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A estabilidade provisória da empregada gestante e o 

cometimento de falta grave 

 
 
 

Kátia Valéria Azevedo de Souza1 
 
 
 

RESUMO: Este artigo tem como tema a estabilidade provisória da empregada 
gestante e o cometimento de falta grave. Seu objetivo é mostrar que a 
empregada gestante deve ter um tratamento diferenciado no julgamento de sua 
lide ao cometer falta grave devido às mudanças hormonais ocorridas. Dividida 
em cinco seções, a pesquisa demonstra as grandes modificações ocorridas na 
mulher gestante, as estabilidades nos vínculos empregatícios, a estabilidade da 
empregada gestante, as faltas graves do artigo 482 da CLT e a possibilidade 
de reintegração da empregada gestante. 
 
Palavras chave: Direito de Trabalho. Estabilidade Provisória. Empregada 

gestante. Falta Grave. Reintegração. 

 
 

Sumário: Introdução; 1. As grandes modificações ocorridas na mulher 

gestante; 2. As estabilidades nos vínculos empregatícios; 3. A estabilidade 
provisória da empregada gestante; 4. As faltas graves do artigo 482 da CLT; 5. 
A possibilidade de reintegração da empregada gestante; Conclusão; 
Referências. 
 
 
 
INTRODUÇÃO  

 

O referido trabalho trata da estabilidade provisória da gestante e o 

cometimento de falta grave. Seu objetivo geral é mostrar que a empregada 

gestante deve ter um tratamento diferenciado no julgamento de sua lide ao 

cometer falta grave devido as mudanças hormonais ocorridas. 

Há várias modalidades de estabilidades nos vínculos empregatícios 

como a dos dirigentes sindicais, do empregado acidentado, do trabalhador 

reabilitado, da mulher gestante, do estável decenal, do membro do Conselho 

Nacional da Previdência Social, dos empregados eleitos diretores de 

                                                           
1
Estudante do 10º período do Curso de Direito da UNIABEU Centro Universitário. 



5 
 

sociedades cooperativas, do membro do Conselho Curador do FGTS e dos 

empregados eleitos membros da Comissão de Conciliação Prévia. 

A estabilidade provisória da empregada gestante está especificada no 

artigo 391-A da CLT conforme prevê a alínea “b”, inciso II do artigo 10 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Isto a resguarda para 

que possa se manter e proporcionar, a vida que gera em seu ventre, condições 

adequadas de crescimento e desenvolvimento. 

As faltas graves do artigo 482 da CLT especificam as situações que o 

empregador tem o direito de dispensar sem pagar o aviso prévio, férias 

proporcionais, 1/3 de férias, 13º salário, FGTS, multa de 40% do FGTS e 

seguro desemprego. A empregada gestante não deveria ter um tratamento 

diferenciado no julgamento de sua lide ao cometer falta grave? 

A motivação para este tema é devido à empregada gestante tornar-se 

mais vulnerável pelas as mudanças hormonais. Ao se dispensar a empregada 

gestante, se deve levar em conta que os motivos que a fizeram cometer falta 

grave não são os mesmos de uma mulher não grávida. 

Durante a gravidez há fadiga, alterações no humor, constipação 

intestinal, aumento da vontade de repousar e dormir, inchaço dos pés e das 

mãos, enxaqueca, aumento da vontade de urinar, levando a empregada 

gestante a não comparecer ao serviço. Todos esses sintomas deveriam 

justificar suas ausências já que o abandono de emprego se caracteriza quando 

não existe motivo para faltar. 

Não existe limite para os atestados médicos no ano, mas há um limite de 

dias de afastamento que deverá ser custeado pela empresa: máximo de 15 

dias pela mesma doença. Gravidez não é doença, mas seus sintomas 

requerem atestados quando ultrapassam o limite que a empregada gestante 

consegue suportar no trabalho e se for além de 15 dias, será dispensada por 

justa causa. Assim sendo, a empregada gestante poderia cometer algumas 

hipóteses de justa causa do artigo 482: b) mau procedimento; e) desídia no 

desempenho das respectivas funções e h) ato de indisciplina ou de 

insubordinação. Tudo isso devido à sua condição física e psicológica por causa 

da gravidez. 
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O magistrado deveria aplicar o Princípio da Proporcionalidade ao julgar a 

lide de uma empregada gestante para que o meio utilizado para alcançar o fim 

fosse adequado causando o menor prejuízo possível. 

