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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo a aplicação da dispensa 
por justa causa do empregado ante ao direito trabalhista, no qual tem por escopo 
apresentar diferentes motivos que levam a este tipo de demissão. O objetivo deste 
estudo vem apresentar quais os procedimentos devem ser seguidos pela empresa 
para realizar a rescisão por justa causa no contrato individual de trabalho. Com base 
no objetivo geral, tem-se como objetivos específicos: evidenciar os motivos da 
demissão por justa causa; demonstrar os direitos trabalhistas na demissão por justa 
causa; apresentar os efeitos da demissão por justa causa. Desta forma, este 
trabalho vem esclarecer em quais situações a empresa pode dispensar um 
empregado por justa causa, reduzindo assim parte dos dispêndios que teria ao 
demiti-lo sem justa causa e mostrando os diversos motivos de rescisão de contrato 
de trabalho por justa causa. A relevância deste estudo procura contribuir tanto para 
o empregado quanto para o empregador, pois a falta de conhecimento no momento 
da rescisão de contrato de trabalho por justa causa, pode incidir prejuízos para uma 
ou para ambas as partes. Diante do exposto, demonstrar-se-ão os direitos 
trabalhistas na rescisão de contrato de trabalho por justa causa, contribuindo, assim, 
com uma melhor compreensão por parte dos empregados e empregadores. A 
relevância social deste trabalho procura contribuir tanto com o empregado quanto 
para o empregador, pois a falta de conhecimento da legislação trabalhistas no 
momento de rescindir o contrato de trabalho pode trazer perdas à sociedade, no que 
diz as questões tributárias.  
 
Palavras-chave: Direito do Trabalho. Dispensa. Justa Causa. Motivos. 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this work is to apply the waiver for just cause of the employee before 
the labor law, in which the purpose is to present different reasons that lead to this 
type of dismissal. The purpose of this study is to present the procedures to be 
followed by the company to perform termination for just cause in the individual 
employment contract. Based on the general objective, the specific objectives are: to 
show the reasons for dismissal for just cause; demonstrate labor rights in dismissal 
for just cause; present the effects of dismissal for just cause. In this way, this work 
clarifies in which situations the company can dispense an employee for just cause, 
thus reducing part of the expenses that would have to dismiss him without just cause 
and showing the various grounds for termination of employment contract for just 
cause. The relevance of this study seeks to contribute to both the employee and the 
employer, because the lack of knowledge at the time of termination of employment 
contract for just cause, can cause damages to one or both parties. In view of the 
above, labor rights will be demonstrated in the termination of employment contract for 
just cause, thus contributing to a better understanding on the part of employees and 
employers. The social relevance of this work seeks to contribute to both the 
employee and the employer, since the lack of knowledge of the labor legislation at 
the time of terminating the employment contract can bring losses to society, as 
regards tax issues. 
 
Keywords: Labor Law. Exemption. Just Cause. Reasons. 
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INTRODUÇÃO 

 

Trata-se de estudo sobre a aplicação da dispensa por justa causa do 

empregado ante ao direito trabalhista, no qual tem por escopo apresentar diferentes 

motivos que levam a este tipo de demissão.  

A dispensa por justa causa é uma modalidade de rescisão de contrato onde o 

trabalhador faz jus a poucos direitos trabalhistas, haja vista a ocorrência de falta 

grave cometida pelo indivíduo junto à empresa ou junto a seus colegas de trabalho. 

Sendo assim, ao realizar a dispensa por justa causa, o trabalhador deixa de receber 

alguns direitos trabalhistas. (NASCIMENTO, 2013). 

O objetivo deste estudo vem apresentar quais os procedimentos devem ser 

seguidos pela empresa para realizar a rescisão por justa causa no contrato individual 

de trabalho. Com base no objetivo geral, tem-se como objetivos específicos: 

evidenciar os motivos da demissão por justa causa; demonstrar os direitos 

trabalhistas na demissão por justa causa; apresentar os efeitos da demissão por 

justa causa.  

A demissão por justa causa ocorre quando o empregado acaba cometendo 

alguma falta grave com a entidade ou com seus colegas de trabalho. Devido às 

faltas graves cometidas pelo trabalhador, a empresa realiza de forma repentina a 

dispensa do indivíduo. Desta forma, este trabalho vem esclarecer em quais 

situações a empresa pode dispensar um empregado por justa causa, reduzindo 

assim parte dos dispêndios que teria ao demiti-lo sem justa causa e mostrando os 

diversos motivos de rescisão de contrato de trabalho por justa causa. (CARRION, 

2018). 

