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RESUMO 
O presente artigo tem por objetivo efetuar uma análise do instituto da estabilidade da gestante 
empregada no direito brasileiro. Para tanto, serão abordados os principais aspectos 
relacionados aos fundamentos da proteção à mulher no mercado de trabalho, adentrando-se no 
tema específico da proteção à mulher no direito brasileiro, o que permitirá, ao final, tratar do 
tema da estabilidade da gestante empregada, nos termos consagrados pela Constituição 
federal de 1988.  
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ABSTRACT 
The purpose of this article is to analyze the institute of the stability of pregnant women in 
Brazilian law. Therefore, the main aspects related to the fundamentals of the protection of 
women in the labor market will be studied, focusing on the specific theme of protection of 
women in Brazilian law, which will, in the end, allow us to study the stability of the pregnant 
woman in the terms established by the Federal Constitution of 1988. 
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1 INTRODUÇÃO 

A estabilidade provisória da gestante empregada é um dos mais importantes 

instrumentos previstos na legislação pátria destinados à proteção da maternidade, da mulher 

empregada, de sua família e também do filho que está prestes a nascer.  

Prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal de 1988, essa estabilidade provisória garante à gestante empregada que 

essa não será demitida de modo arbitrário ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez 
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até cinco meses após o parto.  

Diante da relevância desse tema, o presente trabalho objetiva discorrer sobre 

importantes questões relacionadas à estabilidade da gestante empregada, o que permitirá obter 

informações para compreender melhor esse instrumento de tutela da maternidade da obreira. 

Para a consecução desse objetivo, optou-se por dividir o presente estudo em quatro 

tópicos. 

No primeiro tópico, buscar-se-á discorrer sobre a proteção da mulher no mercado de 

trabalho, momento em que se objetivará tratar sobre os fundamentos que envolvem a questão 

da tutela específica da mulher no Direito do Trabalho. 

Em seguida, no segundo tópico, serão abordados os aspectos fundamentais 

relacionados à proteção da gestante empregada, momento em que serão explicitados os 

principais nortes constitucionais que permitem uma compreensão principiológica do sistema 

de proteção à maternidade previsto na Constituição da República. 

Já no terceiro tópico, delimitar-se-á um pouco mais o tema, tomando-se por base as 

principais previsões normativas que protegem a gestante obreira, o que permitirá uma 

visualização mais prática da forma como o direito pátrio tutela a gestante empregada, seja no 

âmbito constitucional quanto no infraconstitucional. 

Finalmente, no quarto tópico, adentrar-se-á no tema da estabilidade da gestante 

empregada de uma maneira mais específica, momento em que serão abordados interessantes 

aspectos constitucionais e jurisprudenciais no que tange à garantia de emprego da gestante 

empregada.  

Acredita-se, singelamente, que o presente estudo, embora não tenha a pretensão de 

esgotar o assunto aqui tratado, permitirá que se tenha acesso a importantes questionamentos 

relacionados à estabilidade provisória da gestante empregada, o que trará subsídios para uma 

melhor compreensão dessa matéria à luz da sistemática de tutela da maternidade e da infância 

previstas na Constituição federal de 1988. 

2 DA PROTEÇÃO À MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

Uma importante premissa que deve ser estabelecida para a discussão da proteção da 

mulher no mercado de trabalho reside em perceber que é natural que a lei dê um tratamento 

diferenciado para pessoas que se encontrem em situações jurídicas também sejam 

diferenciadas. 

Aqui, não será exagero fazer referência à clássica lição de Rui Barbosa (2000, p. 55) 
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A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 

desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 

desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade . 

De tal maneira, respeitar as especificidades da mulher no mercado de trabalho 

significa exatamente dar concretude à igualdade material, fato esse que encontra perfeita 

consonância com a Constituição Federal de 1988, eis que esta enuncia diversos objetivos em 

seu art. 3º, os quais revelam o desiderato de construir uma sociedade livre, justa e solidária 

(inciso I), de reduzir as desigualdades sociais (inciso III), promovendo-se o bem de todos, sem 

quaisquer discriminações relativas a sexo (inciso IV). 

Pois bem, neste passo, importante será perquirir quais as particularidades da mulher 

em razão das quais exsurge a necessidade de que lhe seja atribuído um tratamento 

diferenciado. 

Desse modo, no intuito de apontar os fundamentos para essa proteção, é bastante 

precisa a lição de Amauri Mascaro do Nascimento, citado por Francisco Ferreira Jorge Neto e 

Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante (2015, p. 959):   

(1) fundamento fisiológico  a mulher não é dotada da mesma resistência física do 
homem e a sua constituição é mais frágil, de modo a exigir do direito uma atitude 
diferente e mais compatível com o seu estado; (2) fundamento social  interessa à 
sociedade a defesa da família, daí porque o trabalho da mulher deve ser 
especialmente protegido de tal modo que a maternidade e as solicitações dela 
decorrentes sejam devidamente conciliadas com as ocupações profissionais. 

