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ESTABILIDADES NO EMPREGO 

 

*Estabilidade x garantia de emprego - segundo Vólia Bonfim, a estabilidade é uma espécie do 

gênero “garantia de emprego”. Nesse sentido, todas as formas de se estimular o emprego, tais 

como indenização de 40% sobre os depósitos de FGTS, em caso de dispensa sem justa causa; 

cota mínima de contratação de deficientes físicos e aprendizes, seriam garantias de emprego. Já a 

estabilidade seria uma restrição ao direito potestativo do empregador de dispensar o empregado. 

Maurício Godinho Delgado, por sua vez, entende a estabilidade como uma “vantagem jurídica 

de caráter permanente deferida 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” (DELGADO, Maurício Godinho, 2011, p. 

1184). “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 estabilidades temporárias ou estabilidades provisórias, expressões algo 

contraditórias, mas que se vêm consagrando.” (DELGADO, Maurício Godinho, 2011, p. 1190). 

 

*Adotando a nomenclatura de Vólia Bonfim, temos a seguinte classificação:  
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a) estabilidade absoluta ou relativa: sendo absoluta aquela que implica em dispensa do 

empregado condicionada à comprovação de prática de falta grave ou justa causa (motivo 

disciplinar) e relativa aquela que permite a dispensa do empregado por motivos técnicos, 

financeiros, disciplinares ou econômicos; 

b) estabilidade definitiva ou provisória: sendo definitiva a estabilidade garantida até a morte do 

empregado, sua aposentadoria, extinção da empresa, morte do empregador pessoa física, culpa 

recíproca, justa causa ou motivos técnicos, financeiros, disciplinares ou econômicos. Já a 

estabilidade provisória tem duração determinada no tempo. Percebe-se, aqui, que estabilidade 

definitiva corresponderia, para Maurício Godinho Delgado, ao conceito de “estabilidade”, 

enquanto a “estabilidade provisória” corresponderia, na nomenclatura de Godinho, ao conceito 

de “garantia de emprego”. 

 

**Dentre as estabilidades definitivas (art. 41, CF/88; art. 19, ADCT; empregado público, Lei 

9.962/00), destacamos a estabilidade decenal (estabilidade definitiva e absoluta) – art. 492, CLT 

– “o empregado que contar com mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá se 

dispensado senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior devidamente 

comprovada”. 

a) Falta Grave - art. 493, CLT – arroladas no art. 482, CLT quando por sua repetição ou natureza 

representarem séria violação dos deveres e obrigações do empregado.  

b) Força Maior – art. 501, CLT. 
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 A estabilidade decenal somente se aplica àqueles que a adquiriram antes da promulgação 

da CF/88 – 05/10/1988 – uma vez que a partir de tal data foi substituída pelo FGTS – art. 14, 

caput, Lei 8036/90. 

 

 Havendo acusação de falta grave por parte do empregador este poderá suspender o 

empregado de suas funções, para então, instaurar inquérito judicial –art. 494, CLT. Não restando 

provada a falta grave, o empregador deverá readmitir o empregado e pagar os salários do período 

de suspensão – art. 495, CLT. Sendo desaconselhável a reintegração, poderá ser arbitrada 

“indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado” – valor da maior remuneração 

do empregado recebida na empresa (art. 477, CLT), paga em dobro – art. 497, CLT. 

 

 Em caso de extinção da empresa, sem motivo de força maior ou fechamento do 

estabelecimento, filial ou agência ou suspensão necessária de atividade, sem motivo de força 

maior, é assegurado o direito a “indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado”, 

no valor da maior remuneração (art. 477, CLT) recebida na empresa, paga em dobro – art. 498, 

CLT. 

 

**Dentre as estabilidades provisórias (absolutas ou relativas) destacamos as seguintes: 

 

a) Empregada gestante – art. 10, II, b, ADCT – “fica vedada a dispensa arbitrária ou sem 

justa causa”, “da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 05 meses após o 
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parto”. A estabilidade também se estende ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida 

guarda provisória para fins de adoção – art. 391-A, parágrafo único, CLT. 

 

 O desconhecimento pelo empregador do estado gravídico não afasta o direito ao 

pagamento da indenização decorrente da estabilidade – súmula 244, I, TST – mesmo que 

convenção coletiva disponha em contrário. 

 O desconhecimento do estado gravídico por parte da própria gestante não afasta o direito 

ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade, uma vez que esta é devida desde a 

confirmação da gravidez. 

 A estabilidade existe ainda que a confirmação do estado de gravidez tenha advindo 

durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado – art. 391-A, CLT. 

 A estabilidade existe ainda que a confirmação do estado de gravidez se dê em contrato a 

prazo determinado – Súmula 244, III, TST. 

