O que é estabilidade provisória?
É o período em que o empregado tem seu emprego
garantido, não podendo ser dispensado por vontade
do empregador, salvo por justa causa ou força
maior.
Encontram-se previstas em lei ou em acordos e
convenções coletivas de trabalho.
Quais são as estabilidades previstas em lei?
•
CIPATR (comissão interna de prevenção de
acidentes do trabalho rural)

Como proceder nos contratos por prazo
determinado?
Nos contratos de safra ou de elevada concentração
de empregados por prazo determinado, quando
houver de 11 a 19 empregados a assistência em
matéria de saúde e segurança será garantida pelo
empregador diretamente ou por preposto, ou por
meio de profissional por ele contratado.
Todos os membros da CIPA têm direito a
estabilidade?
Somente os membros eleitos pelos empregados têm
garantia provisória de emprego não podendo sofrer
despedida arbitrária, salvo se decorrente de motivo
técnico, disciplinar, econômico ou financeiro.

•

Gestante

•

Dirigente sindical

•

Acidente do trabalho

•

Membros do Conselho Curador do FGTS

O suplente também tem esta garantia?

•

Diretores de sociedade cooperativa

Sim. De acordo com a Súmula 339, I do TST, 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.

•
Membros do Conselho Nacional de
Previdência Social (CNPS)
•
Representantes dos Empregados na
Comissão de Conciliação Prévia (CCP)

Qual o prazo da estabilidade?
CIPATR

Desde o registro de sua candidatura até um ano
após o final de seu mandato.

Qual o objetivo da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho Rural?

Base legal:

Prevenir acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho.
A constituição da CIPATR (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural) é
obrigatória?
O empregador rural ou equiparado que tenha 20 ou
mais empregados permanentes deve manter uma
comissão em funcionamento por estabelecimento.

Norma Regulamentadora 31 da Portaria 3.214/78 do
Ministro do Trabalho e Emprego, item 31.7.15 e
ADCT (Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias) art. 10, II, “a”.
GESTANTE
Qual o prazo da estabilidade da gestante?
Há estabilidade de emprego desde a confirmação da
gravidez até 5 (cinco) meses após o parto.

Há garantia de emprego nos contratos por prazo
determinado?

O dirigente sindical poderá ser dispensado se
cometer falta grave?

Sim. De acordo com a Súmula 244, III do TST, a
empregada gestante tem direito à estabilidade
provisória, mesmo na hipótese de admissão
mediante contrato por tempo determinado.

Sim, porém deve ser apurada em inquérito judicial,
nos termos da legislação.

O desconhecimento da gravidez pelo empregador
prejudica a estabilidade?

A CLT estabelece o prazo de 24 horas para se
comunicar a empresa sobre o registro da
candidatura e, em igual prazo, a eleição e posse.
Porém, a súmula 369 do TST assegura a estabilidade
ao empregado dirigente sindical ainda que a
comunicação do registro da candidatura ou da
eleição e da posse seja realizada fora deste prazo
(24h), desde que a ciência ao empregador, por
qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de
trabalho.

Não, o que vale é data da confirmação da gravidez,
sendo irrelevante o desconhecimento do estado
gravídico pelo empregador.
Se ocorrer o falecimento da genitora, será
assegurada a estabilidade a quem detiver a guarda
do seu filho?
Sim. De acordo com a Lei Complementar nº 146, de
25 de junho de 2014, quem detiver a guarda terá
garantia de emprego nos mesmos termos da alínea
b, do inciso II, do art. 10 do ADCT, ou seja, até 5
meses após o parto.
E se o empregador verificar a gravidez no curso de
aviso-prévio?
Ainda que durante o aviso-prévio trabalhado ou
indenizado, a empregada gestante tem direito à
estabilidade provisória.
A empregada doméstica tem estabilidade?
A garantia de emprego foi estendida às empregadas
domésticas pela Lei 11.214/2006, a qual acrescentou
o art. 4ª-A à Lei 5859/72, que dispõe sobre a
respectiva profissão.

Qual é o prazo da comunicação do registro da
candidatura para assegurar a estabilidade?

E se o registro ocorrer na vigência do aviso prévio?
Neste caso não lhe é assegurada a estabilidade
provisória, ainda que o aviso seja indenizado.
O empregado de categoria diferenciada goza de
estabilidade?
Somente se exercer na empresa atividade pertinente
à categoria profissional do sindicato para o qual foi
eleito dirigente.
Base legal:
Constituição Federal, artigo 8º, VIII, artigo 543 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e Súmulas
369 e 379 do TST.
MEMBROS DO CONSELHO CURADOR DO FGTS.