Logo, consoante o referido autor, de um lado existe o fundamento fisiológico, 

intimamente ligado a compleição e à constituição física da mulher e, de outro, existe o 

fundamento social, notadamente atrelado ao interesse social de defesa da família. 

Além desses dois fundamentos (fisiológico e social), não se pode olvidar da influência 

cultural sobre a vida da mulher, de modo que também em virtude desse fator, deve existir um 

respeito específico à mesma no intuito de possibilitar o seu acesso ao mercado de trabalho em 

pé de igualdade com o homem. 

Neste passo, é genuína a explicação de Thaíssa Tamarindo da Rocha Weishaupt Proni 

(2013, p. 19-20), a qual, de um modo deveras preciso, coloca em evidência a necessidade de 

tratamento especial à mulher pelos motivos físicos e culturais:  

Parece razoável concluir que a condição primordial para que a mulher pudesse se 
inserir no mundo do trabalho é que houvesse também legislação especial para seu 
tratamento. Não é a premissa da justiça, que para concretizá-la, é necessário tratar os 
desiguais de forma desigual? Se assim não fosse, não se justificaria a legislação que 
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distingue a carga máxima de carregamento de peso para homens e mulheres, 
segundo art. 198 (homens) e art. 390 (mulheres) da CLT. Não é verdade que a massa 
muscular e óssea feminina, em regra e considerando-se o perfil físico da mulher 
média, é mais frágil?
E não é verdade que somente a mulher, até hoje, é biologicamente capaz de gerar 
uma criança? Segundo a jurista Alice Monteiro de Barros, a gestação inclui muito 

-se de um processo psicológico 
complexo, de intensa atividade emocional, que testa tanto as reservas físicas e 
psíquicas qua
Igualmente, não é sobre a mãe adotiva que recai a maior parte da responsabilidade 
de cuidar do filho, quando este chega ao lar adotivo, sendo ele bebê ou criança 
maior? A amamentação, mesmo que pela mamadeira, não fica, na maior parte do 
tempo, a encargo da mãe? A mãe adotiva, igualmente, passa por processo 
psicológico complexo durante o processo de adoção. Certamente suas reservas 
físicas e psíquicas são postas à prova. Nesta toada, não da fragilidade feminina, mas 
da própria diferença entre os sexos imposta pela biologia e pela cultura (papel social 
da mulher), a necessidade de uma legislação especial se impõe. Em particular, no 
caso da maternidade.

Dessa maneira, há fundamentos fisiológicos, sociais e também culturais em razão dos 

quais se faz necessária uma proteção especial à mulher, de forma que, em razão dessas deve 

existir uma diferenciação que permita a sua inserção no mercado de trabalho em igualdade 

com o homem.  

De fato, há manifesto interesse social quando se protege a maternidade, uma vez que 

essa tutela permite o desenvolvimento saudável do filho e da mãe, resguardando-se, 

simultaneamente, a dignidade humana da mãe e do filho (art. 1º, III, CF/1988) e a própria 

família, a qual é a base da sociedade e que gozará de proteção especial do Estado, como 

preceitua o art. 226, da Constituição federal de 1988. 

Logo, seja pelo fundamento fisiológico (constituição física da mulher), ou pelo 

fundamento social de proteção da família, ou ainda pela constatação de uma cultura que 

inegavelmente possui um ranço muito presente de machismo e de patriarcalismo, ganha lume 

uma legislação que atenda às especificidades da mulher dentro do mercado de trabalho, 

tutelando-a.

3 DA PROTEÇÃO À GESTANTE EMPREGADA: ASPECTOS FUNDAMENTAIS  

A proteção da gestante empregada é uma modalidade de tutela da mulher no mercado 

de trabalho, a qual permite a concretização do princípio constitucional da dignidade humana 

(art. 1º, III, CF/1988) e também abre espaço para a consecução da igualdade material

objetivada pelo constituinte (art. 3º, I, III, IV e art. 5º, caput, CF/1988).

Nesse contexto, é valioso se dizer, consoante a lição de Thaíssa Tamarindo da Rocha 
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Todavia, não será exagero afirmar que outros valores sociais também são alcançados 

quando se tutela a maternidade nas relações de trabalho, dos quais ganham destaque: a 

proteção à criança e a proteção à família. 