A relevância deste estudo procura contribuir tanto para o empregado quanto 

para o empregador, pois a falta de conhecimento no momento da rescisão de 

contrato de trabalho por justa causa, pode incidir prejuízos para uma ou para ambas 

as partes. Diante do exposto, demonstrar-se-ão os direitos trabalhistas na rescisão 

de contrato de trabalho por justa causa, contribuindo, assim, com uma melhor 

compreensão por parte dos empregados e empregadores.  

A relevância social deste trabalho procura contribuir tanto com o empregado 

quanto para o empregador, pois a falta de conhecimento da legislação trabalhistas 

no momento de rescindir o contrato de trabalho pode trazer perdas à sociedade. 
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1. JUSTA CAUSA 

 

1.1 Conceito de Justa Causa  

 

A justa causa pode ser considerada como todo ato faltoso praticado entre o 

empregado e empregador, tornando indesejável a relação empregatícia. É a falta 

grave gerada pelo empregado que justifica a rescisão do contrato de trabalho por 

parte do empregador. A dispensa por justa causa é a penalidade máxima trabalhista 

que pode ser dada ao empregado, segundo TRT.  

 

Para (1993, apud, Prunes, 2001, p. 18), a justa causa é   

 

―Efeito emanado de ato ilícito do empregado que, violando alguma 
obrigação contratual, explícito ou implícito, permite ao empregador a 
rescisão de contrato sem ônus (pagamento de indenização ou 
percentual sobre os depósitos do FGTS, 13º salário e férias, estes 
dois proporcionais).‖ 
 
 

Segundo Giglio (2000, p. 12), a justa causa configura-se como ―todo ato 

faltoso grave, praticado por uma das partes, que autorize a outra a rescindir o 

contrato, sem ônus para o denunciante‖. Portanto, a justa causa é uma atitude que 

vai contra a lei de uma das partes envolvidas no contrato de trabalho.  

Conforme Giglio (2000, p. 47), na prática, as expressões ―justa causa‖ e "falta 

grave‖ são usadas como sinônimas, mas, de acordo com a lei, falta grave é a justa 

causa que, por sua repetição ou natureza, represente séria violação dos deveres do 

trabalhador, autorizando o despedimento do empregado estável. Barros (2012, p. 

702) assevera que, ―a justa causa é uma circunstância peculiar ao pacto laboral. Ela 

consiste na prática de ato doloso ou culposamente grave por uma das partes e pode 

ser o motivo determinante da resolução do contrato‖.  

Portanto, entende-se que a justa causa nada mais é do que a falta grave 

cometida pelo trabalhador, levando, assim, a uma possível rescisão de contrato de 

trabalho.  
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1.2. Poder Disciplinar  

 

O poder disciplinar conferido ao empregador autoriza-o a punir o empregado 

que comete uma falta, advertindo-o verbalmente ou por escrito, suspendendo-o do 

serviço ou despedindo-o. (Giglio 2000, p. 15).  

 

Segundo Prunes (2001, p. 22) 

 

 A infração legal ou contratual, por parte do empregado, pode 
desencadear a vontade do empreendedor em puni-lo de alguma 
forma, dentro dos limites aceitáveis pelo Direito do Trabalho. É uma 
forma de exigir e obter o satisfatório cumprimento do pactuado e, 
pelo temor de sofrer novas punições por parte do empregado, dar um 
caráter pedagógico a medida. 
 
 

 Ainda para o autor supramencionado, o empregador tem o direito, 

assegurado por lei, de deliberar, agir e gerenciar o empregado durante o período de 

trabalho, desde que seja dentro dos limites aceitáveis no direito do trabalho. Este 

poder é dado ao empregador, é chamado de poder disciplinar, podendo ser 

considerado como uma faculdade de agir em razão de ter um direito, uma razão 

calcada na legislação e com direito legítimo de exercê-lo.  

Visivelmente, a despedida por justa causa é a pena máxima que pode ser 

aplicada ao trabalhador, impossibilitando o indivíduo na continuidade da prestação 

de trabalho em consequência da intolerabilidade da relação. Podendo, assim, 

quebrar o vínculo trabalhista com a empresa por ato unilateral do empregador, pois o 

empregado teve um procedimento incompatível com os interesses patronais que 

eram objetos do contrato de trabalho. Em alguns casos o empregador não pune o 

trabalhador, pois com a despedida do indivíduo, a punição fica além de seu poder. 

(PRUNES, 2001).  