Base legal:
ADCT (Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias) art. 10, II, “b”, artigo 391-A da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Lei
Complementar nº 146, de 25 de junho de 2014,
Súmula 244 do TST e Lei 11.324/2006.
DIRIGENTE SINDICAL
Qual o seu período de estabilidade?
O empregado sindicalizado não pode ser dispensado
do emprego, a partir do momento do registro de sua
candidatura a cargo de direção ou representação de
entidade sindical ou associação profissional, até um
ano após o final do seu mandato, caso seja eleito
(inclusive como suplente).

Quem tem direito?
Aos membros do Conselho Curador do FGTS,
efetivos e suplentes, enquanto representantes dos
trabalhadores, é assegurada a estabilidade no
emprego.
Qual é o período de estabilidade?
Desde a nomeação até 1 ano após o término do
mandato de representação, somente podendo ser
demitidos por motivo de falta grave, regularmente
comprovada por meio de processo sindical.
Base Legal:
Lei nº 8.036/1990, art. 3º, § 9º.

MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPS)

Sim. De acordo com a Súmula 378, III do TST, o
empregado acidentado tem direito à estabilidaO
que é estabilidade provisória?

Quem tem direito?
Aos membros do CNPS, titulares e suplentes,
enquanto representantes dos trabalhadores em
atividade, é assegurada a estabilidade no emprego.

É o período em que o empregado tem seu emprego
garantido, não podendo ser dispensado por vontade
do empregador, salvo por justa causa ou força
maior.

Qual é o período de estabilidade?

Encontram-se previstas em lei ou em acordos e
convenções coletivas de trabalho.

Desde a nomeação até 1 ano após o término do
mandato de representação, somente podendo ser
demitidos por motivo de falta grave, regularmente
comprovada em processo judicial.

Quais são as estabilidades previstas em lei?

Base Legal:

•
CIPATR (comissão interna de prevenção de
acidentes do trabalho rural)

Lei nº 8.213/1991, art. 3º, § 7º.

•

Gestante

•

Dirigente sindical

•

Acidente do trabalho

•

Membros do Conselho Curador do FGTS

O que é considerado acidente do trabalho?

•

Diretores de sociedade cooperativa

É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço
da empresa ou pelo exercício do trabalho do
segurado especial, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho.

•
Membros do Conselho Nacional de
Previdência Social (CNPS)

ACIDENTE DO TRABALHO

Quais são as situações que se equiparam ao
acidente do trabalho?
São equiparadas ao acidente do trabalho a doença
profissional e a do trabalho. A doença profissional é
aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do
trabalho peculiar a determinada atividade e
constante da relação de que trata o Anexo II do
Regulamento da Previdência Social – Decreto nº
3.048/1999. A doença do trabalho, por sua vez, é
adquirida ou desencadeada em função das
condições especiais em que o trabalho é realizado e
com ele se relaciona diretamente, desde que
constante do mencionado Anexo II.

•
Representantes dos Empregados na
Comissão de Conciliação Prévia (CCP)
CIPATR
Qual o objetivo da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes do Trabalho Rural?
Prevenir acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho.
A constituição da CIPATR (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural) é
obrigatória?
O empregador rural ou equiparado que tenha 20 ou
mais empregados permanentes deve manter uma
comissão em funcionamento por estabelecimento.

Qual o período da estabilidade do empregado
acidentado?

Como proceder nos contratos por prazo
determinado?

O segurado tem garantida, pelo prazo mínimo de 12
meses, a manutenção do seu contrato de trabalho
na empresa, após a cessação do auxílio-doença
acidentário, independentemente de percepção de
auxílio-acidente.

Nos contratos de safra ou de elevada concentração
de empregados por prazo determinado, quando
houver de 11 a 19 empregados a assistência em
matéria de saúde e segurança será garantida pelo
empregador diretamente ou por preposto, ou por
meio de profissional por ele contratado.

Há garantia de emprego do acidentado nos
contratos por prazo determinado?

Todos os membros da CIPA têm direito a
estabilidade?
Somente os membros eleitos pelos empregados têm
garantia provisória de emprego não podendo sofrer
despedida arbitrária, salvo se decorrente de motivo
técnico, disciplinar, econômico ou financeiro.

E se o empregador verificar a gravidez no curso de
aviso-prévio?
Ainda que durante o aviso-prévio trabalhado ou
indenizado, a empregada gestante tem direito à
estabilidade provisória.
A empregada doméstica tem estabilidade?

O suplente também tem esta garantia?
Sim. De acordo com a Súmula 339, I do TST, 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.
Qual o prazo da estabilidade?
Desde o registro de sua candidatura até um ano
após o final de seu mandato.
Base legal:
Norma Regulamentadora 31 da Portaria 3.214/78 do
Ministro do Trabalho e Emprego, item 31.7.15 e
ADCT (Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias) art. 10, II, “a”.