Isso porque ao se proteger as condições dignas para o trabalho da gestante, resguarda-

se tanto a dignidade da mãe quanto a do filho, o que denota a existência de uma sociedade que 

almeja o nascimento e o desenvolvimento da criança sem nenhum tipo de consequência 

negativa em virtude do trabalho desempenhado pela genitora. 

Essa tutela encontra correspondência com o próprio objetivo de que o Estado efetive 

políticas públicas à criança que permitam o seu nascimento e desenvolvimento em condições 

dignas de existência, em homenagem ao art. 7º, caput, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio 

e harmonioso, em condições dignas de existência

Ademais, é valioso perceber que a legislação brasileira tenta compatibilizar o direito 

social ao trabalho da mulher (art. 6º e art. 7º, XX, da CF/1988) com a proteção integral de que 

a criança é destinatária (art. 227, CF/1988 e art. 1º, ECA), o que claramente encontra respaldo 

nos valores sociais do trabalho aos quais se refere o art. 1º, IV, da Lei Maior. 

De tal maneira, tutelar a maternidade no mercado de trabalho significa também 

proteger integralmente a criança que está prestes a nascer, colocando-a a salvo de toda forma 

de negligência, de exploração, crueldade e opressão que poderiam existir no ambiente obreiro 

sem o adequado tratamento da gestante, em respeito à proteção integral da criança prevista no 

art. 227 da Constituição da República. 

Em adição, manifesta-se imperioso abordar um segundo valor que é alcançado quando 

se tutela a maternidade nas relações de trabalho, qual seja, o da própria tutela que deve ser 

conferida à família. 

De fato, quando se fala em uma empregada gestante, é trivial concluir que em um 

curto intervalo de tempo uma criança nascerá, de sorte que a sua inserção no seio de uma 

família é iminente. 

Desse modo, ao se proteger o nascimento de uma criança por intermédio de uma 

legislação de cunho trabalhista destinada à gestante, também é efetivada uma tutela à própria 

família na qual estará inserida. 

Essa proteção à família ganha respaldo ainda maior quando se analisa 

sistematicamente o direito brasileiro, eis que o próprio art. 226, da Constituição federal de 
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A relevância da família também pode ser vista de uma maneira deveras interessante 

quando a legislação federal a considera como direito subjetivo da criança e do adolescente, 

como se extrai do art. 19, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente:  

Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua 
família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.

Essa importância que chega a considerar a família como direito subjetivo da criança 

evidentemente encontra fundamento naquilo que a doutrina hodiernamente denomina de 

função social da família. 

Sobre a função da família, é valiosa a lição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho (apud TARTUCE, 2013, p. 26): 

[...] a principal função da família é a sua característica de meio para a realização dos 
nossos anseios e pretensões. Não é mais a família um fim em si mesmo, conforme já 
afirmamos, mas, sim, o meio social para a busca de nossa felicidade na relação com 
o outro. 

Nesse mesmo sentido, explica com perspicácia Paulo Lôbo (2011, p. 20): A

realização pessoal da afetividade, no ambiente de convivência e solidariedade, é a função 

básica da família de nossa época .

Desse modo, se a família é vista com tamanha valoração em nossa ordem jurídica, 

chegando a ser considerada inclusive como base da sociedade e como direito da criança e do 

adolescente, sendo, pois, um meio para a realização pessoal, quando se protege a maternidade 

da empregada, certamente se estará resguardando a formação deste pilar fundamental da 

sociedade. 

Destarte, como se deflui das considerações anteriores, a proteção à gestante empregada 

tem dentre os seus fundamentos o de assegurar a dignidade (art. 1º, III, CF/1988) e a 

igualdade (art. 5º, caput, CF/1988) da mulher no mercado de trabalho, e, quando tais 

fundamentos são respeitados, abre-se espaço para a concretização de outros valores 

fundamentais da sociedade hodierna, notadamente a proteção integral da criança e da família, 

em homenagem aos arts. 226 e 227 da Constituição federal de 1988.  

4 DA TUTELA DA GESTANTE EMPREGADA NO DIREITO BRASILEIRO
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Após traçar esse panorama sobre os aspectos fundamentais da proteção à maternidade 

nas relações obreiras, manifesta-se pertinente abordar as principais previsões legislativas do 

ordenamento jurídico pátrio que resguardam a obreira gestante. 

Desde já, salienta-se que o objetivo não é o de esgotar essa matéria, mas visa-se, 

singelamente, trazer ao presente estudo algumas considerações sobre normas que se crê 

fundamentais para a tutela da gestante empregada. 

Desse modo, partindo-se do ponto de vista constitucional, há um arcabouço normativo 

relacionado à tutela da mulher e da maternidade, consistente nos seguintes artigos: o art. 6º; o 

art. 7º, XVIII e XX; o art. 201, II; o art. 203, I; e o art. 10, II, b, ADCT. 