Verifica-se que o poder disciplinar é caracterizado pelas sanções que não 

quebram o contrato de trabalho, mas permitem a rescisão de contrato por justa 

causa, onde o poder disciplinar é encarado como a pena máxima aplicada ao 

trabalhador.  
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1.3. Tolerância da Falta  

 

A infração à lei ou ao contrato de trabalho pode acarretar na dispensa do 

empregado por justa causa. Há a necessidade de vontade do empregador para 

romper o contrato. Isto, entretanto, nem sempre ocorre. Embora tenha existido uma 

infração, de natureza grave, bastante para autorizar o despedimento, se a aplicação 

dessa penalidade não for imediata, descaracteriza-se a justa causa. E assim, é 

porque, mesmo existindo ato faltoso com requisito essencial da gravidade, do ponto 

de vista objetivo, infere-se que o empregador, subjetivamente, não o considerou com 

gravidade suficiente para impedir a subsistência da relação empregatícia, tanto 

assim que a prestação de serviços continuou, normalmente, após a ciência da 

prática faltosa. (GIGLIO, 2000). 

De certa forma, só sobrevém a desatualização do ato faltoso porque o 

empregador não lhe reconheceu gravidade. Se houvesse reconhecimento, não 

permitiria passar-se o tempo sem aplicar a punição. Podendo acontecer uma vez ou 

outra o perdão tácito ou expresso do empregador, neste caso não pode haver 

punição, como suspensão disciplinar ou até despedida, e sim a advertência.  

A advertência não é considerada um perdão e sim uma insatisfação de seu 

comportamento ou até mesmo uma forma de ameaça em caso de reincidência. 

Observa-se que existem faltas toleráveis e intoleráveis, dependendo da situação a 

qual se encontra o empregado é aplicada a maneira mais adequada. No Direito do 

trabalho, o perdão se apresenta com a desculpa do empregador, em torno de uma 

falta cometida pelo empregado. (PRUNES, 2001).  

A dispensa por justa causa decorre da prática de falta grave pelo empregado. 

A conduta por ele adotada torna impossível a manutenção do vínculo de emprego, 

impondo-se a rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador. 

Trata-se de modalidade de extinção do contrato de trabalho na qual é 

suprimida a maior parte das verbas rescisórias a serem recebidas pelo empregado, 

restando o direito apenas ao recebimento das verbas caracterizadas como direito 

adquirido: saldo de salário; férias vencidas, acrescidas de 1/3, se houver. 

Isso porque a dispensa por justa causa caracteriza-se como uma pena 

disciplinar; aliás, a mais grave de todas as penas que o ordenamento jurídico 

autoriza que sejam aplicadas ao empregado pelo empregador em razão da prática 

de alguma falta. 
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1.4. Atos que configuram justa causa 

 

As figuras de justa causa estão previstas no art. 482 da CLT e podem assim 

ser entendidas:  

 

Improbidade: caracteriza-se como qualquer ato lesivo ao patrimônio do empregador 

ou de terceiro relacionado com o trabalho. Exs.: furto, roubo, desvio de mercadorias 

etc.; incontinência de conduta: consiste no comportamento irregular do empregado 

no ambiente de trabalho, incompatível com a moral sexual. Exs.: divulgação de fotos 

pornográficas, acesso a sites pornográficos, prática de atos libidinosos etc.; 

  

Mau procedimento: é o comportamento irregular do empregado incompatível com as 

normas exigidas pelo senso comum do homem médio. Exs.: adulteração de cartão 

de ponto ou de atestado médico, uso de equipamentos ou materiais da empresa 

para fins pessoais sem autorização etc.; 

 

Negociação habitual ou em serviço: no primeiro caso, caracteriza-se como o ato de 

concorrência desleal ao empregador, exigindo a habitualidade, sem permissão do 

empregador. A negociação habitual em serviço é o comércio praticado pelo 

empregado, no ambiente de trabalho e durante a jornada, sem consentimento do 

empregador. Em qualquer um dos casos, a negociação pode se dar por conta 

própria ou alheia; 

 

Condenação criminal sem sursis: é a condenação do empregado, transitada em 

julgado, da qual decorra sua prisão, sem direito à suspensão da execução da pena. 

Desnecessário que o fato esteja relacionado com o trabalho. A impossibilidade de 

comparecer ao trabalho enseja a dispensa; desídia: é o ato de negligência, 

displicência habitual, desinteresse no desempenho de suas funções. Exs.: falta de 

assiduidade e de pontualidade etc.; embriaguez habitual ou em serviço: uso abusivo 

de álcool ou outra substância entorpecente. Nesta hipótese, o ato garante a imediata 

dispensa, se a embriaguez se deu em serviço, e depende da habitualidade, se fora 

do serviço. No entanto, a questão tem gerado muita discussão, principalmente em 

relação à embriaguez habitual, que caracteriza alcoolismo, e ao vício em drogas, 
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reconhecidos como doenças que merecem ser tratadas, e não punidas com 

dispensa por justa causa. 

