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                                                                RESUMO 

 

AZEVEDO, Cristina Maria Oliveira de. O direito do empregado frente à despedida 
arbitrária. Salvador, 2002, 120 p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal de 
Pernambuco. 
 

 

 

O Direito do Trabalho surgiu como um ramo do direito preocupado com o empregado, carente 

de uma maior proteção por parte do Estado. Trata-se de um estudo realizado a partir de  

revisão bibliográfica de produção científica sobre a despedida arbitrária que teve como 

objetivo analisar a cristalização dos meios do empregado se proteger através dos princípios e 

da legislação vigente, bem como a inexistência de previsão legal para a motivação da 

despedida. A relação de trabalho é um direito social reconhecido nos países que compõem o 

Mercosul. A estabilidade absoluta deixou de existir e a provisória não abrange todos os 

empregados. Após a interpretação e análise dos dados, chegou-se às seguintes conclusões: o 

trabalho é apontado como fundamento da ordem social. O legislador constituinte teve a 

intenção de proteger a relação de emprego contra a dispensa sem justa causa ou arbitrária. No 

que concerne à despedida arbitrária, seu conceito está na dependência de lei complementar. 

Não se pode afirmar que a despedida arbitrária seja uma espécie de despedida sem justa 

causa. Tanto a despedida arbitrária como a injusta, são abusivas porque retiram do empregado 

o direito de conhecer quais os motivos de sua dispensa do emprego. No Brasil, a prática atual 

é de completa denúncia vazia, isto é, a despedida do empregado é um ato praticado pelo 

empregador que dispensa a existência ou invocação de uma causa legítima para lhe dar 

validade. 
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                                            INTRODUÇÃO 

 

1. O problema do desemprego ante a despedida arbitrária 

  

              A despedida arbitrária é um dos temas de maior importância do Direito do Trabalho 

em razão da sua projeção na vida do trabalhador e de sua família, bem como pelos reflexos 

sociais trazidos pelo desemprego. 

             O empregado se preocupa em preservar o emprego, cercando-se de todos os cuidados 

para não perdê-lo porque sabe que sem ele não poderá planejar sua vida e a de sua família O 

empregador também deverá ter a preocupação de conservar seus empregados porque eles, 

juntamente com os demais componentes de produção viabilizam sua atividade.  

             Os empregados e os sindicatos profissionais estão sempre buscando meios de garantir 

o emprego e o consequente afastamento da despedida imotivada. 

             Os empregadores e os sindicatos patronais tentam a todo custo derrubar as formas de 

garantia de emprego sob o fundamento que esta garantia vai de encontro ao poder de direção 

atribuído ao empregador, além de prejudicar a produção e o ambiente de trabalho.  

 

2. O Direito brasileiro e a estabilidade no emprego  

 

             Ao longo dos anos os trabalhadores vêm perseguindo a estabilidade como informa a 

legislação e ou projetos já existentes. O substitutivo ao projeto de lei da Câmara n. 284-A de 

1917 já proibia a dispensa do operário após cinco anos de serviço. Tal projeto não foi 

transformado em lei. A Lei n. 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecida como Lei Eloy 

Chaves, no art. 42, previa a estabilidade dos ferroviários após dez anos de serviço, primeira 

categoria a conseguir tal benefício. Com o advento da Consolidação das Leis do Trabalho, 

através do Decreto-lei n. 5.452, de 1º-5-43, a estabilidade decenal foi estendida aos demais 

trabalhadores indistintamente até o advento da Lei n. 5.107, de 13.9.66, que instituiu o regime 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como alternativo com a estabilidade através da 
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opção que deveria ser 1feita pelos empregados pelo novo regime. Com o advento da 

Constituição Federal de 1988, deixou de vigorar a estabilidade decenal, ressalvando-se o 

direito já adquirido, passou a prevalecer o regime fundiário. 

 

3. A importância dos métodos e das fontes na construção do pensamento 

jurídico 

 

                   Esse trabalho tem a pretensão de demonstrar como se encontra enraizado no nosso 

país a despedida arbitrária, quais os modos do empregado se proteger através dos princípios e 

da legislação vigente, bem como a inexistência de previsão legal para a motivação da 

despedida. Para tanto, foi feito estudo bibliográfico de produção científica sobre a temática 

em foco 

                   O estudo bibliográfico foi escolhido como técnica principal da pesquisa. 

FERRARI entende por pesquisa bibliográfica a leitura, seleção, fichamento e arquivo dos 

tópicos de interesse para a pesquisa em pauta com vistas a conhecer as contribuições 

científicas que se efetuaram sobre determinado assunto. Além disso, deve-se fazer uma 

análise crítica do material compilado, ou seja, o próprio levantamento bibliográfico e os 

discursos aí expressos são os dados empíricos deste estudo. 

                   A produção científica na área do Direito, de modo geral, é encontrada em livros, 

artigos publicados em, podendo ser estrangeiros e nacionais, revistas especializadas, 

legislação, jurisprudência e julgados. 

                   O presente estudo foi gerado das reflexões que surgiram em decorrência da minha 

experiência profissional, tanto como Juíza do trabalho titular da 1ª Vara do Trabalho de 

Juazeiro, Bahia e também da experiência acumulada como docente das disciplina Direito e 

Processo do Trabalho, quando surgiam os questionamentos sobre a despedida arbitrária do 

empregado e a necessidade de buscar respostas para informar as causas que influenciam neste 

tipo de despedida e quais as garantias asseguradas ao empregado na prevenção contra o ato do 

empregador configurador do seu despedimento. 