A garantia de emprego foi estendida às empregadas
domésticas pela Lei 11.214/2006, a qual acrescentou
o art. 4ª-A à Lei 5859/72, que dispõe sobre a
respectiva profissão.
Base legal:
ADCT (Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias) art. 10, II, “b”, artigo 391-A da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Lei
Complementar nº 146, de 25 de junho de 2014,
Súmula 244 do TST e Lei 11.324/2006.
DIRIGENTE SINDICAL
Qual o seu período de estabilidade?

GESTANTE

Há estabilidade de emprego desde a confirmação da
gravidez até 5 (cinco) meses após o parto.

O empregado sindicalizado não pode ser dispensado
do emprego, a partir do momento do registro de sua
candidatura a cargo de direção ou representação de
entidade sindical ou associação profissional, até um
ano após o final do seu mandato, caso seja eleito
(inclusive como suplente).

Há garantia de emprego nos contratos por prazo
determinado?

O dirigente sindical poderá ser dispensado se
cometer falta grave?

Sim. De acordo com a Súmula 244, III do TST, a
empregada gestante tem direito à estabilidade
provisória, mesmo na hipótese de admissão
mediante contrato por tempo determinado.

Sim, porém deve ser apurada em inquérito judicial,
nos termos da legislação.

Qual o prazo da estabilidade da gestante?

O desconhecimento da gravidez pelo empregador
prejudica a estabilidade?
Não, o que vale é data da confirmação da gravidez,
sendo irrelevante o desconhecimento do estado
gravídico pelo empregador.
Se ocorrer o falecimento da genitora, será
assegurada a estabilidade a quem detiver a guarda
do seu filho?
Sim. De acordo com a Lei Complementar nº 146, de
25 de junho de 2014, quem detiver a guarda terá
garantia de emprego nos mesmos termos da alínea
b, do inciso II, do art. 10 do ADCT, ou seja, até 5
meses após o parto.

Qual é o prazo da comunicação do registro da
candidatura para assegurar a estabilidade?
A CLT estabelece o prazo de 24 horas para se
comunicar a empresa sobre o registro da
candidatura e, em igual prazo, a eleição e posse.
Porém, a súmula 369 do TST assegura a estabilidade
ao empregado dirigente sindical ainda que a
comunicação do registro da candidatura ou da
eleição e da posse seja realizada fora deste prazo
(24h), desde que a ciência ao empregador, por
qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de
trabalho.
E se o registro ocorrer na vigência do aviso prévio?
Neste caso não lhe é assegurada a estabilidade
provisória, ainda que o aviso seja indenizado.

O empregado de categoria diferenciada goza de
estabilidade?

ACIDENTE DO TRABALHO

Somente se exercer na empresa atividade pertinente
à categoria profissional do sindicato para o qual foi
eleito dirigente.

O que é considerado acidente do trabalho?

Base legal:
Constituição Federal, artigo 8º, VIII, artigo 543 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e Súmulas
369 e 379 do TST.

É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço
da empresa ou pelo exercício do trabalho do
segurado especial, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional que cause a morte ou a perda
ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho.

MEMBROS DO CONSELHO CURADOR DO FGTS.
Quem tem direito?
Aos membros do Conselho Curador do FGTS,
efetivos e suplentes, enquanto representantes dos
trabalhadores, é assegurada a estabilidade no
emprego.
Qual é o período de estabilidade?
Desde a nomeação até 1 ano após o término do
mandato de representação, somente podendo ser
demitidos por motivo de falta grave, regularmente
comprovada por meio de processo sindical.
Base Legal:

Quais são as situações que se equiparam ao
acidente do trabalho?
São equiparadas ao acidente do trabalho a doença
profissional e a do trabalho. A doença profissional é
aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do
trabalho peculiar a determinada atividade e
constante da relação de que trata o Anexo II do
Regulamento da Previdência Social – Decreto nº
3.048/1999. A doença do trabalho, por sua vez, é
adquirida ou desencadeada em função das
condições especiais em que o trabalho é realizado e
com ele se relaciona diretamente, desde que
constante do mencionado Anexo II.

Lei nº 8.036/1990, art. 3º, § 9º.
MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (CNPS)
Quem tem direito?
Aos membros do CNPS, titulares e suplentes,
enquanto representantes dos trabalhadores em
atividade, é assegurada a estabilidade no emprego.
Qual é o período de estabilidade?
Desde a nomeação até 1 ano após o término do
mandato de representação, somente podendo ser
demitidos por motivo de falta grave, regularmente
comprovada em processo judicial.
Base Legal:
Lei nº 8.213/1991, art. 3º, § 7º.

Qual o período da estabilidade do empregado
acidentado?
O segurado tem garantida, pelo prazo mínimo de 12
meses, a manutenção do seu contrato de trabalho
na empresa, após a cessação do auxílio-doença
acidentário, independentemente de percepção de
auxílio-acidente.
Há garantia de emprego do acidentado nos
contratos por prazo determinado?
Sim. De acordo com a Súmula 378, III do TST, o
empregado acidentado tem direito à estabilida