 

Violação de segredo da empresa: consiste na divulgação não autorizada de 

informações que possa causar dano ao empregador. Para a caracterização da justa 

causa, a informação tem que ser realmente sigilosa, e sua divulgação, capaz de 

causar dano efetivo ao empregador; 

 

Indisciplina: significa descumprimento de ordem geral de serviço, dada pelo 

empregador a todos os empregados da empresa ou a todos os empregados de um 

ou de alguns setores da empresa;  

 

Insubordinação: é o descumprimento de ordem pessoal de serviço, dirigida pelo 

empregador individualmente ao empregado; abandono de emprego: requer ausência 

continuada e ânimo de não mais trabalhar para o empregador. A jurisprudência fixou 

em 30 dias o prazo que caracteriza o abandono de emprego: Súmula 32, TST: 

―Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no 

prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário nem justificar o 

motivo de o fazer‖. 

 

Ato lesivo da honra e boa fama: prática pelo empregado de atos, por gestos ou 

palavras, que ofendam a honra ou a boa fama de qualquer pessoa ligada ao serviço 

(empregador, superiores hierárquicos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores 

etc.). Não é caracterizada a justa causa quando o empregado agir em legítima 

defesa, própria ou de outrem; 

 

Ofensas físicas: praticadas pelo empregado contra qualquer pessoa ligada ao 

trabalho (empregador, superiores hierárquicos, colegas de trabalho, clientes, 

fornecedores etc.); Não é caracterizada a justa causa quando o empregado agir em 

legítima defesa, própria ou de outrem; 

 

Prática de jogos de azar: prática de jogos ilícitos, não previstos na legislação. Exs.: 

jogo do bicho; rifas não autorizadas; apostas de corrida de cavalo, fora do 

hipódromo ou casas autorizadas. Requer habitualidade. 
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perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da 

profissão, em razão de conduta dolosa do empregado: hipótese somente aplicável 

aos casos em que a profissão efetivamente não pode ser exercida sem a habilitação 

e desde que o dolo do empregado tenha sido comprovado. 

 

Além destas figuras, a CLT traz as hipóteses de justa causa previstas no art. 

240 e no art. 158, parágrafo único.  

 

Art. 158. Cabe aos empregados: (...) Parágrafo único. Constitui ato 
faltoso do empregado a recusa injustificada:a) à observância das 
instruções expedidas pelo empregador na forma do item II do artigo 
anterio b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos 
pela empresa.‖ 
 
―Art. 240. Nos casos de urgência ou de acidente, capazes de afetar a 
segurança ou regularidade serviço, poderá a duração do trabalho ser 
excepcionalmente elevada a qualquer número de h incumbindo à 
Estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela 
possibilidade revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um 
repouso correspondente e comunicar ocorrência ao Ministério do 
Trabalho e Previdência Social dentro de 10 (dez) dias da verificação. 
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a recusa, sem 
causa justificada, por part qualquer empregado, à execução do 
serviço extraordinário será considerada falta grave.‖ 
 

A Lei Complementar n. 150/2015, que regulamenta a relação de emprego 

doméstico, prevê, no art. 27, que se considera justa causa do empregado doméstico: 

 

I. Submissão a maus-tratos de idoso, de enfermo, de pessoa com deficiência ou 

de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado; 

II. Prática de ato de improbidade; 

III. Incontinência de conduta ou mau procedimento; 

IV. Condenação criminal do empregado transitada em julgado, caso não tenha 

havido suspensão da execução da pena; 

V. Desídia no desempenho das respectivas funções; 

VI. Embriaguez habitual ou em serviço; 

VII. Ato de indisciplina ou de insubordinação; 

VIII. Abandono de emprego, assim considerada a ausência injustificada ao serviço 

por, pelo menos, 30 (trinta) dias corridos; 
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IX. Ato lesivo à honra ou à boa fama ou ofensas físicas praticadas em serviço 

contra qualquer pessoa, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 

outrem; 

X. Ato lesivo à honra ou à boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 

empregador doméstico ou sua família, salvo em caso de legítima defesa, 

própria ou de outrem; prática constante de jogos de azar. 