 

                                                 
1 FERRARI, Alfonso Trujillo. Metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Editora McGraw-Hill do Brasil, 
1982, p.209 
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CAPÍTULO I  - 

 

A RELAÇÃO ENTRE O TRABALHO E OS DIREITOS SOCIAIS. 

 

1.1. Histórico 

  

                    Na antiguidade grega, romana, dos mesopotâmicos, dentre outros povos que já 

viviam à essa época, não se podia afirmar da existência de direitos dos trabalhadores pelo fato 

da predominância da existência do trabalho escravo. Os escravos eram considerados coisas, 

tinham o mesmo valor que os bens móveis ou até mesmo semoventes.  

                    No período da baixa Idade Média, até aproximadamente o século XII, quando 

começou a se vislumbrar, nos países ocidentais, a existência de um Estado de Direito, também 

eram tênues os direitos dos trabalhadores. À época, verificava-se o poder concentrado nas 

mãos dos senhores feudais e o trabalho era realizado numa espécie de sistema de parceria, 

seja ela agrícola ou rural. 

                    A partir da alta Idade Média (Séc. XII em diante), houve uma evolução do direito 

dos trabalhadores, com a eclosão de movimentos, dentre os quais pode-se citar como os mais 

importantes:a revolução Gloriosa na Inglaterra, o Renascimento, a Revolução Francesa, a 

Revolução Industrial e a Revolução Russa. 

                    A revolução Inglesa foi importante porque introduziu em sua Constituição a 

noção de estado de direito, fato importante que somente passou a ser respeitado e seguido 

pelos demais Estados do Continente Europeu alguns séculos mais tarde. 

                    Em relação ao período renascentista, este foi muito importante por se tratar de um 

momento histórico repleto de grandes invenções e descobrimentos. O homem passou a ter 

uma nova percepção do mundo exterior e a mudar as suas verdades já de muito tempo 

estabelecidas. Todas essas mudanças interferiram na visão social do homem da época, o que 

não deixou de influenciar no futuro posicionamento do homem na área do direito. 
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                     Foi a Revolução Francesa que trouxe para o Continente Europeu a noção de 

Estado de Direito inserido na Constituição e pregava a igualdade e a liberdade de todos. Em 

torno do Estado de Direito Clássico encontramos como princípios primordiais, primeiro, a 

Limitação do Poder Estatal, demonstrando que o caráter individual é nitidamente 

individualista; a Garantia das Liberdades Individuais e a Organização do Estado. A grande 

contribuição que a Revolução Francesa trouxe foi romper com a subordinação física e servil 

do trabalhador, que passou a exigir os seus direitos através da conquistada igualdade, surgindo 

daí uma subordinação contratual, isto significa que os homens passaram a contar com 

autonomia de sua vontade e conseqüentemente a liberdade para pactuar. 

                    A Revolução Industrial, conforme observa Francisco Pedro Jucá2: “em 1750, na 

Inglaterra já se iniciava a produção através da manufatura, do industrialismo propriamente 

dito, implicando na produção em escala, da utilização dos recursos mecânicos, e, a riqueza 

caminhou da economia rural para a urbana ...”. Disse ainda, que: “É início da influência do 

poder econômico entrelaçando-se organicamente no poder político”. Observa-se daí que, com 

a Revolução Industrial ocorreu uma transformação tanto econômica como social e, 

conseqüentemente adveio o progresso de forma acelerada uma vez que, intensificou-se o 

desenvolvimento da indústria metalúrgica, naval, ferroviária, bem como a extração do carvão 

que era utilizado como forma de obtenção de energia.  

                  À medida que ocorria o desenvolvimento, novas indústrias surgiam, fato que 

trouxe o desemprego pois o trabalho do homem ia cedendo lugar para a máquina. A situação 

de desemprego dos trabalhadores fez com que aumentasse a oferta de mão de obra e, diante da 

necessidade se viram obrigados a aceitar qualquer tipo de trabalho. Também esse período foi 

marcado pela exploração da mão de obra feminina e infantil que se tornaram alvos,  a 

exemplo dos meninos carvoeiros, que por serem de estatura inferior, eram contratados para 

limpar chaminés a um preço vil, além do prejuízo à saúde. 

                 Com a Revolução Industrial vislumbrou-se a corrida dos homens em busca do 

lucro, mesmo que para isso tivessem de ignorar direitos básicos dos trabalhadores, isso na 

esfera particular, o objetivo principal era acumular riquezas. O Estado se mostrava passivo, 

aliás na época vigorava o individualismo (laissez-faire laissez passer), essa atitude contribuiu 

para o aumento da desigualdade. O ganho de poucos representava o prejuízo de muitos. Os 

trabalhadores, oprimidos pela discriminação, começaram a se organizar, até que, em 1871, 

                                                 
2 JUCÁ, Francisco Pedro. A constitucionalização dos direitos dos trabalhadores e a hermenêutica das normas 
infraconstitucionais. São Paulo: Editora. LTR, l997, p. 24. 
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com o advento da “Lei dos Sindicatos” ficou oficializada a união dos trabalhadores oprimidos 

conforme nos ensina Orlando Gomes3 “O associacionismo, clandestino a princípio, tolerado 

numa etapa média e reconhecido pela autoridade pública afinal, foi a concretização material 

de uma consciência de classe, que se foi formando, lentamente, no seio das sofridas massas 

trabalhadoras, em vários países da Europa, no curso do século XIX. Contra ela não puderam 

prevalecer nem a coação da lei penal, nem a ganância do capitalismo desenfreado, nem os 

famosos princípios do individualismo jurídico”. Conforme restou demonstrado, ao Estado não 

restou outra alternativa senão também tomar um posicionamento mais intervencionista.  

