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Conceito e Finalidade e Natureza Jurídica 
 
A ação de inquérito para a apuração de falta grave é uma 
ação constitutiva (negativa) necessária para a apuração de 
falta grave que autoriza a resolução do contrato de trabalho 
do empregado estável por iniciativa do empregador.  
 
Estabilidade Decenal -  artigo 492 da CLT 
Art. 492 - O empregado que contar mais de 10 (dez) anos 
de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido 
senão por motivo de falta grave ou circunstância de força 
maior, devidamente comprovadas. 
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Artigo 494 da CLT - O empregado estável acusado de falta 
grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua 
despedida só se tornará efetiva após o inquérito em que se 
verifica a procedência da acusação.  
 
Formas de Indenização  
Anterior a CF/88 
Existiam  dois sistemas – artigo 478 da CLT e Opção pelo 
FGTS – a partir da Lei 5.107/66 (atualmente Lei 8.036/90 
FGTS) 
Promulgação da CF/88 – FGTS – REGIME OBRIGATÓRIO 
Os não optantes que já haviam alcançado a estabilidade  
decenal antes da promulgação da carta de 1988,  
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permaneceram estáveis, em função do direito adquirido. 
(art. 14 da Lei 8.036/90). 
 
Trabalhadores destinatários do inquérito  
• Estabilidade Decenal (art.494 da CLT 
• Servidores públicos celetistas não concursados que, na 
data da promulgação da CF/88, contavam com cinco anos 
ou mais de serviço público contínuo (ADCT, Artigo 19); 
• Dirigentes sindicais (CF, Artigo 8º, VIII, art. 543, § 3º da 
CLT , Súmula 397 do TST e Súmula nº 197 do STF); 
• Representantes dos trabalhadores no Conselho Curador do 
FGTS (Lei nº 8.036/1990, Artigo 3º, §9º); 
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•Dirigentes de Cooperativa de Empregados (Lei nº 
5.764/1971, Artigo 55);  
•Representantes dos trabalhadores no Conselho Nacional de 
Previdência Social (Lei nº 8.213/1991, Artigo 3º, §7º); 
 
Procedimento 
Artigo 853 a 855 da CLT, que dispõem: 
Art. 853 - Para a instauração do inquérito para apuração de 
falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o 
empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou 
Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da 
data da suspensão do empregado. 
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Art. 854. O processo do inquérito perante a Junta ou 
Juízo obedecerá às normas estabelecidas no presente 
Capítulo, observadas as disposições desta Seção. 

 

Art. 855. Se tiver havido prévio reconhecimento da 
estabilidade do empregado, o julgamento do inquérito 
pela Junta ou Juízo não prejudicará a execução para 
pagamento dos salários devidos ao empregado, até a 
data da instauração do mesmo inquérito. 

 



Inquérito para Apuração de Falta Grave  

Partes no Inquérito 

Requerente X Requerido 

Testemunhas – até 6 (seis) para cada parte – artigo 821 
da CLT. 

 

Havendo a suspensão do empregado estável pelo 
empregador para a propositura da ação, a suspensão 
perdurará até decisão final do processo (artigo 494 da 
CLT): 
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Art. 494.O empregado acusado de falta grave poderá ser 
suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se 
tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a 
procedência da acusação. 
Parágrafo único - A suspensão, no caso deste artigo, 
perdurará até a decisão final do processo. 
 
Prazo para o Ajuizamento da Ação de inquérito para 
Apuração de Falta Grave de Empregado Estável 
 
30 dias – contados do afastamento do empregado 
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Súmula 403 do STF 
 
É DE DECADÊNCIA O PRAZO DE TRINTA DIAS PARA 
INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO JUDICIAL, A CONTAR DA 
SUSPENSÃO, POR FALTA GRAVE, DE EMPREGADO ESTÁVEL. 
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Efeitos da Sentença 
Se o pedido da resolução contratual for julgado 
improcedente, ou seja, reconhecida a inexistência de falta 
grave praticada pelo empregado (réu), fica o empregador 
(autor) obrigado a reintegrá-lo (e não a “readmiti-lo no 
serviço”, como consta no Artigo 495 da CLT) no emprego e a 
pagar-lhe os salários demais vantagens a que teria direito 
no período de afastamento,  
Neste caso, considera-se, em verdade, ter havido 
interrupção do contrato de trabalho.  
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Sendo desaconselhável a reintegração o julgador poderá 
converter a reintegração em pagamento de indenização em  
dobro, artigo 496 da CLT.  
 
Art. 496 da CLT Quando a reintegração do empregado 
estável for desaconselhável, dado o grau de 
incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente 
quando for o empregador pessoa física, o tribunal do 
trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização 
devida nos termos do artigo seguinte. 
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Caso não tenha havido suspensão do empregado estável e 
julgado improcedente o pedido, o contrato de trabalho 
continuará a vigorar normalmente, como se nada tivesse 
ocorrido. 
 
Provada a falta grave a sentença tem caráter constitutivo-
negativo, autorizando a resolução contratual. Nesta 
hipótese, caso o empregado tenha sido suspenso 
anteriormente ao ajuizamento da ação, os efeitos da 
sentença serão retroativos – contrato rompido na data da 
suspensão contratual.  
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Caso não tenha havido a suspensão do empregado e julgado 
procedente o inquérito  - contrato findo na data da 
propositura da ação de inquérito. 
  
 
 
 