 

Para Carrion (2018) a questão discutida pela doutrina diz respeito à possibilidade de 

a participação do empregado em greve abusiva ser considerada justa causa para a 

rescisão do seu contrato de trabalho. Nesse sentido, a Súmula 316 do STF: Súmula 

316, STF: ―A simples adesão a greve não constitui falta grave‖. Dentro deste 

contexto, somente ato abusivo, que ultrapasse os limites do exercício do direito de 

greve, pode ser caracterizado como justa causa para a rescisão do contrato de 

trabalho do empregado. Assim, com fundamento no art. 6º, I e §§ 1º e 3º, no art. 9º e 

no art. 14 da Lei n. 7.783/89, poderão ser consideradas justas causas: participação 

do empregado em piquete obstativo, com uso de violência ou coação; prática de 

atos pelo empregado que visem violar ou constranger garantias fundamentais de 

outrem; prática de atos pelo empregado que causem ameaça ou dano à propriedade 

ou pessoa; ausência injustificada do empregado escalado para participar de equipe 

de emergência montada por acordo entre as partes; persistência de abstenção do 

serviço após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho.  

Ressalte-se que a justa causa pode ser praticada no curso do aviso prévio, o 

que importa na perda pelo empregado do direito ao restante do respectivo prazo (art. 

491, CLT). 

 

2. EXTINÇÃO DO CONTRATO POR JUSTA CAUSA 

 

2.1. Extinção do Contrato por Justa Causa  

 

A extinção do contrato de trabalho por justa causa é informada pelos 

seguintes requisitos: (GIGLIO, 2000; ROMAR, 2018). 

Legalidade — somente são consideradas justas causas as condutas expressamente 

indicadas em lei. O legislador brasileiro optou por uma enumeração rígida das justas 

causas, adotando princípio semelhante ao vigente no Direito Penal: não há justa 
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causa sem lei que a defina. Como consequência, a enumeração legal das justas 

causas é taxativa, e não meramente exemplificativa, sendo certo que somente o 

legislador pode ampliar ou reduzir o rol de justas causas previstas no ordenamento. 

 

 Proporcionalidade — o poder disciplinar atribuído por lei ao empregador autoriza-o a 

aplicar punições ao empregado que descumpra as determinações que lhe são dadas 

e as obrigações que deve cumprir por força do contrato de trabalho. No entanto, o 

exercício pelo empregador do poder disciplinar sofre limitações: primeiro, porque só 

pode aplicar ao empregado as sanções autorizadas pelo ordenamento jurídico 

(advertência, suspensão e dispensa por justa causa); segundo, porque deve 

respeitar uma proporcionalidade entre a gravidade da falta e o tipo de punição 

aplicada, devendo ser aplicadas as penas menos severas para as infrações mais 

leves, reservando-se a dispensa por justa causa apenas para as faltas graves 

praticadas pelo empregado. A proporcionalidade decorre, portanto, da gravidade do 

ato faltoso. 

Cabe ao Poder Judiciário o controle do requisito da proporcionalidade, 

descaracterizando a justa causa quando a gravidade da falta não seja verificada, 

com a consequente condenação do empregador no pagamento das verbas 

rescisórias. 

Giglio (2000) esclarece que a análise da gravidade da falta deve sempre ser 

feita sob dois pontos de vista: ―objetivamente, levando em consideração os fatos e 

circunstâncias materiais que envolveram a prática do ato faltoso, tais como o local e 

o momento; e subjetivamente, considerando a personalidade do agente, isto é, os 

antecedentes do faltoso, seu grau de cultura, etc.‖ 

Assim, somente haverá a justa causa quando o ato praticado pelo empregado 

constituir uma violação séria das principais obrigações decorrentes do contrato de 

trabalho (aspecto objetivo), resultando irremediavelmente destruída a confiança que 

o empregador tinha no empregado, tornando-se impossível a manutenção do vínculo 

de emprego (aspecto subjetivo). 

 

2.2. Elementos da punição 

 

No caso de cometimento de falta grave, cabe ao empregador, em decorrência 

das obrigações contratuais assumidas pelo empregado e do poder e 
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responsabilidade do empregador na direção dos trabalhos, o direito de puni-lo, 

observando-se os elementos a seguir: (ROMAR, 2018). 

 

Imediatidade — também chamada de atualidade do ato faltoso, significa que, assim 

que o empregador tomar conhecimento da prática de uma falta grave, deve aplicar a 

punição ao empregado, dispensando-o por justa causa. O fundamento de tal 

requisito reside na confiança e na boa-fé que deverão existir na relação de emprego: 

se a falta foi tão grave a ponto de abalar a confiança que existia, a reação deve ser 

imediata. Deixando o empregador passar o tempo sem aplicar a punição, a 

impressão que se tem é de que a gravidade não foi tal e, consequentemente, 

ocorreu o perdão tácito. 