                   A Revolução Russa  ocorreu em 1917, após a queda do Império Tzarista Russo, 

após movimento popular inspirado nas idéias  marxistas. A revolução trouxe uma radical 

mudança na organização econômica, social e política do império tradicional, 

consubstanciando-se em uma experiência socialista/comunista, na qual os operários que se 

encontravam famintos e sem a propriedade de bens, tiveram a oportunidade de chegar ao 

poder após a retirada da burguesia e da nobreza pelos revolucionários. O exemplo Russo 

serviu para que os países Europeus que não se encontravam dentre os países agrupados no 

denominado “bloco socialista”, passassem a se preocupar em criar mecanismos que 

assegurassem direitos aos seus trabalhadores com o fim de que eles não quisessem seguir o 

exemplo russo e  conquistar o modelo lá implementado. 

                   Não pode ficar de fora desse histórico , como acontecimentos marcantes à 

evolução das leis trabalhistas, a primeira das Encíclicas papais e o fim da Primeira Guerra 

Mundial. 

                   Em 1891, surgiu a primeira Encíclica Papal, a De Rerum Novarum, de Leão XIII, 

que teve repercussão na historia ante a sua importância para a doutrina social da Igreja 

Católica, na qual identifica-se a defesa dos trabalhadores, dos fracos e oprimidos. Nesse 

período existe a busca da defesa do aposentado, que permanecia trabalhando, explorado em 

condições subumanas, bem como o trabalho do menos em condições desumanas e insalubre, 

nas minas, nas tecelagens e oficinas com a ocorrência de graves acidentes que, por certo,  

resultavam em mutilações.  

                    Os passos mais importantes para a constitucionalização dos direitos sociais se 

deram em razão de dois documentos: o Tratado de Versalhes e a Constituição alemã de 

Weimar. 
                                                 
3 GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Élson. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Editora. Forense, 
1999, pp. 187/188. 
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                   Com o fim da Primeira Guerra Mundial, exigiu-se uma nova reestruturação 

econômica da sociedade e, conseqüentemente  das relações laborais. Com isso surgiram dois 

documentos importantes: o Tratado de Versalhes em 1919 e as normas e documentos 

decorrentes da criação da OIT (Organização Internacional do Trabalho). O Tratado previa 

nove princípios gerais relativos à regulamentação do trabalho recomendando-se a sua adoção 

pelos países que firmaram o Tratado. Caracteriza-se, esse período, com a atividade legislativa 

dos Estados em favor dos trabalhadores, com a incorporação de medidas de caráter social nos 

textos Constitucionais. A OIT tem uma grande importância social e política, responsável pela 

inter-relação dos povos e pela execução dos nove princípios previstos no Tratado. 

                   Os nove princípios estão previstos no art. 427 do Tratado e são eles: “ 1º) o 

trabalho não há de ser considerado como mercadoria; 2º) direito de associação; 3º) salário 

capaz de assegurar um nível de vida conivente; 4º) jornada de 8 horas ou duração semanal de 

trabalho de 48 horas; 5º) descanso semanal preferentemente aos domingos; 6º) supressão do 

trabalho das crianças e proteção especial ao trabalho do menor; 7º) igualdade salarial entre 

homem e mulher; 8º) isonomia entre o nacional e o estrangeiro para as condições de trabalho 

estatuídas em lei; 9º) serviço de inspeção para assegurar a aplicação das leis e regulamentos 

de proteção aos trabalhadores”. 

                   A Constituição alemã de Weimar, que instituiu a democracia social, conforme 

expõe claramente Arnaldo Süssekind4 “inseriu em seu texto um capítulo sobre a ordem 

econômica e social, previu a criação de conselhos de trabalhadores nas empresas, nos distritos 

e no Reich e de um conselho econômico nacional, assegurou a liberdade sindical e colocou o 

trabalho sob a proteção especial do Estado, o qual deveria se empenhar pela regulamentação 

internacional do trabalho”. 

                  A Constituição mexicana, de 1917 foi seguida por alguns países latino-americanos 

no que se refere aos direitos sociais do trabalhador. O seu art. 123 prevê a incidência de leis 

de proteção ao trabalho, a jornada de trabalho, o salário mínimo, a proteção ao salário, a 

participação nos lucros da empresa, a proteção especial ao trabalho das mulheres e dos 

menores, a garantia de emprego, a isonomia salarial, o direito sindical, o contrato coletivo de 

trabalho, a greve, a previdência social, a higiene e segurança no trabalho e a proteção à 

família do trabalhador. 

                                                 
4 SUSSEKIND, Arnaldo. Direitos Sociais na Constituinte.Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 1986, pp. 
16/17. 