Para que haja compreensão das ideias ventiladas, haverá especificação 

das mesmas em seções. Assim, o trabalho será desenvolvido em cinco seções: 

A primeira trata das grandes modificações ocorridas na mulher gestante; a 

segunda, das estabilidades nos vínculos empregatícios; a terceira, da 

estabilidade da empregada gestante; a quarta, das faltas graves do artigo 482 

da CLT; e a quinta, da possibilidade de reintegração da empregada gestante. 

Para alcançar o objetivo proposto, a pesquisa utilizará a metodologia 

bibliográfica e documental de coleta de informação, visto que sua 

argumentação terá como base livros e artigos de doutrinadores da área do 

Direito do Trabalho, bem como normas jurídicas e jurisprudências pertinentes. 

 

1. AS GRANDES MODIFICAÇÕES OCORRIDAS NA MULHER GESTANTE 

 

Segundo Frank Falkner e Christopher Macy (1991, p.45), no começo da 

gravidez, o estrogênio e a progesterona, hormônios sexuais, são produzidos 

nas células da placenta que ajudam a ajustar o metabolismo da mãe às 

demandas do feto. Na medida em que os meses de gravidez vão passando, a 

produção de energia aumenta, o metabolismo aumenta, mas os nutrientes 

precisam permanecer na corrente sanguínea por mais tempo que o usual para 

estarem à disposição do feto. Por isso a mulher grávida saudável geralmente 

leva uma vida menos ativa conservando energia para diminuir o ritmo das 

próprias atividades, tanto físicas quanto mentais no trabalho ou no lar. 

Para os citados autores (1991, p. 45-46), a aldosterona, hormônio 

responsável pela retenção de líquidos faz com que o volume de sangue 

aumente 50% para transportar melhor os nutrientes e causa edema nos pés e 

nas mãos. Isto dificulta sua marcha requerendo um repouso dos membros 

inferiores que muitas vezes não pode ocorrer no ambiente de trabalho. Além 

disso, as fibras musculares do útero ficam mais grossas e maiores 

pressionando a bexiga, aumentando a vontade de urinar durante toda a 
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gravidez. Esta necessidade requer mais idas à toalete e menos tempo de 

dedicação a uma tarefa ou trabalho. 

Segundo a doutora Maria Tereza Pereira Maldonado (1990, p.29), as 

náuseas e vômitos são os sintomas mais comuns do início da gravidez devido 

às mudanças hormonais. No segundo trimestre, há refluxo do esôfago, as 

gengivas ficam esponjosas pelo aumento dos hormônios e o coração trabalha 

duas vezes mais que de uma mulher não grávida intensificando suas 

inquietações ( FALKNER; MACY, 1991, p .47). 

No terceiro trimestre, o feto em crescimento pressiona e restringe o 

diafragma, por isso a respiração fica mais rápida. A gestante se cansa mais e 

ficafatigada.Nesta fase a mulher tambémcomeça a ganhar peso e seu aspecto 

físico vai se transformando. Algumas podem sentir-se menos atraentes e 

bonitas, desenvolvendo perturbações na autoestima, consoante Frank Falkner 

e Christopher Macy (1991, p. 47). 

Segundo os doutores (1981, p. 49), a progesterona e o estrogênio 

alteram o humor, tornando a mulher ansiosa, tensa devido à adaptação à 

gravidez, aproximação do parto e da chegada do bebê. Estas mudanças no 

temperamento da gestante podem causar um desconforto no ambiente do lar e 

do trabalho não só a ela, mas a todos de sua convivência. Podendo, inclusive, 

prejudicar o desenvolvimento saudável do bebê. Sendo assim, um ambiente 

tranquilo é o ideal, mas nem sempre alcançado. 

