o recurso não logra êxito em relação ao 
outro fundamento norteador da decisão recorrida, de ausência de gravidez na 
data do desligamento mediante aviso prévio indenizado. Consagrou-se nesta 
Corte, pela Orientação Jurisprudencial nº 40 da SDI-1, que a projeção do contrato 
de trabalho para o futuro, mediante concessão do aviso prévio indenizado, tem 
efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou 
seja, salários, reflexos e verbas rescisórias, não alcançando o direito à 
estabilidade. Assim, vem à baila o Enunciado nº 333 do TST, em que os 
precedentes da SDI foram erigidos à condição de requisitos negativos de 
admissibilidade do recurso. Recurso não conhecido. (TST-RR-541067/1999, 4ª 
Turma, Relator Ministro Barros Levenhagen, DJ - 08/03/2002) CONCESSÃO DE 
ESTABILIDADE À GESTANTE DURANTE O PERÍODO DO AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO. Não pode a empregada se beneficiar da projeção do contrato de 
trabalho por meio da concessão do aviso prévio indenizado para pleitear uma 
garantia de emprego decorrente de um fato superveniente ao ato perfeito e 
acabado da rescisão contratual. A vedação legal da dispensa restringe-se à 
hipótese em que o início da gravidez ocorre antes da concessão do aviso prévio. 
Uma vez exercitado o direito potestativo de rescisão contratual sem a existência 
de óbice legal, a ocorrência da gravidez durante o transcurso do aviso prévio não 
tem o condão de impedir a rescisão contratual e não pode retroagir à data da 
dação do aviso prévio para anular um ato jurídico perfeito e acabado. Recurso 
conhecido, mas a que se nega provimento. (TST-RR-669555/2000, 5ª Turma, 
Relator Ministro João Batista Brito Pereira, DJ-22/9/2000)” Ressalte-se, por outro 
lado, que o segundo e o terceiro arestos de fls. 261, adotam a tese, oposta à do 
Regional, de que é inviável a aquisição de estabilidade no período do aviso prévio 
indenizado. Com estes fundamentos, CONHEÇO do recurso de revista, por 
contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 40 da SDI-1, recentemente 
convertida na Súmula nº 371, primeira parte, e por divergência jurisprudencial.  
 II - MÉRITO 
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 II.1 - GESTANTE  ESTABILIDADE PROVISÓRIA  CONCEPÇÃO NO 
CURSO DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. Conhecido o recurso de revista, por 
contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 40 da SDI-1 e divergência 
jurisprudencial, DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer a r. sentença. ISTO 
POSTO ACORDAM os Ministros da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, 
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso de revista apenas no tocante 
ao tema “gestante estabilidade provisória  concepção no curso do aviso prévio 
indenizado”, por contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 40 da SDI-1, 
recentemente convertida na Súmula nº 371, primeira parte, e por divergência 
jurisprudencial, e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a r. sentença. 
 
Brasília, 8 de junho de 2005. 
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