 21

                No Brasil, a Lei n. 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecida como lei Eloy 

Chaves, foi o primeiro instrumento a tratar da questão da estabilidade ao instituir o regime das 

Caixas de Aposentadoria e Pensões para as empresas ferroviárias particulares. Na verdade, 

como Relata Arion Sayão Romita5: “a estabilidade no emprego surgiu no direito brasileiro 

‘como uma providencia em favor da previdência’, ...” 

                 Conforme escreve Weliton Sousa Carvalho6, a Lei n. 5.109, de 1926 estendeu o 

benefício da lei Eloy Chaves às estradas de ferro exploradas, o que possibilitou o acréscimo à 

mencionada lei do artigo 42 que passou a  beneficiar também as empresas de portos e 

navegação. Nessa época, o empregado passava a ser considerado estável após ter cumprido 

dez anos de serviços prestados para o mesmo empregador. Entretanto, inexistia outras 

proteções para o empregado, dentre elas, o inquérito para apuração da falta grave, assim 

como, uma vez efetivada a despensa, inexistia instrumentos para fomentar a permanência do 

empregado no emprego. 

                O Decreto n. 20.465, de 1º de outubro de 1931, passou a prever a readmissão do 

empregado e a suspensão para a instauração de inquérito judicial, caso não restasse 

comprovada a falta grave, a despedida era considerada arbitrária e o empregado poderia ou ser 

readmitido, ou perceber indenização referente aos salários que lhes seriam devidos durante o 

período em que o contrato permaneceu suspenso. Vale salientar, conforme alerta  Weliton 

Sousa Carvalho, já citado, que o supra mencionado Decreto referias-se à normas pertencentes 

as empresas de serviço público. 

                 O Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos foi criado através do 

Decreto n. 22.872, de 20 de junho de 1933, cujo artigo n. 83 segue a mesma orientação do 

Decreto n. 20.465. O marítimo que contasse com mais de dez anos de serviços prestados à 

mesma empresa detinha estabilidade. 

                  Foi estendida a estabilidade para os bancários através do Decreto n. 24.615, de 9 

de julho de 1934, que criou para essa categoria o Instituto de Aposentadoria e Pensões e 

inovou quanto ao tempo necessário para o empregado adquirir a estabilidade, em vez de dez, 

oito anos. 

                  A Constituição de 1934, a primeira após o surgimento do instituto da estabilidades 

prevista nas normas que criaram os institutos de pensões e aposentadorias das categorias de 

                                                 
5 ROMITA, Arion Sayão. Proteção contra a despedida arbitrária . Revista T&D, n. 1, 1994, p. 22. 
6 CARVALHO, Weliton Souza. Despedida arbitrária no texto constitucional de 1988. São Paulo: Editora. Juruá, 
1998, pp. 99/110. 
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trabalhadores já citadas, não tratou a estabilidade como uma regra geral e dirigida para todos 

as categorias, limitou-se a prever a estabilidade apenas para duas categorias: os jornalistas e 

os professores, conforme se vê. 

                   “ Art. 131. É vedada a propriedade de empresas jornalísticas políticas ou 

noticiosas a sociedade anonymas por ações ao portador e a estrangeiros. Estes e as pessoas 

jurídicas não podem ser accionistas das sociedades anonymas proprietárias de taes empresas. 

A responsabilidade principal e de orientação intelectual ou administrativa da imprensa política 

ou noticiosa só por brasileiros natos pode ser exercida. A lei orgânica de imprensa 

estabelecerá regras relativas ao trabalho dos redactores, operários e demais empregados, 

assegurando-lhes estabilidade, férias e aposentadoria.” 

                  “ Art. 150. Compete à União: 

                   f) reconhecimento dos estabelecimentos particulares de ensino somente quando 

assegurarem aos seus professores a estabilidade, enquanto bem servirem, e uma remuneração 

condigna.” 

                   Os comerciários tiveram a sua estabilidade através do art. 90 do Regulamento 

aprovado pelo Decreto n. 183, de 26 de dezembro de 1934, sendo necessário para tanto, a 

permanência do empregado por dez nos na mesma empresa prestando serviço efetivo. Na 

época esse diploma legal foi atacados pelos juristas em razão da fragilidade da interpretação 

das suas intenções. 

                   A Lei n. 62, de 5 de junho de 1935 estendeu a estabilidade dos  comerciários aos 

industriários, bem como aos industriários que ainda não a possuíam. O Instituto de pensões e 

aposentadorias dos industriários foi criado apenas em com o surgimento da Lei n. 367, de 31 

de dezembro de 1936 em seu artigo 24. Este artigo ganhou eficácia com o surgimento do 

Decreto n. 1.918, de 27 de agosto de 1937. 

                   A estabilidade ainda não foi reconhecida como um direito estendido a todos os 

trabalhadores na Constituição de 1937, trata do tema como uma mera referência, conforme se 

vê da alínea f do artigo 137 que assim reza: 

                   “Art. 137. A legislação do trabalho observará, além de outros os seguintes 

preceitos: 
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                   f) nas empresas de trabalho contínuo, a cessação das relações de trabalho, a que o 

trabalhador não haja dado motivo, e quando a lei não lhe garanta a estabilidade no emprego, 

cria-lhe o direito a uma indenização proporcional aos anos de serviço.” 