Conforme a doutora Maria Tereza Pereira Maldonado (1990, p.33), o 

aumento da sensibilidade está intimamente ligado as variações de humor, isto 

se expressa também através da irritabilidade. Assim, agestante pode cometer 

umato de indisciplina ou insubordinação no seu ambiente de trabalho , por sua 

incapacidade de lidar com o novo. 

Consoante o doutor Frederick Melzes (MACY; FALKNER,1990, p.117), 

mulheres que experimentam níveis ou muito altos ou muito baixos de 

ansiedade durante a gravidez são mais suscetíveis a ficarem deprimidas, do 

que as que sentem ansiedade em grau médio. Muitas relaxam nos cuidados 

com a aparência, com as tarefas do lar e do trabalho. 
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Segundo a doutora Joanna Wilheim no livro de Maria Tereza Maldonado 

(1997, p. 66), a elevação do cortisol leva a grávida a melancolia, tristeza 

profunda e depressão.Neste caso, podem ocorrer muitas faltas ao emprego e 

até o seu abandono involuntário, pois a grávida esta sob a influência da 

depressão. 

Segundo a doutora supracitada (1997, p. 64), as catecolaminas, 

substâncias neuro-hormonais são excretadas em níveis aumentados pelo 

organismo da mãe quando está num estado de maior tensão. São 

catecolaminas a adrenalina, a noradrenalina, a serotonina, a oxitocina, a 

epinefrina, a norepinefrina e a dopamina. Todas lançadas na corrente 

sanguínea da mãe, produzem sensações de temor e angústia, disparam o 

coração e fazem suar frio. Estas sensações podem diminuir o ritmo de trabalho 

e a vontade de sair de casa. 

Certas perturbações emocionais são inevitáveis e fazem parte do 

cotidiano de qualquer grávida. Porém, a capacidade de superação varia e nem 

sempre todas obtêm êxito (WILHEIM,1997, p. 67). 

À medida que a gravidez avança, o processo de mudançade identidade 

e de personalidade vai ocorrendo para que o antigo eu seja reorganizado, pois 

a mulher se prepara para o parto e para o bebê. Assim, a sensação de 

incompreensão e ignorância dará lugar à consciência das coisas que 

desconhece ou não compreende (FALKNER; MACY, 1981,  p. 44). 

Para proteger os empregados, há certas estabilidades no emprego que 

serão estudadas a seguir. 

 

2. OS TIPOS DE ESTABILIDADES NOS VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS 

 

Segundo Maurício Godinho Delgado (2016, p.1388), a estabilidade 

 é a 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. 
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São três situações de estabilidade: a dos antigos contratos regidos pela 

CLT antes de 1988; a dos contratos dos servidores celetistas, empregados por 

cinco anos antes da Constituição Federal de 1988 e a estabilidade de servidor 

público celetista concursado. 

O artigo 7º, I, da Constituição de 1988 suprimiu a estabilidade, mas há 

estabilidades especiais, como denominam Amauri e Sonia Nascimento (2014, 

p.1229), que protegem o empregado contra dispensas arbitrárias ou sem justa 

causa, “enquanto persistir uma situação em que se encontra e que veda a 

rescisão do contrato de trabalho por ato do empregador”. 

Segundo Alice Monteiro de Barros (2016, p. 636), a estabilidade 

provisória ou estabilidade legal é aquela conferida: a) ao empregado dirigente 

sindical, inclusive o suplente, desde o registro de sua candidatura e, se eleito, 

até um ano após o término do mandato (artigo 543, parágrafo 3º da CLT); b) à 

empregada urbana, rural, avulsa e doméstica gestante, desde a confirmação 

da gravidez até cinco meses após o parto (artigo.10, II, ”b”, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias); c) ao empregado eleito para cargo 

de  direção da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, cuja  dispensa 