Como se nota, esses dispositivos podem ser identificados basicamente em três 

oportunidades: (i) quando a Lei Maior versa sobre os direitos sociais; (ii) quando trata das 

questões relativas à seguridade social; (iii) quando assegura a garantia de emprego. 

Todavia, é fundamental que se perceba, desde já, que todas essas normas, embora 

dispersas pela Constituição, encampam, em um sentido genérico, os direitos sociais à proteção 

da mulher no mercado de trabalho e à proteção da maternidade. 

Logo, enquanto direitos sociais, essas disposições exigem uma atuação preponderante 

do Estado no desiderato de concretizar a proteção da mulher e da maternidade, de modo a 

permitir a construção de uma sociedade igualitária. 

Pois bem, ao se analisar os mencionados dispositivos constitucionais, verifica-se que 

na primeira oportunidade em que abordou a proteção à maternidade, o constituinte 

expressamente a inseriu no rol dos direitos sociais, consoante se deflui do caput do seu art. 6º, 

da Constituição da República. 

Por oportuno, observe-se que a proteção à maternidade encontra a sua previsão ao lado 

da proteção à infância, ambas sendo consideradas como direitos sociais, fatos estes que 

evidenciam o objetivo do constituinte de tutelar concomitantemente a maternidade e a 

infância. 

Um segundo artigo que aborda essa questão é o art. 7º, da Lei Maior, cujo inciso 

XVIII aloca 

prejuízo do emprego e do salário, com a . 

Certamente, este é um dos principais artigos que tutelam a maternidade nas relações de 

trabalho e encontra a sua previsão também no art. 392, da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). 

Ademais, no inciso XX do art. 7º o constituinte inseriu como direitos dos 
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Adiante, também abordam a proteção à maternidade os arts. 201, II, e 203, I, da 

Constituição da República, nos quais é inserida como norte para as políticas públicas de 

previdência social (art. 201, II) e de assistência social (art. 203, I). 

Finalmente, a Lei Maior, no art. 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, 

desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.  

Essa é uma das mais importantes garantias da gestante empregada, de sorte que este 

assunto será tratado de maneira minuciosa no próximo tópico. 

No que tange à legislação infraconstitucional que resguarda a maternidade nas relações 

de trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) a disciplina de um modo específico 

entre os arts. 391 e 400. 

Inicialmente, o art. 391, da Consolidação das Leis do Trabalho, postula que o estado 

de gravidez não pode constituir justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da 

mulher. 

Ademais, como acrescenta o parágrafo único do citado artigo, também não poderão 

existir no ambiente obreiro, restrições aos direitos da mulher e ao seu emprego em virtude da 

gravidez, sejam em regulamentos, em contratos coletivos ou individuais de trabalho. 

Como se vê, esse artigo evidentemente encontra guarida na denominada política 

antidiscriminatória, a qual tem como grande referência o art. 373-A, da CLT, artigo esse que é 

considerado por Cesar Reinaldo Offa Basile (2013, p. 190) como um dos mais importantes 

instrumentos de política antidiscriminatória trabalhista. 

Adiante, o art. 391-A, da CLT, também é deveras importante porque afirma que 

eventual estado gravídico da mulher, mesmo no caso em que esteja de aviso prévio, assegura-

lhe a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, b, ADCT. 

Em seguida, o art. 392 aborda a questão da licença-maternidade de 120 (cento e vinte) 

dias, garantindo-a sem prejuízo do emprego ou salário e, nos seus parágrafos, explicita 

diversas particularidades que são muito importantes nessa esfera dos direitos relativos à 

maternidade. 

O parágrafo primeiro do mencionado art. 392 atribui à empregada o dever de, munida 

de atestado médico, notificar o empregador da data do início do afastamento do emprego, a 

qual ocorrerá entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e a data do parto. 
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Ademais, no parágrafo segundo são explicitados os períodos de repouso, antes e 

depois do parto, de modo que estes poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas cada um, 

desde que, mediante atestado médico. 

O parágrafo terceiro garante que, mesmo no caso de parto antecipado, a mulher terá o 

direito aos 120 (cento e vinte) dias de licença-maternidade. 

Ainda no art. 392, o parágrafo quarto elenca em seus dois incisos como direitos da 

empregada gestante: (i) a transferência de função quando as condições de saúde exigirem, 

assegurado o retorno a função; e (ii) a dispensa do horário de trabalho para a realização de 

seis consultas médicas (no mínimo) e exames complementares. 

Adiante, o art. 392-A aborda uma questão deveras relevante que é a da licença 

maternidade de 120 (cento e vinte) dias concedida à empregada que adotar ou obtiver guarda 

judicial para fins de adoção de criança. 