                   Os empregados pertencentes ao setor de Transportes e Cargas,  uma vez atingidos 

10 anos de serviço consecutivo, só poderia ser dispensado após a instauração de inquérito 

judicial perante as Juntas de Conciliação e Julgamento no prazo de 30 dias contados a partir 

da suspensão do empregado, conforme autorizava o Decreto n. 651, de 26 de agosto de 1938, 

que criou o Instituto dos Empregados em Transportes e Cargas, o Decreto-lei n. 1.851, de 

1939 que foi no ano seguinte substituído pelo Decreto n. 2.851 que retirou a competência dos 

Conselhos Regionais do Trabalho para apreciar os inquéritos passando-a para as Juntas de 

Conciliação e Julgamento. 

                    Com o surgimento da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1º de maio 

de 1943, através do Decreto-lei n. 5.452, o legislador previu a estabilidade no Capítulo VII, 

Título IV, nos artigos 492 a 500. 

                    “Art. 492. O empregado que contemplar mais de dez anos de serviço na mesma 

empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força 

maior, devidamente comprovados. 

                    Parágrafo Único. Considera-se como de serviço todo o tempo que o empregado 

esteja à disposição do empregador”. 

                     A estabilidade também foi prevista na Constituição de 1946, em seu artigo 157, 

que diz: 

 

                    “ Art. 157. A legislação do trabalho e a Previdência Social obedecerão aos 

seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição dos trabalhadores: 

                    XII. estabilidade, na empresa ou na exploração rural, e indenização ao 

trabalhador despedido, nos casos e nas condições que a lei instruir”. 

                    A Constituição de 1946 foi a última a prever a estabilidade absoluta. A posterior, 

promulgada em 24 de janeiro de 1967 descreve um sistema alternativo entre a estabilidade e o 

regime do Fundo de Garantia (FGTS), dispondo que: 

                   “Art. 158. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além 

de outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social: 
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                    XIII- estabilidade, com indenização ao trabalhador despedido ou fundo de 

garantia equivalente”. 

                    A Emenda Constitucional n. 1 de 1969 manteve a mesma redação. 

                    A estabilidade foi objeto de muita luta para a sua efetiva conquista, a qual foi 

consolidada com a Constituição de 1946. Entretanto, a Lei n. 5.107, de 13 de setembro de 

1966, que instituiu o FGTS e previa em seu bojo, a opção pela estabilidade, veio a ser a 

responsável pelo inicio da queda da própria estabilidade. A mencionada lei foi regulamentada 

pelo Decreto n. 59.820, de 20 de dezembro de 1966 e admitia a transação do tempo de 

estabilidade sem que para isso houvesse a rescisão contratual. As leis que se seguiram: a de nº 

5.107/66; a nº 5.958, de 10 de dezembro de 1973 que inclusive previu a opção retroativa que 

poderia se dar a 1º de janeiro de 1967 ou à data da admissão do empregado; a nº 8.38/90 e a nº 

8.678/93 dispuseram pela inexistência do principio da estabilidade, que foi confirmado pela 

Constituição de 19887. 

                 

 

 

 

1.2. A Declaração Universal dos Direitos do Homem como fonte 

internacional dos Direitos Sociais 

 

               A Declaração dos Direitos dos Homens é de suma importância ao Direito do 

Trabalho, por se tratar de direito de cunho social, por que aponta princípios que são adotados 

nasa modernas Constituições. Ela Foi adotada em 10 de dezembro de 1948 pela Assembléia-

Geral das Nações Unidas (ONU). A nova Declaração refletiu as diretrizes consubstanciadas 

na Declaração de Filadélfia de 1944. 

                                                 
7 CARVALHO, Welinton Souza. Despedida arbitrária no texto constitucional de 1988. Curitiba: Editora. Juruá, 
1998, pp. 101/109. 
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                   O tema Direitos Sociais é abordado em alguns artigos, conforme expõe 

Süssekind8: 

                   “Art. XXII- Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança 

social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 

organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 

indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

                   Art. XXIII- 1. Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 

condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

                   2. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por 

igual trabalho. 

                   3. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, 

que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade 

humana, e a que se acrescerão, se necessário, outros meios de proteção social. 

                   4. Todo homem tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para 

proteção de seus interesses. 

                   Art. XXIV- Todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação 

razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. 

                   Art. XXV- 1. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a 

si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, 

doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 

circunstâncias fora de seu controle. 

                   2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas 

as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.” 

                   A Assembléia-Geral da ONU, em 1966, regulamentou os princípios 

programáticos que se encontravam descritos na nova Declaração dos Direitos dos Homens e 

aprovou o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e culturais, que passou a 

vigorar após 10 anos. Cerca de 80 países o adotara, incluindo-se o Brasil. 

                                                 
8 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direitos Sociais na Constituinte. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 1986, 
pp.21/22. 
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                   O citado Pacto dispõe sobre Direito do Trabalho e Seguridade Social, nos 

seguintes termos ( ainda enumerados por Süssekind9): 

                   “Art. 7º- Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 

ao gozo de condições de trabalho eqüitativas e satisfatórias, que assegurem em especial: 

a) uma remuneração que proporcione como mínimo a todos os trabalhadores: 

i) um salário eqüitativo e igual por trabalho de igual valor, sem distinção 

de nenhuma espécie; em particular deve assegurar-se às mulheres 

condições de trabalho não inferiores às dos homens, com salário igual 

por trabalho igual; 

ii) condições de existência dignas para eles e para suas famílias, conforme 

as disposições do presente pacto; 

b) a segurança e a higiene no trabalho; 

c) igual oportunidade para todos de ser promovidos, dentro do seu trabalho, à 

categoria superior que lhes corresponda, sem mais considerações que os 

fatores de tempo, serviço e capacidade; 

d) o descanso, o desfrute do tempo livre, a limitação razoável das horas de 

trabalho e as férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos 

dias festivos. 