arbitrária é  vedada desde o registro da candidatura e, se eleito até um ano 

após o término do mandato (artigo 10, II, ”a”, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias), estendendo-se a garantia ao suplente; d) ao 

empregado acidentado , pelo prazo de 12 meses após a cessação do auxílio-

doença acidentário (artigo 118 da Lei n. 8.213/91); e) aos dirigentes de 

cooperativas de empregados (artigo 55 da Lei n. 5.764/71); f) aos empregados, 

membros de Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano 

após o término do mandato, salvo se cometerem falta grave (artigo 625-B, 

parágrafo 1º da CLT); g) aos empregados que representam os trabalhadores 

no Conselho Curador do FGTS (Lei n. 8.036/90), desde sua nomeação até um 

ano após o término do mandato e h) ao representante de empregado no 

Conselho Nacional da Previdência Social ( Lei n. 8.213/91). 

 Sérgio Pinto Martins (2014, p.459) diz que há estabilidade própria ou 

absoluta e imprópria ou relativa. A primeira ocorre quando o empregador não 

pode demitir seu empregado, exceto nas hipóteses previstas em lei. Isto quer 

dizer que a estabilidade absoluta, na verdade, não existe porque a lei permite a 
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dispensa em alguns casos, mas se for provada a falta de culpa do empregado, 

este será reintegrado com direito ao pagamento das remunerações pelo tempo 

em que ficou afastado. A segunda, estabilidade imprópria, permite que o 

empregado seja dispensado, mas faz-se necessário o pagamento de 

indenizações. 

A estabilidade provisória tem sua duração baseada num período restrito 

garantido por lei. Tem por fundamento o princípio da justiça social, pois impede 

a dispensa do empregado sem uma causa justificada. Ela garante a ele uma 

segurança para poder prover suas necessidades gerando bem-estar e paz 

social (MARTINS, 2014, p. 460). 

Para evitar a dispensa daempregada gestante, há sua estabilidade que 

será vista na seção seguinte. 

 

3. A ESTABILIDADE DA GESTANTE 

 

Para proteger a vida gerada no útero da mulher, foi concedido o 

benefício da estabilidade provisória nas Leis Trabalhistas que impede o 

empregador de demitir ao saber do seu estado gravídico, a menos que ela 

cometa falta grave. 

O artigo 7º, XX, da Constituição Federal estipulou que o mercado de 

trabalho da mulher seja protegido mediante incentivos específicos, nos termos 

da lei o que também se aplica a empregada gestante. 

A relação empregatícia é caracterizada pela “pessoa física que prestar 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário”, conforme o disposto no artigo 3º da CLT. 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é obrigatória para 

registrar o exercício de qualquer emprego. Nela haverá às anotações 

correspondentes ao contrato de trabalho e as de interesse da previdência 

social. Havendo rescisão do contrato de trabalho, será anotado na carteira. O 

empregador pode dispensar o empregado a qualquer momento sem precisar 

justificar o motivo. Mas, os estáveis, não, por terem a proteção de um 
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determinado período de tempo garantido por lei. A demissão pode ocorrer por 

justa causa ou não. 

É vedado ao empregador exigir teste, laudo, exame, atestado, 

declaração ou qualquer outro procedimento referente à gravidez ou 

esterilização para admitir mulheres na empresa. Será considerado crime. 

(MARTINS, 2014, p. 674). 

 A mulher deverá notificar seu empregador entre o vigésimo oitavo dia 

antes do parto e a ocorrência deste mediante atestado médico (artigo 392, 

caput, da CLT) para que faça jus àlicença-maternidade. 

A natureza jurídica do salário-maternidade é de benefício previdenciário, 

posto que a Previdência Social realiza seu pagamento (MARTINS, 2014, p. 

670). A empregada gestante também tem a garantia de transferência de 

função, quando suas condições de saúde exigir, mas é assegurado o retorno à 

função anteriormente exercida, assim que voltar ao trabalho. Haverá dispensa 

do horário do trabalho pelo tempo necessário para realizar, no mínimo, seis 

consultas médicas e demais exames complementares. As faltas serão 

remuneradas (artigo 392, parágrafo 4º, da CLT ao fazer referência à expressão 

“sem prejuízo do salário”). (MARTINS, 2014, p. 679). 