Em seguida, o art. 392-B, da CLT, assegura ao cônjuge ou companheiro, no caso do 

falecimento da genitora, o gozo de licença por todo o período de licença-maternidade ou pelo 

tempo restante, salvo quando o filho falecer ou for abandonado. 

Importante mencionar que o art. 392-C estende a aplicação do art. 392-A e 392-B ao 

empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, o que evidentemente foi 

feito em homenagem ao princípio da isonomia insculpido no caput do art. 5º da Constituição 

federal. 

No art. 393 é explicitado que no período da licença-maternidade (art. 392) a mulher 

fará jus ao salário integral e, quando este for variável, será calculado com base em uma média 

dos 6 (seis) últimos meses de trabalho. 

Ademais, também este artigo postula que a mulher terá direito aos direitos e vantagens 

adquiridos, facultando-lhe o retorno à função que anteriormente exercia. 

Esse fato é muito valioso, eis que, quando a mulher entra de licença maternidade por 

120 (cento e vinte) dias, o empregador não poderá penalizá-la rebaixando-a de função, de 

modo que lhe é assegurado o retorno à função que exercia. 

O art. 394, da CLT, trata de uma relevante possibilidade da mulher grávida, mediante

atestado médico, rescindir os compromissos resultantes de qualquer contrato de trabalho, 

desde que este seja prejudicial à gestação. 

Prosseguindo, o art. 395 aborda a questão do aborto, de modo que, não sendo o aborto 

criminoso, fato este que será comprovado por atestado médico, a mulher terá um repouso 

remunerado de 2 (duas semanas), sendo que, inclusive, lhe será assegurado o retorno à função 

que ocupava anteriormente.
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Neste assunto, não será exagero colacionar as ponderações de Cesar Reinado Offa 

Basile (2013, p. 194): 

Fica claro o objetivo do legislador em tutelar a recuperação física e psíquica da 
funcionária que teve a gestação interrompida, mas há controvérsia em relação ao que 
a medicina considera aborto e o que admite como parto de natimorto. 
Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, existindo necessidade de 
intervenção médica (cesariana ou induzimento por substâncias químicas, 
ressalvando apenas a curetagem) para a extração do feto sem vida do ventre 
materno, teremos a hipótese de parto e, por assim dizer, a licença-maternidade de 
120 (cento e vinte) dias destinada à recuperação física (em razão das modificações 
sofridas pelo corpo e o próprio traumatismo causado pela cirurgia em si) e psíquica 
da empregada. Caso contrário, diante de um aborto espontâneo (expulsão do 
embrião por regular processo fisiológico) ou curetagem, teremos o repouso 
remunerado da funcionária por apenas 2 (duas) semanas. 

Adiante, o art. 396 resguarda à mulher os descansos especiais de meia hora cada um, 

durante a jornada de trabalho para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) 

meses de idade, período esse que poderá ser dilatado quando exigir a saúde do filho. 

O art. 397, da CLT, afirma que o SESI, o SESC, a LBA e outras entidades públicas 

destinadas à assistência da infância manterão ou subvencionarão, consoante suas 

possibilidades, escolas maternais e jardins de infância destinados especialmente aos filhos das 

mulheres empregadas, as quais serão distribuídas nas zonas de maior densidade de 

trabalhadores. 

Em prosseguimento, o art. 399 afirma que o Ministro do Trabalho, Indústria e 

Comércio conferirá diploma de benemerência aos empregadores que se notabilizarem pela 

organização e manutenção de creches e instituições de proteção aos menores em idade pré-

escolar. 

Como se vê, trata-se de um incentivo aos empregadores para que estes mantenham 

creches exemplares que se destinem à proteção dos menores. 

Finalmente, o art. 400, CLT, elenca algumas condições que devem ser estabelecidas 

nos locais em que os filhos deverão ficar durante o período da amamentação, de modo que 

deverão possuir, no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética 

e uma instalação sanitária. 

Destarte, são esses os principais artigos da Constituição de 1988 e da Consolidação 

das Leis do Trabalho que versam sobre a proteção à maternidade nas relações de trabalho os 

quais evidentemente traduzem um sistema voltado à tutela da maternidade em face das 

explorações que poderiam advir no mercado de trabalho. 
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5 DA ESTABILIDADE DA GESTANTE EMPREGADA NA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

Elaboradas as considerações anteriores, é chegado o momento de se discorrer de modo 

específico sobre a forma como o Direito brasileiro regula a estabilidade da gestante 

empregada. 