Art. 8º - 1. Os Estados-partes no presente Pacto se comprometem a garantir: 

a) o direito de toda pessoa de constituir sindicatos e de filiar-se ao de 

sua escolha, sujeitando-se unicamente aos estatutos da 

correspondente organização, para promover e proteger seus 

interesses econômicos e sociais. Não poderão impor-se outras 

restrições ao exercício desse direito do que as prescritas em lei e que 

sejam necessárias numa sociedade democrática, no interesse da 

segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteção dos 

direitos e liberdades de outrem; 

b) o direito dos sindicatos de constituírem federações ou confederações 

nacionais e o destas de fundar organizações sindicais internacionais 

ou de filiar-se às mesmas; 
                                                 
9 SUSSEKIND, Arnaldo.Direitos Sociais na Constituição. São Paulo: Editora Freitas, 1996, pp. 21/24. 
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c) o direito que têm os sindicatos de funcionar livremente, sem outras 

limitações que as previstas em lei e que sejam necessárias numa 

sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da 

ordem pública, ou para proteção dos direitos e liberdades de outrem; 

d) o direito de greve, exercido de conformidade com as leis de cada 

país. 

                              2. O presente artigo não impedirá que o exercício de tais direitos pelos 

membros das Forças Armadas, da Polícia ou da Administração do Estado seja submetido a 

restrições legais. 

                              3. Nada do disposto neste artigo autorizará os Estados-partes na Convenção 

da Organização Internacional do Trabalho de 1948, relativa à liberdade sindical e à proteção 

ao direito de sindicalização, a adotar medidas legislativas que prejudiquem as garantias 

previstas na mencionada Convenção ou aplicar a lei de forma a que prejudique essas 

garantias. 

                   Art. 9º - Os Estados-partes neste Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à 

seguridade social, inclusive ao seguro social”. 

               O fundamento para a criação dos Direitos Universais do homem se encontra na 

convicção de que se trata de uma meta desejada por todos os países que dela participaram, 

conforme entende Norberto Bobbio10: “a maior parte dos governos existentes proclamou pela 

primeira vez, nessas décadas, Uma Declaração Universal dos Direitos do Homem. Por 

conseguinte, depois dessa declaração, o problema dos fundamentos perdeu grande parte do 

seu interesse. Se a maioria dos governos existentes concordou com uma declaração comum, 

isso é sinal de que concordou com uma declaração comum, isso é sinal de que encontraram 

boas razões para fazê-lo. Por isso, agora, não se trata tanto de buscar outras razões, ou mesmo 

(como querem os jusnaturalistas redivivos) a razão das razões, mas de por as condições para 

uma mais ampla e escrupulosa realização dos direitos proclamados”. 

             No plano internacional, a norma mais importante no que se refere à proteção contra a 

despedida arbitrária é a Convenção n. 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

                        

                                                 
10 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos; tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Editora Campus, 
1992,  p. 23. 
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1.3- Os direitos sociais dos países pertencentes ao Mercosul  

 

               Sendo o Brasil um dos países pertencentes ao Mercosul, é de suma importância 

conhecer os direitos sociais relativos aos demais países ali reunidos com o intuito de 

demonstrar o tratamento que é dado à despedida arbitrária11. É interessante que países 

distintos, porém com pontos em comum, a exemplo da economia, formulem programas 

semelhantes12.Segundo Osvaldo Mantero San Vicente13. 

         

1.3..1. O direito Uruguaio 

 

             O Uruguai é um país que adotou a desregulamentação do direito, aplicando-se os 

princípios gerais de direito, conforme previsto no art. 16 do Código Civil e no art. 332 da 

Constituição Federal, de 14 de agosto de 1966, que assim preconiza: “Art. 332. Los preceptos 

de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, asi como los que 

atribuyen faculdades, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino 

que esta sera suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes analogas, a los principios 

generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”. 

             Ante a ausência de regulamentação específica sobre a matéria a estabilidade no 

emprego só é reconhecida em três hipóteses: quando ocorre a despedida de membro de 

conselho paritário de empresa, no curso do mandato, conforme o art. 2° da Lei n. 10.913, de 

25.6.47; em caso de dispensa de dirigente sindical, conforme o art. 8° do Decreto n. 62 , de 

1.8.73 e quando o trabalhador participa de greve considerada lícita, na forma do art. 41 do 

Decreto n. 622, de 1.8.73. 

             É assegurada a licença-maternidade de 6 semanas antes e 6 semanas após o parto. 