Enquanto a estabilidade determina o prazo que o empregador não pode 

dispensar a empregada gestante, a licença-maternidade determina o prazo que 

a mulher pode ficar em casa para cuidar de sua recuperação e de seu filho. 

A licença-maternidade de 120 dias poderá ser prorrogada por mais 60 

dias segundo o artigo 1º da Lei nº 11.770/08. O benefício será pago pelo 

empregador e não pela Previdência, caso haja a prorrogação. 

Para proteger a gestante da demissão, o ADCT no seu artigo 10, II, “b” 

estipulou a estabilidade provisória que veda a dispensa arbitrária ou sem justa 

causa, desde a confirmação da gravidez até cinco meses depois do parto. Se a 

dispensa ocorrer, será nula e haverá reintegração no emprego, continuando a 

proteção até o final do prazo da estabilidade, conforme Amauri e Sonia 

Nascimento (2014, p. 1232). 

Segundo a jurisprudência do TRT do Estado do Rio de Janeiro (RO 

001053145010055 RJ), devido à dispensa imotivada da empregada porque seu 
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empregador não sabia que ela estava grávida, deu-se provimento ao recurso 

ordinário em que ele teve responsabilidade objetiva pela comprovação da 

gravidez no decurso do contrato de trabalho. 

Independentemente de o empregador ficar ciente do fato e até mesmo 

da própria trabalhadora, ela tem sua estabilidade garantida desde a concepção.  

Pois, se a mulher fica grávida em agosto, mas desconhece isso e dois meses 

depois vai ao ginecologista fazer o preventivo e o médico diagnostica que ela 

está grávida desde agosto, terá sua estabilidade garantida desde o referido 

mês até cinco meses depois do parto. Segue nesta linha a Súmula 244, I, do 

TST. Pois, muitas vezes, a mulher tem sangramentos nas doze primeiras 

semanas de gestação que a faz pensar que está menstruando e não grávida, 

segundo Pedro Pinheiro, em seu artigo publicado em junho de 2017. 

Em caso de aborto não criminoso, a mulher terá duas semanas de 

repouso remunerado (artigo 395 da CLT). 

Sérgio Pinto Martins (2014, p. 473) aponta que há várias teorias sobre a 

garantia de emprego da gestante e destaca as teorias da responsabilidade 

subjetiva e objetiva. 

A teoria da responsabilidade objetiva preza a confirmação da gravidez 

para a própria empregada e não para o empregador. Não precisa comprová-la, 

mas confirmá-la. O STF já entendeu que a responsabilidade é objetiva (RE 

259.3218/RS). Para isto, basta que a empregada dê ciência do fato de que está 

grávida ao empregador através de atestado médico, exame de sangue. 

A responsabilidade subjetiva preconiza que a empregada necessita 

comprovar sua gravidez perante o empregador. 

O TST entende que a estabilidade provisória, prevista no artigo 10, II, “b” 

do ADCT, também se dá para a empregada gestante que foi admitida na 

empresa através de contrato por tempo determinado (Súmula 244, II, do TST). 

Se a empresa falir, a empregada gestante não perderá sua estabilidade 

provisória, porque a norma garante a sua proteção e a do nascituro. O 

empregador assume os riscos da atividade econômica ao admitir e assalariar 

na sua empresa (artigo 2º da CLT). Só assim a mulher poderá ter direito a 

licença-maternidade recebendo seu salário. 
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Se a empregada gestante cometer falta grave, será dispensada. Isto 

será abordado na próxima seção. 