De início, insta salientar que a referida estabilidade provisória encontra a sua previsão 

no art. 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 

Constituição federal de 1988, artigo este que denota tamanha importância para o presente 

estudo que será integralmente transcrito: 

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da 
Constituição: 
I - fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da 
porcentagem prevista no art. 6º, "caput" e § 1º, da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 
1966; 
II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 
a) 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; 
b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o 
parto.      (Vide Lei Complementar nº 146, de 2014) 
§ 1º Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o 
prazo da licença-paternidade a que se refere o inciso é de cinco dias. 
§ 2º Até ulterior disposição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das 
atividades dos sindicatos rurais será feita juntamente com a do imposto territorial 
rural, pelo mesmo órgão arrecadador. 
§ 3º Na primeira comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo 
empregador rural, na forma do art. 233, após a promulgação da Constituição, será 
certificada perante a Justiça do Trabalho a regularidade do contrato e das 
atualizações das obrigações trabalhistas de todo o período. 

Pois bem, como se extrai da leitura do artigo retro, é vedada a dispensa arbitrária ou 

sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses 

após o parto. 

Essa é uma das mais importantes garantias asseguradas à mulher em virtude do estado 

gravídico, de sorte que em um período tão conturbado de sua vida - em virtude das 

consequências físicas e emocionais inerentes à gravidez - lhe é garantido o direito de não ser 

demitida de modo arbitrário ou sem justa causa. 

Nesse ponto, não será exagero reportar ao ensinamento de Alice Monteiro de Barros, 

citada por Thaíssa Tamarindo da Rocha Weishaupt Proni (2013, p. 20), para quem a gestação 

-se de um processo psicológico complexo, de intensa atividade emocional, que testa 
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Destarte, diante de tamanha complexidade, era natural que o ordenamento jurídico 

brasileiro - o qual apregoa pela dignidade humana (art. 1º, III), pela proteção à maternidade e 

à infância (art. 6º, caput) e pela proteção à mulher no mercado de trabalho (art. 7º, XX) - 

resguardasse o emprego da mulher nesse momento de tamanhas preocupações, como o fez o 

art. 10, II, b, ADCT. 

Pois bem, ocorre que essa previsão legal, embora de notória simplicidade, tem gerado 

alguns questionamentos na doutrina, notadamente em virtude das interpretações que 

derivaram do sentido de confirmação da gravidez. 

Desse modo, indaga-se: o que seria essa confirmação da gravidez? Haveria a 

necessidade de que a mulher avisasse o empregador para que só então fizesse jus à

estabilidade ou já teria direito à estabilidade somente pelo fato de estar grávida? 

Para responder a essas indagações, é importante salientar que se destacam duas teorias 

doutrinárias a este respeito, conforme obtempera Sérgio Pinto Martins (2002, p. 379): a teoria 

da responsabilidade objetiva e a da responsabilidade subjetiva. 

No que diz respeito à teoria da responsabilidade subjetiva, consoante o citado autor 

Evidentemente incorporando essa teoria, aduz o mencionado autor (MARTINS, 2002, 

p. 380) como deve ser compreendida a palavra confirmação:  

a gravidez para o empregador, deve confirmá-la perante o empregador. A 
trabalhadora precisa dar ciência ao empregador de que está grávida, o que é feito 
pela apresentação do atestado médico ou exame laboratorial, quer dizer por ato 
formal, até cientificando por escrito que se encontra grávida, pois do contrário o 
empregador não tem como saber se a empregada está grávida. Somente a partir do 
momento em que a empregada demonstrar a gravidez ao empregador é que estará 
protegida. A empregada tanto poderá apresentar atestado médico, como também será 
possível constatar seu estado físico externo, demonstrado pela gravidez.

Desse modo, segundo a teoria subjetiva, a gestante empregada precisa informar o 

empregador do seu estado para que então tenha direito à estabilidade provisória prevista no 

art. 10, II, b, ADCT. 

Por outro lado, no que atine à teoria da responsabilidade objetiva, é valiosa a lição de 

Sérgio Pinto Martins (2002, p. 380): 

A teoria da responsabilidade objetiva considera que o importante é a confirmação da 
gravidez para a própria empregada e não para o empregador. A garantia de emprego 
independe da comprovação da gravidez perante o empregador, mas da sua 
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confirmação, sendo responsabilidade objetiva do empregador, que visa garantir o 
nascituro. 

Portanto, para a teoria objetiva não há a necessidade de que a mulher informe o 

empregador do estado gravídico, de sorte que essa situação é suficiente para lhe assegurar a 

vedação à demissão arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até 5 

(cinco) meses após o parto. 

Diante dessas duas teorias, esse tema foi parar no Supremo Tribunal Federal, de sorte 

que o Ministro Celso de Mello, no AI 448572/SP, compreendeu que bastaria a confirmação 

objetiva do estado de gravidez para que a gestante tivesse direito à estabilidade provisória, 

informação essa extraída da obra de Francisco Ferreira Jorge Neto e Jouberto de Quadros 

Pessoa Cavalcante (2015, p. 861). 