 

―Configura-se a renúncia ou o perdão tácito quando o empregador 
toma ciência do comportamento faltoso do empregado e mesmo 
assim permite que ele trabalhe por um lapso de tempo relativamente 
longo, não comprovando estivesse neste período aguardando 
investigação contínua, cautelosa e criteriosa, a fim de, depois, 
romper o ajuste.‖ 

 

Para saber se houve ou não imediatidade, deve-se considerar o momento em 

que o empregador tomou conhecimento da falta, e não o momento em que foi 

praticada. Pode até ser que haja coincidência entre esses dois momentos, como, por 

exemplo, na justa causa de ofensas físicas, mas é possível também que somente 

algum tempo depois que a falta foi praticada o empregador a descubra, como, por 

exemplo, quando o empregado pratica ato de improbidade caracterizado pelo desvio 

de dinheiro ou de mercadorias da empresa. (ROMAR, 2018). 

Em relação ao prazo para aferição da imediatidade, não há qualquer critério 

objetivo fixado pelo legislador, ficando ao prudente arbítrio do juiz a análise e a 

conclusão, em relação a cada situação concreta, se houve ou não imediatidade na 

aplicação da justa causa. Para fazer essa análise, o juiz deve, entre outros 

elementos, levar em consideração as dimensões da empresa e a complexidade de 

sua organização funcional. De toda forma, é conveniente que o empregador sempre 

observe o menor prazo possível entre o momento em que tomou conhecimento da 

falta e a dispensa por justa causa, evitando, com isso, questionamentos sobre a 

imediatidade da punição. (ROMAR, 2018). 
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Non bis in idem — não é permitido ao empregador punir a mesma falta com mais de 

uma sanção. O direito de punir que lhe é assegurado esgota-se, em relação a cada 

falta praticada pelo empregado, com a aplicação da punição. O empregador não 

pode reconsiderar o ato punitivo para agravá-lo ou repeti-lo. Veda-se, portanto, a 

dupla penalidade.  

 

Caráter determinante da falta — a prática do ato faltoso deve ser, efetivamente, a 

causa do despedimento, e este deve, realmente, ser a consequência da falta 

praticada. Este requisito visa impedir que a dispensa do empregado se dê por justa 

causa quando na realidade o motivo para o rompimento do contrato de trabalho seja 

outro, por exemplo, o empregador quer dispensar o empregado, mas não quer lhe 

pagar as verbas rescisórias e, por isso, imputa-lhe uma justa causa que de fato não 

existiu. 

 

Visando dar efetividade a este requisito, alguns autores afirmam que ―o ideal 

seria atribuir ao empregador a obrigação de comunicar ao empregado, no ato de 

despedi-lo, o motivo determinante da rescisão contratual. Esta obrigação, existente 

em alguns países, impossibilitaria a alegação posterior, em juízo, de outros motivos, 

com o fito único de dificultar e protelar a solução do litígio‖. (ALMEIDA, 2010). 

 

Nexo causal — pode ser analisado sob dois ângulos distintos. Primeiramente, 

somente é possível considerar justa causa a falta praticada nos contornos do 

contrato de trabalho, ou seja, deve haver um nexo de causalidade entre o ato 

praticado pelo empregado e o exercício das atividades decorrentes do contrato de 

trabalho. Para Saraiva (2013), assim, um ato grave, capaz de, por exemplo, 

caracterizar mau procedimento, se praticado em uma festa dada pela empresa aos 

seus clientes e fornecedores, certamente possui a causalidade necessária para ser 

considerado justa causa. O mesmo ato, se praticado em uma festa que não guarde 

relação com o trabalho, ainda que nela estejam presentes algumas pessoas do 

trabalho, não gera o nexo causal necessário para a caracterização da justa causa. 

Além disso, deve haver um nexo causal entre a conduta praticada pelo 

empregado e a figura da justa causa que se está considerando para fins de 

aplicação da punição, ou seja, a conduta do empregado deve se encaixar no tipo da 
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justa causa prevista em lei, correto enquadramento do fato à norma legal. 

(ALMEIDA, 2010). 