 

4. AS FALTAS GRAVES DO ARTIGO 482 DA CLT E O SEU 

COMETIMENTO PELA EMPREGADA GESTANTE 

 

As faltas graves do artigo 482 da CLT determinam a rescisão do contrato 

de trabalho do empregado por justa causa e são as seguintes: 

a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do 
empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para 
a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso 
não tenha havido suspensão da execução da pena; 
e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo de empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra 
qualquer pessoa ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo 
em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
k) ato lesivo de honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas contra 
empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima 
defesa, própria ou de outrem; 
l) prática constante de jogos de azar; 
Parágrafo Único. Constitui igualmente justa causa para a dispensa de 
empregado, a prática, devidamente comprovada em inquérito 
administrativo, de atos atentatórios contra a segurança nacional. 

 

A avaliação da falta grave deve ocorrer através de uma análise objetiva 

(circunstâncias e fatos materiais presentes ao se praticar o ato) e de uma 

análise subjetiva (personalidade do agente, seus antecedentes, grau de 

escolaridade etc), conforme análise de Wagner Giglio (NASCIMENTO, 2014, 

p.1225). 

Além das hipóteses previstas no artigo 482 da CLT, há também aquelas 

contidas em outros dispositivos legais consolidados. 

Sérgio Pinto Martins (2014, p. 404) relata que o legislador parece ter 

reservado o termo “falta grave” para o empregado estável, e “justa causa” para 
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os demais empregados. Neste sentido, justa causa e falta grave, na prática, 

são usados como sinônimos. 

Maurício Godinho Delgado (2016, p. 1325) faz menção aos requisitos 

circunstanciais que devem ser avaliados no cometimento da falta grave. Para 

ele são inúmeros tais requisitos, a saber: nexo de causalidade entre a falta 

grave e a penalidade; adequação entre a falta grave e a pena aplicada; 

proporcionalidade entre elas; imediaticidade da punição; ausência de perdão 

tácito; singularidade da punição (non bis in idem); ausência de discriminação; 

caráter pedagógico do exercício do poder disciplinar, com correspondente 

gradação da penalidade. 

A empregada gestante tem o período de estabilidade bem pequeno, 

desde a concepção até cinco meses depois do parto, por isso não há ação de 

inquérito de apuração de falta grave, caso cometa uma falta grave. 

Delgado (2016, p.1330), examina o rol de infrações de justa causa do 

artigo 482 da CLT, mas serão observados somente os das alíneas “b”, “e”, “h” e 

“i” porque são as que o juiz deveria julgar com cautela quando cometidas pela 

empregada gestante: 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento quer dizer que a 
primeira se relaciona a uma conduta sexual desregrada que afeta o 
contrato de trabalho e a segunda a uma conduta culposa, excludente 
da sexual, que prejudica o ambiente de trabalho; 
e) desídia no desempenho das respectivas funções remete ao 
desleixo habitual do trabalhador em relação às obrigações relativas 
ao seu contrato de trabalho; 
h) ato de indisciplina ou insubordinação; 
i) abandono de emprego: aqui há o elemento objetivo e o subjetivo. 
Este consiste na intenção, ainda que implícita, do empregado em 
romper com o contrato de trabalho e aquele no real afastamento em 
30 dias(artigo 472, parágrafo primeiro da CLT e súmula 32 do TST). 

 

Délio Maranhão, no seu livro Direito do Trabalho (1987, p. 224), 

diferencia abandono de serviço de abandono de emprego. Aquele é quando o 

empregado vai embora mais cedo do trabalho por conta própria ou quando 

pede ao chefe e ele o nega de sair mais cedo. No artigo 482,”i”, da CLT há 

tipificação do abandono de emprego. 

A empregada gestante deveria poder cometer algumas hipóteses de 

falta grave e ter um tratamento diferenciado no julgamento de sua lide. As 

tipificadas no artigo 482 da CLT nas alíneas:b) mau procedimento; e) desídia 



15 
 

no desempenho das respectivas funções; h) ato de indisciplina ou 

insubordinação e i) abandono de emprego deveriam ser tratadas com 

precaução pelo juiz. 

Pois, devido às mudanças hormonais e psicológicas ocorridas durante a 

gravidez, a empregada gestante pode cometer um mau procedimento no 

trabalho por uma conduta culposa devido a alterações do humor pelo aumento 

de estrogênio e progesterona que causam irritabilidade e ansiedade. 