A decisão do referido ministro foi de tamanha importância que o Tribunal Superior do 

Trabalho alterou o seu entendimento, o que culminou com a atual Súmula 244, I, do TST, a 

p

autores (2015, p. 861). 

Portanto, hoje o tema encontra-se pacificado com a Súmula 244, I, do Tribunal 

Superior do Trabalho, de modo que resta evidente a adoção da corrente objetiva, segundo a 

qual basta o estado gravídico para que a mulher tenha direito à estabilidade provisória do art. 

10, II, b, ADCT. 

Pois bem, feitas as considerações supra, é conveniente abordar os efeitos que decorrem 

da garantia provisória da gestante empregada. 

Um efeito silogístico é o de que não pode a gestante ser demitida arbitrariamente ou 

sem justa causa, mas e se mesmo diante dessa previsão legal a empregada for demitida, quais 

os direitos da gestante? 

Sobre esse tema houve um grande questionamento doutrinário e jurisprudencial, de 

sorte que atualmente o Tribunal Superior do Trabalho pacificou essa matéria na sua Súmula 

A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se 

der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e 

Portanto, consoante o atual entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, ocorrerá a 

reintegração no emprego se a gestante estiver durante o período de estabilidade, ou seja, desde 

a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto, e, caso não esteja nesse período, 
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essa garantia se restringirá aos salários e demais direitos correspondentes ao período no qual o 

emprego lhe era garantido. 

Outro assunto pertinente ao tema da estabilidade da gestante empregada é aquele que 

se relaciona ao aviso prévio, de modo que muito se questionou se haveria estabilidade da 

gestante empregada mesmo quando a confirmação da gravidez acontecesse durante o seu 

prazo. 

Esse assunto foi resolvido com o advento do art. 391-A, da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT): 

Art. 391-A.  A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de 
trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio trabalhado ou indenizado, 
garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na alínea b do inciso 
II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Incluído pela Lei 
nº 12.812, de 2013) 

Dessa maneira, em consonância com este artigo, mesmo no caso do aviso prévio 

trabalhado ou indenizado, a confirmação do estado da gravidez garante a estabilidade

provisória à gestante empregada. 

Ademais, outro assunto relevante sobre a estabilidade da gestante é a inovação inserida 

pela Lei Complementar 146 de 2014, a qual, em seu art. 1º, prevê a possibilidade de se 

estender a estabilidade provisória, no caso de falecimento da genitora, a quem detiver a 

guarda do seu filho.  

Como se vê, nesse caso particular, em virtude da difícil situação do guardião ter que 

cuidar de uma criança na triste ocasião em que a mãe desta falece, o legislador optou por 

garantir-lhe o emprego neste momento tão delicado, mesmo porque, resta evidente que 

ocorreu uma alteração abrupta na vida do guardião, situação essa que precisa de uma tutela 

especial. 

Há ainda outro tema a respeito da estabilidade da gestante que tem gerado grande 

celeuma jurisprudencial, que é o relativo à necessidade da criança nascer viva para se 

assegurar à mãe a estabilidade provisória. 

Neste ponto, é valiosa a menção ao julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região extraído da obra de Francisco Ferreira Jorge Neto e de Jouberto de Quadros Pessoa 

Cavalcante (2015, p. 862): 

ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GESTANTE. NATIMORTO. 1  O fato gerador 
do direito à estabilidade provisória da empregada gestante surge com a concepção na 
vigência do contrato de trabalho, não estando condicionada à comprovação de 
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ciência, nem do empregador, nem da empregada, consoante disposto na Súmula 244, 
inciso I, do C. TST. Trata-se de conferir eficácia ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, incluído, nesse conceito, o nascituro, objeto de preocupação da norma 
protetiva em questão. 2  Considerando que a autora já se encontrava grávida antes 
do encerramento do contrato de trabalho vigente entre as partes, faz jus à garantia da 
estabilidade provisória prevista no art. 10, II, b, do ADCT Da AC/88. 3  Ocorrendo 
parto antecipado, ainda que ocorra parto de natimorto, comprovado por atestado 
médico, a empregada faz jus à indenização pela ausência de manutenção do 
emprego, desde a confirmação da gravidez, até cinco meses após o parto, bem como 
à licença-maternidade de 120 dias. 4 
pretensão. É que o dispositivo constitucional pertinente, o art. 392 consolidado e a 
lei previdenciária não exigem que a criança nasça com vida, para que a empregada 
tenha direito à licença-maternidade e à garantia do emprego. Logo, onde o legislador 

Direito do Trabalho. 8ª ed., São Paulo, 2012). 5  Nos termos do § 5º do artigo 294 
da In -se de parto antecipado 
ou não, ainda que ocorra parto de natimorto, este último comprovado mediante 
certidão de óbito, a segurada terá direito aos cento e vinte dias previstos em lei, sem 
necessidade de avaliação médico-  3ª R.  RO 
2145/2012-004-0300.6  Rel. Marcelo Lamego Pertence  Dje 19/11/2013  p.334). 