Também, em relação à maternidade, as leis 11.577, 16.045 e a Convenção n. 103 concedem 

                                                 
11 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Despedida arbitrária ou sem justa causa: aspectos do direito material e 
processual do trabalho. São Paulo: Editora Malheiros, 1996, pp. 89/97. 
12 BRONSTEIN, Arturo S. Reforma laboral em América Latina: Entre garantismo y flexibilidad Revista 
Internacional Del trabalho. Ginebra: Editora. Primavera, 1997, v. 116-1, p. 10. 
13 SAN VICENTE, Osvaldo Mantero de. Derecho del trabajo de los paises del Mercosur: um estudio de derecho 
comparado. Montevideo: Editora Fundacion de Cultura Universitaria, 1996, p. 115. 
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estabilidade desde a confirmação da gravidez até seis meses após o parto.  O prazo não se 

encontra definido em lei, é determinado pela jurisprudência14. 

             Fora os casos acima declinados, existem apenas medidas de proteção contra a 

despedida imotivada, mas não se trata de uma proibição à sua prática. A dispensa imotivada 

está sujeita ao pagamento de indenização, regulada em lei, variável quanto ao seu valor, 

correspondente a um mês de salário por ano de trabalho ou fração. O valor máximo para a 

indenização é o equivalente a seis meses de salário ou cento e cinqüenta diárias, conforme o 

caso, na forma que se encontra prevista na Lei n. 14.188, de 3.10.74. 

             O conceito de “notória má conduta” é excludente da indenização por dispensa, 

devendo ser individualizado e comprovado cada ato que caracteriza a má-conduta alegada 

pelo empregador. 

             O Uruguai, pois não é possuidor de legislação que impeça a despedida injusta. 

           A Constituição Uruguaia foi promulgada em 1966 e emendada em 1967 e prevê em seu 

bojo, nos artigos 53 a 57 os seguintes direitos sociais: a proteção especial da lei ao trabalho; a 

limitação da jornada de trabalho; o descanso semanal; a higiene física e moral; a 

regulamentação e limites ao trabalho das mulheres e dos menores de dezoito anos; a 

organização de sindicatos gremiais (categorias) através de regulamentação específica que 

disporá sobre franquias e a sua personalidade jurídica; o direito à greve; a criação de tribunais 

de conciliação e arbitragem15. 

1.3.2. O direito Paraguaio 

 

            A Constituição do Paraguai contem um título dedicado aos direitos trabalhista, cujo 

art. 105 assim dispõe: “Art. 105. El trabajo será objeto de protección especial y no estará 

sujeito a otras condiciones que las establecidas para mejorar la situación material e 

intelectual del trabajador. La duración de la jornada de trabajo, los descansos semanales 

obligatórios, vacaciones anuales pagas, las bases para la determinación de un salario 

mínimo vital, las bonificaciones familiares, la estabilidad del trabajador en mérito a su 

antiguidad en el servicio y ampara en casos de cesantía a paro forzoso, serán previsiones 

fundamentales de la ley, que también favorecerá las soluciones conciliatorias de los conflitos 

                                                 
14ALISEDA, Jather Gomes. Estabilidade de emprego: uma visão crítica. São Paulo: Editora LTr, 2001, p. 62. 
15 RIBEIRO, Gabriela Campos. A Constituição Uruguaia. SANTOS, Hermelino de oliveira (coordenador). 
Constitucionalização do direito do trabalho no Mercosul. São Paulo: Editora LTr, 1998, p. 162. 
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del trabajo. Son irrenunciables por el trabajador las normas legales estabelecidas para 

beneficiarlo o protegerlo”. 

             O Código do Trabalho Paraguaio de 1963 foi substituído por outro mais adequado ao 

novo regime democrático instalado no país. Não se tem notícia de sua efetiva aplicação e 

reconhecimento. A garantia do emprego só se encontra previsto na Constituição. 

             Inexiste regulamentação legal em matéria de estabilidade no emprego, no âmbito do 

Direito do Trabalho Paraguaio.Na legislação existe norma de proteção à maternidade, 

suspensão e interrupção do contrato de trabalho ou um outro tema de Direito do Trabalho.  

             O artigo 89 da Constituição prevê a estabilidade à mulher gestante desde o parto, 

estendendo-se até 12 semanas após, mediante comprovação através de atestado médico. A 

estabilidade poderá ser ampliada por mais 6 meses se da gravidez ou parto, decorrer 

enfermidade. Também é garantida à mulher licença maternidade pelo período de 6 semanas 

antes e após o parto. 

            Vigora ainda no Paraguai a estabilidade ao empregado que é detentor de mais de 10 

anos de tempo de serviço no mesmo emprego, nos moldes da nossa antiga estabilidade 

decenal ou absoluta que vigorou até o advento da Constituição de 1988, ressalvando-se as 

hipóteses que perduraram depois. 

 

1.3.3. O direito Chileno 

 

             A Lei n. 19.010, de 29.11,90, que revogou o Título IV do Livro I do Código de 

Trabalho Chileno, dispõe sobre a extinção do contrato de trabalho e a estabilidade no 

emprego. A legislação Chilena optou pela indenização ao empregado e a sua não reintegração 

no emprego. A mencionada lei reconhece como motivos ensejadores da dispensa do 

empregado, motivos de natureza disciplinar e de ordem técnica, econômica e financeira, na 

forma do disposto nos arts. 2° e 3°. 

             É necessário que haja uma comunicação prévia do empregado, bem como o 

pagamento de indenização aos que contarem com mais de um ano de serviço e forem 

dispensados por motivos de ordem técnica, econômica ou financeira. 