A desídia pode ser facilmente justificada pelas sensações de temor e 

angústia provocadas pelo aumento de catecolaminas, substâncias neuro-

hormonais. Além da diminuição do ritmo das atividades para conservar energia 

para a demanda de nutrientes ao feto. 

O ato de indisciplina ou insubordinação pode ocorrer porque a gestante 

encontra-se tensa devido à adaptação à gravidez.  

O abandono de emprego não intencional pode acontecer porque muitas 

gestantes, ao sofrer elevação do cortisol,ficamcom melancolia, tristeza 

profunda e depressão fazendo com que não tenham ânimo de sair para 

trabalhar. Todas as perturbações citadas fazem parte do cotidiano de muitas 

empregadas gestantes. 

Antes de se aplicar uma justa causa na empregada gestante, o 

empregador deveria primeiro dar uma advertência, depois uma suspensão para 

que ela pudesse ter a chance de conservar seu emprego. Apesar da 

advertência não estar tipificada na CLT, a gradação de penalidades não é 

irregular. A suspensão encontra-se na CLT, em seu artigo 474, e sua 

severidade é maior que a advertência, sendo ilícita acima de 30 dias 

(MARTINS, 2014, p.1349). 

A pena mais severa é a dispensa por justa causa por romper o contrato 

de trabalho. Apesar de não ser registrada na carteira de trabalho, deixa uma 

marca indelével na vida profissional do trabalhador (MARTINS, 2014, p.1350). 

A lei deve garantir que não haja discriminação na dispensa contra a 

gestante. Isto foi justificado pelo juiz Marcelo Paes Menezes, titular da Vara do 

Trabalho de Muriaé (processo nº 0000290-74-2015-5-03-0068- ROPS com 

publicação da sentença em 12/03/2015), quando se deparou com um caso de 
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desrespeito a uma empregada gestante causado pelo supermercado em que 

trabalhava porque o empregador a dispensou por ela ter ido ao médico seis 

vezes como é de seu direito para ser consultada. A vida no útero merece a 

tutela jurídica porque o bem maior que se pretende preservar é a vida que está 

sendo gerada. 

Cabe ao empregador o ônus da prova da justa causa cometida pelo 

empregado, segundo artigo 818 da CLT. 

Para que a empregada gestante não perca seu emprego, há a 

possibilidade da reintegração que será vista na última seção. 

 

5. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA EMPREGADA GESTANTE 

 

Para Barros (2016,p. 724) e Martins (2014, p. 474), reintegração só será 

autorizada se acontecerna vigência do contrato de trabalho ou do aviso prévio 

indenizado. Do contrário, a garantia ao emprego restringir-se-á aos salários e 

demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. 

Conforme Sérgio Pinto Martins (2014, p. 474), o pedido de indenização 

só é devido se não for mais possível a reintegração, pelo fim da garantia de 

emprego e desde que a empresa fique ciente da gravidez da empregada.   O 

principal objetivo é garantir a gestante o direito à reintegração e não à 

indenização. Mas, se não houver mais condição de seu retorno ao trabalho, 

fará jus à indenização desde a dispensa até a data do período de estabilidade. 

No caso de não readmissão, o período de afastamento da empregada 

estável será pago em dobro. Mas, se retornar ao serviço, receberá os salários 

pertinentes ao tempo de afastamento. 

A Súmula 244, II, do TST esclarece que “a garantia de emprego da 

gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de 

estabilidade”. 

Consoante Martins (2014, p. 674), a readmissão é uma opção da 

empregada e não do empregador, sendo exercida conforme o desejo da 

primeira. 
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Na visão de Porto (2017), entende-se como data da confirmação da 

gravidez aquela da concepção em si, ou seja, ainda que a empregada tenha a 

confirmação da gravidez em dezembro, por exemplo, o fato gerador a ser 

considerado é o mês em que a gravidez ocorreu – setembro - por exemplo. 