 

3. POSICIONAMENTOS JURISPRUDENCIAIS 

 

Os Tribunais vêm decidindo no sentido de que a aplicação de punições 

demonstram as condutas irregulares do empregado não toleradas pelo empregador, 

caso este que se reconhece como graves o conjunto de faltas que, isoladamente, 

seriam leves, mas que por estar provado a não tolerância de tais faltas pelo 

empregador, são reconhecidas como falta grave, passíveis da aplicação da 

demissão por justa causa, tais como:  

 

JUSTA CAUSA – ALÍNEAS ‗J‘ E ‗K‘ DO ART. 482 DA CLT - 
PROPORCIONALIDADE ENTRE O ATO FALTOSO PRATICADO E 
A PENALIDADE IMPOSTA. Dentre os requisitos da justa causa 
temos a proporcionalidade, através da qual se requer que o 
penalidade aplicada pelo empregador guarde proporção com o ato 
faltoso cometido pelo empregado. De tal sorte, entre o ato praticado 
pelo autor da falta e a pena aplicada pela ré deve existir equilíbrio e 
correspondência, sob pena de o empregador usar seu poder de 
comando de forma arbitrária e tornar inválida a forma de ruptura do 
contrato de trabalho levada à efeito. O direito de paralisação coletiva 
do trabalho é assegurado pela Constituição, como forma de compelir 
o empregador de sentar à mesa de negociação coletiva, meio de 
evitar ou solucionar conflitos coletivos de trabalho, igualmente 
assegurado na nossa Carta Política. O seu exercício é legítimo pelo 
trabalhador, desde que o faça através do Sindicato de Classe, de 
forma pacífica e sem ofensa a bens e pessoas da empresa ou a 
colega de trabalho. Na hipótese, o reclamante, ao notar que não 
seria atendido no pedido de dispensa da empresa, iniciou um 
movimento paredista, como forma de pressionar a empregadora a 
sentar-se à mesa de negociação. Contudo, conforme as provas 
produzidas nos autos, o reclamante extrapolou seu direito ao 
ameaçar os demais trabalhadores com agressão física, mediante a 
utilização de facão como arma de ataque como forma de paralisar o 
trabalho. Houve, portanto, proporcionalidade entre o ato faltoso 
cometido pelo empregado e a penalidade aplicada pelo empregador, 
sendo, de tal sorte, pertinente a demissão com justa causa, com 
suporte nas alíneas ‗j‘ e ‗k‘ do art. 482 da CLT. Recurso Ordinário a 
que se nega provimento. PROC. TRT/CAMPINAS 15ª REGIÃO Nº 
00020-2006-146-15-00-8 ROPS. Relator JUIZ JOSÉ ANTONIO 
PANCOTTI. Decisão N° 056339/2006. 

 
TRT-MG — Demissão por justa causa — Desídia Processo 00222-
2006-142-03-00-0 RO Data de Publicação 31/05/2006 Órgão 
Julgador Segunda Turma Juiz Relator Sebastião Geraldo de Oliveira 
Juiz Revisor Anemar Pereira Amaral EMENTA: JUSTA CAUSA 



19 
 

―DESÍDIA‖ CONFIGURAÇÃO. O TST tem adotado entendimento no 
sentido de que o alcoolismo crônico é visto como doença a ensejar 
tratamento adequado, e não dispensa por justa causa. Para o 
reconhecimento judicial da pena máxima permitida no âmbito da 
relação empregatícia, deve haver nos autos elementos de 
convencimento que não deixem dúvida quanto à existência da falta 
grave imputada ao empregado, tendo em vista o valor social e 
individual do trabalho, do qual o trabalhador não pode ser alijado, a 
princípio, sem o recebimento da indenização correspondente. No 
caso dos autos, restou demonstrado que o reclamante, não obstante 
ter sofrido a aplicação de medidas disciplinares pela empresa 
reclamada, continuou a agir com desleixo contumaz em relação às 
suas obrigações contratuais, com reiteradas faltas ao trabalho, o que 
caracteriza a desídia. 

 

Para tanto, cita-se o entendimento sobre o alcoolismo crônico, no qual é 

encarado como doença: 

 

RECURSO DE REVISTA. ALCOOLISMO CRÔNICO. JUSTA CAUSA 
(NÃO CONFIGURAÇÃO). 
A decisão regional encontra-se em consonância com a pacífica 
jurisprudência desta Corte, no sentido de que o alcoolismo crônico é 
uma doença que deve ser tratada, e não motivo de punição para o 
empregado, capaz de ensejar a dispensa por justa causa. Incidência 
da Súmula n. 333 do TST. Recurso de Revista não conhecido (RR 
91900-72.2008.5.01.0247, 4ª T., Rel. Min. Maria de Assis Calsing, 
DEJT 09.03.2012). 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. JUSTA 
CAUSA. ALCOOLISMO. DOENÇA. Constatada divergência 
jurisprudencial, dou provimento ao agravo de instrumento, para 
determinar o processamento do Recurso de Revista. 
 