Esse julgado é uma verdadeira lição sobre o tema das estabilidades provisórias, de 

sorte que mesmo no caso da criança nascer morta, em nada essa situação obstará à 

estabilidade provisória de que a mãe tem direito, até porque a lei fala em parto, não 

especificando se a criança deva nascer viva para concretizar-se a garantia de emprego. 

Por derradeiro, sobre a questão da estabilidade provisória assegurada à gestante, há um 

último assunto que é deveras polêmico, qual seja, o da possibilidade de se garantir essa 

estabilidade provisória (garantia de emprego) nos contratos de trabalho por tempo 

determinado. 

Sobre esse último ponto, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, a partir da edição 

da Resolução n. 185 de 2012, alterou o conteúdo da Súmula 244 deste Egrégio Tribunal, de 

modo que expressamente passou a considerar, no seu item III, que a empregada gestante tem 

direito à estabilidade provisória mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo 

determinado. 

6 CONCLUSÃO 

No decorrer do presente estudo, foram elaboradas diversas considerações sobre o 

sistema de tutela da maternidade previsto no Direito Brasileiro, buscando-se, ao final, 

discorrer de um modo mais específico sobre a estabilidade da gestante empregada prevista na 

Constituição federal de 1988.  

Assim, no primeiro tópico, ao se tratar da proteção da mulher no mercado de trabalho, 

foram apontados alguns fundamentos que tornam manifesta a necessidade da proteção da 
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mulher nessa seara, dos quais foram destacados os fisiológicos, os sociais e também os 

culturais. 

Já no segundo tópico, buscou-se apontar os principais delineamentos constitucionais 

que evidenciam a necessidade de uma proteção especial à mulher, destacando-se neste estudo 

a promoção à igualdade material (art. 5º, caput, CF/1988), a proteção da dignidade humana 

(art. 1º, III, CF/1988), a tutela da família (art. 226, CF/1988) e também a da criança (art. 227, 

CF/1988). 

Na terceira parte, ao versar sobre a proteção da gestante empregada no direito 

brasileiro, visualizou-se de uma maneira mais prática os principais direitos da gestante 

obreira, o que permitiu uma melhor compreensão da tutela específica que o ordenamento 

jurídico pátrio atualmente lhe confere. 

Finalmente, no quarto tópico, adentrou-se na questão da estabilidade da gestante 

empregada na Constituição Federal de 1988, momento em que se discorreu de um modo 

específico sobre a previsão do art. 10, II, b, do ADCT, da referida Lei Maior. 

 do art. 10, II, b, do 

ADCT, da referida Lei Maior, a jurisprudência tem adotado a teoria objetiva, segundo a qual 

basta o estado gravídico para ensejar a estabilidade no emprego, independentemente do aviso 

da gestante ao empregador, consoante a Súmula 244, I, do TST. 

Dessa forma, caso a gestante seja demitida durante os cinco meses em que tem a 

estabilidade assegurada, tem o direito a ser reintegrada no emprego. Por outro lado, caso já 

tenha passado desse período, terá direito às verbas relativas a esse momento, com fundamento 

na Súmula 244, II, do TST.

Adiante, ao investigar alguns casos específicos, observou-se que a estabilidade deve 

ser aplicada tanto na pendência de aviso prévio, com fundamento no art. 391-A, da CLT, 

quanto nos contratos de trabalho por tempo determinado, com fundamento na Súmula 244, 

III, do TST. 

Dessa forma, foi possível se verificar a importância da estabilidade conferida à 

gestante empregada, de maneira que, em virtude das peculiaridades da gestação, bem como 

em razão da tutela constitucional à infância (art. 6º e art. 227, CF/1988), à maternidade (art. 

6º, CF/1988) e à família (art. 226, CF/1988), manifesta-se imprescindível que exista um 

instrumento hábil a garantir a estabilidade no emprego da gestante em um momento tão 

delicado de sua vida, o qual se traduz como um mecanismo que dá concretude à igualdade 

material (art. 5º, caput e art. 3º, I, CF/1988), realizando o fundamento da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, CF/1988) e também do valor social do trabalho (art. 1º, IV, CF/1988), 



47

como preconizado pela Constituição federal de 1988.  
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