Se o empregador rescindir o contrato de trabalho durante o período de 

estabilidade, a dispensa será nula, caso a empregada gestante ajuíze uma 

ação trabalhista, conforme o artigo da doutora Andressa Novack, publicado em 

junho de 2017. 

A extinção da empresa ou do estabelecimento inviabiliza a reintegração, 

cabendo apenas o pagamento das verbas contratuais desde a irregular 

dispensa até o fim do período de estabilidade (DELGADO, 2016, p.1403). 

O TST em um Recurso de Revista (RR 133888201250900091338-

88.2012.5.09.0009 de 22/11/2013) deu provimento ao referido recurso à 

gestante que não quis ser reintegrada a empresa em que trabalhava. O 

empregador não queria indenizá-la por ter se negado a voltar a trabalhar na 

empresa. Sua renúncia ao emprego não descaracteriza a sua estabilidade 

provisória pela gravidez. 

 

CONCLUSÃO 

 

O referido trabalho teve como objetivo relacionar a estabilidade 

provisória da empregada gestante com o cometimento de falta grave através 

de cinco seções. 

A primeira seção explicou as modificações ocorridas na mulher gestante, 

como os hormônios influenciam seu comportamento e suas atitudes no 

trabalho. Muitas vezes, por incompreensão dos colegas e do empregador, os 

sintomas ocorridos na gravidez fazem com que, involuntariamente, a 

empregada gestante cometa falta grave que enseja justa causa. 

A segunda seção demonstrou as estabilidades nos vínculos 

empregatícios para a compreensão de que alguns empregados, protegidos 

pela CLT, gozam delas. 
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A terceira seção tratou especificamente da estabilidade da empregada 

gestante que ocorre para que a mulher se recupere do parto e tenha condições 

de cuidar com tranquilidade do seu filho nos primeiros meses de vida. A 

proteção à maternidade visa preservar a raça humana, pois, se as mulheres 

deixarem de engravidar, haverá extinção da raça humana.  

A quarta seção demonstrou as faltas graves que levam a dispensa por 

justa causa, inclusive os empregados com estabilidade.Grandes perdas 

acontecem para quem recebe uma justa causa e, principalmente, para uma 

empregada gestante. Quantas oportunidades já serão negadas a quem ainda 

nem chegou ao mundo? Quanto tempo ficará sem emprego essa mulher que 

muitas vezes só conta com ela mesma? 

O dinheiro é a moeda de troca para tudo de que se necessita para viver, 

além dos gastos aumentarem muito neste período porque a gravidez requer 

uma alimentação mais diversificada para que os nutrientes adequados 

cheguem ao bebê. As compras de alimentos, para o enxoval, para a gestante 

fazem parte do mínimo existencial, além do direito de ir e vir na busca por 

melhores oportunidades de emprego. 

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana diz respeito ao mínimo 

existencial e, a proteção à maternidade ampara o nascituro,pois nada melhor 

do que a mulher ter a dignidade de levar o pão de cada dia para o seu lar com 

o suor do seu labor, por mais que o Estado ajude com benefícios quem deles 

necessite. 

A quinta seção tratou da possibilidade de reintegração da empregada 

gestante já que o preceito maior é mantê-la no emprego. 

Disto tudo se conclui a necessidade de maior complacência com o 

estado gravídico no julgamento de uma lide, pois as mudanças hormonais 

tornam a empregada gestante mais suscetível às intempéries da vida. Muitas, 

ao chegaremcasa, não têm uma pessoa para ajudá-las ou conversar, outras 

são abandonadas por seus companheiros ou maridos sentindo-se sozinhas no 

mundo num período que requer maior atenção devido a tantas transformações. 

“A vida no útero merece a tutela jurídica porque o bem maior que se 

pretende é preservar a vida que está sendo gerada e a lei deve garantir a não 
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discriminação da dispensa contra a empregada gestante”. Sendo assim, todos 

os juízes devem julgar com cautela uma lide de empregada gestante para que 

a vida humana seja respeitada e preservada. 
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