 A estabilidade existe ainda que a gestante se recuse injustificadamente a retornar ao 

trabalho ou nem mesmo peça a reintegração, conforme entendimento que se tem consolidado no 

TST e já sumulado pelo TRT 18ª Região:  

Súmula 38 TRT18: GARANTIA DE EMPREGO DA GESTANTE. RECUSA OU AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. CABIMENTO.  A recusa 

injustificada da empregada gestante à proposta de retorno ao trabalho ou a ausência de pedido 

de reintegração não implica renúncia à garantia de emprego prevista no art. 10, inciso II, alínea 

“b”, do ADCT, sendo devida a indenização do período estabilitário. (RA nº 150/2015, DEJT – 

14.12.2015) 

http://www1.trt18.jus.br/normasInternas/RA/RA15150.pdf
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 A estabilidade é estendida a quem detiver a guarda do filho, em caso de morte da genitora 

– art. 1° LC 146/2014. 

 Não sendo a despedida arbitrária ou sem justa causa, é possível a dispensa sem 

necessidade de inquérito judicial. 

 

b) Empregado acidentado – art. 118, Lei 8.213/91 “o segurado que sofreu acidente de trabalho 

tem garantido, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na 

empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário independentemente da percepção de 

auxílio-acidente”.  

 

 Entende-se que somente seria possível dispensa por justa causa. 

 “São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a 

conseqüente percepção de auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida, 

doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de 

emprego” – Súmula 378, TST. 

 O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia 

provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho - Súmula 378, III, TST. 

 Há estabilidade ainda que o acidente de trabalho seja acidente de percurso, ante a 

equiparação do acidente de percurso ao acidente de trabalho – art. 21, IV, “d”, Lei 8.213/91. 
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c) Dirigente Sindical – art. 8º, VIII, CF – “vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir 

do registro da candidatura a cargo de direção ou representação e, se eleito, ainda que suplente, 

até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave, nos termos da lei”. 

 

 Mandato tem duração de 03 anos –art. 515, b, CLT; 

 Entidade sindical deve comunicar à empresa, em 24 horas, o dia e hora do registro da 

candidatura e sua eleição e posse – art. 543, § 5º, CLT. De todo modo, mesmo que não 

comunique em referido prazo, é assegurada a estabilidade provisória, desde que a ciência do 

empregador ocorra durante a vigência do contrato de trabalho – Súmula 369, I, TST. 

 Para apurar falta grave, deve ser instaurado inquérito judicial – art. 494, CLT e Súmula 

379, TST. 

 A estabilidade provisória será aplicável aos dirigentes que se enquadram na 

previsão/limitação do art. 522, CLT, considerada recepcionada pela CF/88: diretoria de no 

mínimo, 3 membros e no, máximo, 7 membros. Com relação ao conselho fiscal (3 membros mais 

suplentes) é entendimento do TST que não fazem jus a estabilidade, já que não possuem função 

de gestão, mas tão somente de fiscalização – OJ 365 SBDI – 1, TST; 

 Extinta a atividade empresarial na base territorial do sindicato, não subsiste estabilidade – 

Súmula. 369, IV, TST; 

 Entendimento do STF, em contrariedade ao posicionamento da doutrina, no sentido de 

que o dirigente sindical de categoria econômica (empregador) também faz jus a estabilidade, 

uma vez que a lei não faz distinção; 
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 O registro de candidatura a cargo de dirigente sindical no curso de aviso prévio não 

assegura estabilidade - Súmula 369, V, TST 

 A estabilidade do dirigente sindical em caso de contrato a prazo determinado dura até o 

termo final do contrato - art. 1º, § 4º, Lei 9601/98. 

 

d) Representante da CIPA – art. 10, II, a ADCT II – fica vedada a dispensa arbitrária ou sem 

justa causa “do empregado eleito para cargo de direção de CIPA, desde o registro de sua 

candidatura até 01 ano após o fim do mandato”  

 

Art. 165, CLT – “Os titulares da representação dos empregados nas CIPA’s não poderão sofrer 

despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundou em motivo disciplinar, técnico 

econômico ou financeiro”. 

 

 Despedida arbitrária é aquela que não se funda em motivos objetivos, relacionados à 

empresa. Já a dispensa sem justa causa é aquela que não se funda em motivos subjetivos, 

relacionados ao empregado. Uma vez definido na legislação, no entanto, que a despedida 

arbitrária é aquela que não se funda em motivos disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, 

pode-se dizer que veda-se, neste caso, tanto a despedida que não se funda em motivos objetivos – 

empresa- quanto a que não se funda em motivos subjetivos – empregado. 

 

 A estabilidade provisória também se estende aos suplentes dos cipeiros – Súmula 339, I, 

TST e Súmula 676, STF – uma vez que a lei não faz distinção. 
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 Não sendo a despedida arbitrária ou sem justa causa pode o empregador demitir os 

empregados, sem a instauração de inquérito judicial. Discordando da causa da dispensa, deverá o 

empregado ajuizar reclamatória trabalhista para apurar a questão – art. 165, parágrafo único, 

CLT. 