RECURSO DE REVISTA. JUSTA CAUSA. ALCOOLISMO. 
DOENÇA. A Organização Mundial de Saúde, por meio do Código 
Internacional de Doenças (CID), classifica o alcoolismo como doença 
(sob a denominação de síndrome de dependência do álcool — 
referência F-10.2). Nesse contexto, forçoso reconhecer, que, 
tratando-se o alcoolismo de uma enfermidade, esta deve ser tratada 
e, não como ocorreu no caso concreto, ter sido causa a justificar a 
rescisão do contrato de trabalho. Recurso de revista de que se 
conhece e a que se dá provimento (RR 4554040.2006.5.15.0092, 7ª 
T., Rel. Min. Pedro Paulo Manus, DEJT 23.09.2011); 
 

JUSTA CAUSA – ALÍNEAS ‗J‘ E ‗K‘ DO ART. 482 DA CLT - 
PROPORCIONALIDADE ENTRE O ATO FALTOSO PRATICADO E 
A PENALIDADE IMPOSTA. Dentre os requisitos da justa causa 
temos a proporcionalidade, através da qual se requer que o 
penalidade aplicada pelo empregador guarde proporção com o ato 
faltoso cometido pelo empregado. De tal sorte, entre o ato praticado 
pelo autor da falta e a pena aplicada pela ré deve existir equilíbrio e 
correspondência, sob pena de o empregador usar seu poder de 
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comando de forma arbitrária e tornar inválida a forma de ruptura do 
contrato de trabalho levada à efeito. O direito de paralisação coletiva 
do trabalho é assegurado pela Constituição, como forma de compelir 
o empregador de sentar à mesa de negociação coletiva, meio de 
evitar ou solucionar conflitos coletivos de trabalho, igualmente 
assegurado na nossa Carta Política. O seu exercício é legítimo pelo 
trabalhador, desde que o faça através do Sindicato de Classe, de 
forma pacífica e sem ofensa a bens e pessoas da empresa ou a 
colega de trabalho. Na hipótese, o reclamante, ao notar que não 
seria atendido no pedido de dispensa da empresa, iniciou um 
movimento paredista, como forma de pressionar a empregadora a 
sentar-se à mesa de negociação. Contudo, conforme as provas 
produzidas nos autos, o reclamante extrapolou seu direito ao 
ameaçar os demais trabalhadores com agressão física, mediante a 
utilização de facão como arma de ataque como forma de paralisar o 
trabalho. Houve, portanto, proporcionalidade entre o ato faltoso 
cometido pelo empregado e a penalidade aplicada pelo empregador, 
sendo, de tal sorte, pertinente a demissão com justa causa, com 
suporte nas alíneas ‗j‘ e ‗k‘ do art. 482 da CLT. Recurso Ordinário a 
que se nega provimento. PROC. TRT/CAMPINAS 15ª REGIÃO Nº 
00020-2006-146-15-00-8 ROPS. Relator JUIZ JOSÉ ANTONIO 
PANCOTTI. Decisão N° 056339/2006. 

 

Sendo assim, podemos verificar que são diversas  as decisões nesse sentido 

e que por conseguinte, deve o empregador, para lograr êxito e se proteger, dar 

atenção a pequenos detalhes, haja vista que o poder diretivo é dele e a obrigação de 

praticar os atos legais também o são; não podendo o mesmo alegar 

responsabilidade do empregado. E assim, verificados todos os princípios, o 

empregador estará com a certeza de ter configurado a Dispensa por Justa Causa.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ante ao exposto concluiu-se que a presente pesquisa demonstrou de maneira 

satisfatória como é a aplicação da dispensa por justa causa do empregado. O 

trabalho também demonstrou diferentes motivos que levam a este tipo de demissão 

e quais os procedimentos devem ser seguidos pela empresa para realizar a rescisão 

por justa causa no contrato individual de trabalho.   

Como já explanado no início do estudo, a dispensa por justa causa é uma 

modalidade de rescisão de contrato onde o trabalhador faz jus a poucos direitos 

trabalhistas, haja vista a ocorrência de falta grave cometida pelo indivíduo junto à 
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empresa ou junto a seus colegas de trabalho. Sendo assim, ao realizar a dispensa 

por justa causa, o trabalhador deixa de receber alguns direitos trabalhistas.  

Com base nas decisões judiciais e doutrinárias, fica clara a importância da 

advertência em situações de práticas reiteradas de condutas irregulares do 

empregado, estabelecidas como faltas leves e que, analisadas individualmente, 

passam a ser passíveis de dispensa por justa causa. Contrariamente, em 

observância aos princípios da falta grave, condições efetivas para a adequada 

aplicação da dispensa por justa causa, averiguou-se que falta não punida, 

considerar-se-á falta perdoada, ou seja, há o perdão tácito, inviabilizando assim, o 

reconhecimento da Dispensa por Justa Causa, no processo do trabalho.  
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