 A estabilidade do membro da CIPA deve existir no contrato a prazo determinado até o 

termo final do contrato - art. 1º, § 4º, Lei 9.601/98. 

 Aplica-se, por semelhança, a Súmula 369, V, TST - inexistência de estabilidade em caso 

de registro de candidatura no curso de aviso prévio. 

 

** Se desrespeitada a estabilidade provisória é assegurada a reintegração, acaso não exaurido o 

período de estabilidade, bem como o pagamento dos salários e demais vantagens desde a data da 

despedida até o final do período de estabilidade. O mesmo ocorre se a reintegração não foi 

aconselhável – art. 496, CLT. 

 

** O pedido de demissão empregado estável só tem validade com assistência do sindicato – art. 

500, CLT. 
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e) Empregado eleito diretor de cooperativa – art. 55, Lei 5764/71 – “os empregados das 

empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criados gozarão 

das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo art. 543, CLT”. 

 Estabilidade do diretor de cooperativa desde o registro da candidatura até um ano após o 

final do mandato, podendo a despedida ser fundada em falta grave ou força maior. 

 O mandato não pode exceder a 04 anos – art. 21, V, e art. 47, Lei 5764/71. 

 Entendimento do TST – OJ 235, SBDI-1 – estabilidade não se estende ao suplente.  

 Entendimento no sentido de que o número de diretores com estabilidade está restrito ao 

limite do art. 522, CLT. 

 

f) Empregado membro da Comissão de Conciliação Previa 

 

 Art. 625-B, § 1º, CLT: “vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros 

da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes até 01 anos após o final do mandato 

salvo se cometerem falta grave, nos termos da lei”. 

 Entendimento de que há necessidade de instauração de inquérito judicial; 

 Entendimento doutrinário – estabilidade se inicia com a eleição (Sergio Pinto Martins) x 

estabilidade se inicia com o registro da candidatura (Gustavo Filipe B. Garcia). 

 

g) Membro do Conselho Curador do FGTS – art. 3º, § 9º, Lei 8036/90 “aos membros do 

Conselho curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é 

assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 01 ano após o termino do mandato de 
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representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente 

comprovada através de processo sindical”.  

 

h) Membro do Conselho Nacional de Previdência Social – art. 3º, § 7º, Lei 8213 – aos 

membros do Conselho Nacional de Previdência Social, enquanto representantes dos 

trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada estabilidade no emprego, da 

nomeação até 01 ano após o término do mandato de representação, “somente podendo ser 

demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovado através de processo judicial”. 

Entendimento de que corresponde ao inquérito judicial. 

 

i) Empregado reabilitado e portador de deficiência – art. 93, Lei 8213/91 – percentual 

mínimo de empregados reabilitados ou portadores de deficiência, habilitados, para demitir 

empregado reabilitado ou portador de deficiência ao final do contrato por prazo determinado 

com mais de 90 dias e demitir sem justa causa empregado reabilitado ou portador de deficiência 

em contrato por prazo indeterminado, a empresa deve, antes, contratar outro empregado em 

condição semelhante. 

 entendimento doutrinário – pode demitir sem contratar outro se esta acima do limite mínimo 

exigido (Sergio Pinto Martins) x mesmo que esteja acima do limite mínimo, deve contratar outro 

de mesma (semelhante/0 condição antes de demitir. 
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c) Período eleitoral – empregado publico candidato –art. 73, V, Lei 9504/97 – vedada a dispensa, 

sem justa causa, do empregado publico, nos três meses que antecedem o pleito eleitoral até a 

posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito. 

 

d) Empregados públicos – art. 41, CF – estáveis após 03 anos de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso publico. O servidor estável 

só perdera o cargo; 

 Em virtude de sentença Judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que 

lhe seja assegurada ampla defesa; 

 Mediante procedimento ou avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

 Entendimento (STF – Re + Sumula 390, TST) no sentido de que o empregado publica da 

administração direta, autarquia ou fundação é beneficio da estabilidade prevista no art. 41, CF. 

Estariam excluídos empregados públicos de empresas publicas e sociedades de economia mista ( 

exploração atividade econômica), uma vez que se sujeitam ao regime jurídico próprio das 

empresas privadas (naturalmente, o servidor nomeado em comissão e o contratado por tempo 

determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse publico não faz jus a 

estabilidade = não há provimento efetivo) 

e) Servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios – art. 19 ADCT = 

estáveis os servidores públicos civis da União, Estados, DF, Municípios, da Administração 

direta, autarquia e fundacional, em exercício na data da promulgação da CF/88 há pelo menos 

cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos mediante previa aprovação em 

concurso público. 



 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

ESCOLA DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO 

Direito do Trabalho II 

Profª. Ms. Tatiana Riemann 

 

12/8 

 

 

 

 