             Os arts. 5° e 6° fixam indenização no valor equivalente a trinta dias de salário, por 

ano ou fração trabalhada, até o limite de trezentos e trinta dias. Com a deliberação de 
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pagamento de indenização, o legislador chileno pretendeu desestimular a despedida imotivada 

no lugar de reintegrar o empregado.  

 

1.3.4. O direito Argentino 

 

                   A Constituição Argentina datada de 1º de maio de 1853, sofreu diversas 

modificações, tendo sido revista pela Convenção Nacional de 1994 e prevê como direitos 

sociais em seu artigo 14 os seguintes: condições dignas e eqüitativas de trabalho; jornada 

limitada; descanso e férias remuneradas; retribuição justa; salário mínimo vital e móvel; igual 

remuneração por igual tarefa; participação nos lucros das empresas, com controle da produção 

e colaboração na direção; proteção contra despedida arbitrária; estabilidade no emprego 

público; organização sindical livre e democrática, reconhecida por simples inscrição num 

registro especial; garantia às categorias profissionais e econômicas a celebração de 

convenções coletivas de trabalho, o recurso à conciliação e à arbitragem para a solução dos 

litígios trabalhistas e o direito à greve; direito ao seguro social obrigatório. 

                    Dentre os direitos sociais previstos na Constituição, encontra-se o da estabilidade 

no emprego, cuja legislação infraconstitucional pátria prevê dois tipos: a absoluta e a relativa. 

                   São previstos dois tipos de estabilidade absoluta: aquela cujos efeitos são plenos 

permitindo o desfazimento do contato de trabalho somente quando o empregador comprova as 

causas previstas em lei sob pena do ato ser considerado nulo; e àquela cujos efeitos não são 

absolutos porque não obriga a reintegração contra a vontade do empregador 

                    A estabilidade relativa pode.tornar eficaz a despedida do empregado, mesmo que 

considerada arbitrária. Enseja o fim da relação empregatícia e o consequente pagamento de 

indenização. 

                    O fundamento da proteção contra a despedida consiste no pensamento de que a 

relação de trabalho deve ser protegida contra a dissolução intempestiva ou de má-fé. Limitam 

apenas a vontade do empregador, não cerceando a vontade do empregado no sentido de querer 

romper o contrato laboral. A proteção se refere em regra, aos contratos por prazo 

indeterminado, não significando que não se estenda às hipóteses de rompimento antecipado 

do contrato a termo. 
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                    As despedidas imotivadas relativas aos contratos individuais estão sujeitas à 

reintegração, ressalvando-se as hipóteses de força maior ou da diminuição do trabalho por 

causa não imputável ao empregador, quando, nesses casos a indenização a ser paga terá o seu 

valor reduzido pela metade. 

                    No que se refere as despedidas coletivas, a legislação prevê um procedimento 

prévio administrativo, perante o Ministério do Trabalho e Previdência Social, ou perante a 

entidade sindical correspondente. 

                    Os dirigentes sindicais de empregados, as empregadas gestantes são protegidas de 

modo especial pela lei Argentina. É assegurada à gestante licença-maternidade pelo período 

de 45 dias antes e depois do parto. Ainda é assegurado ao empregado ou empregada proteção 

contra a dispensa, por um período de 3 meses antes e 6 meses após a realização do casamento, 

contanto que devidamente comprovado.16

                    A Lei n. 20.744 afastou a estabilidade verdadeira, optando pela sanção do 

empregador pela despedida imotivada. Esta já sofreu alterações contidas nas Leis n. 21.297 e 

24.013, de 1991. A proteção ao princípio da garantia do emprego continua a vigorar no país. 

As leis mencionadas aqui não podem contrariar a Constituição, carta magna de um país, que 

prevê como um dos direitos dos trabalhadores a efetiva garantia de emprego17

                    A Lei 24.013, de 5.12.91 é conhecida como Lei Nacional do Emprego (LNE), em 

razão de ser destinada ao fomento do emprego e ao combate ao elevado índice de desemprego 

que assola o país18. 

 

1.4. O direito Brasileiro 

 

                   As Constituições brasileiras desde 1934 até a ultima de 1988 previram normas 

relativas aos direitos dos trabalhadores e outros direitos sociais, com o fim de obter bem-estar, 

cultura, saúde, educação e prosperidade para os cidadãos.  

                                                 
16 ALISEDA, Jether Gomes. Estabilidade e garantia de emprego: uma visão crítica. São Paulo: Editora LTr, 
2001, p. 61. 
17 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Despedida arbitrária ou sem justa causa. São Paulo: Editora LTr, 1998, pp. 
89/91. 
18 MENEZES, Mauro de Azevedo. Principais Aspectos Jurídicos da Reforma Trabalhista no Cone Sul in Polocy 
Paper, n. 27. Salvador: Friedrich Ebert Stiftung, 2001, p. 12. 
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                   Cláudio Scandalara19 ensina que: “Já na Constituição de 1934, ficou garantido o 

‘direito ao trabalho’ (art. 113, nº 34). Na Constituição de 1937, além do ‘direito ao trabalho’, 

o próprio trabalho ficou reconhecido como ‘dever social’. Na Constituição de 1967, o 

legislador preocupou-se, no capítulo que trata da ordem econômica e social, através do artigo 

160, em garantir a ‘valorização do trabalho como condição da dignidade humana’ e ‘expansão 

das oportunidades de emprego produtivo’, complementando e assegurando pelo artigo 165, 

aos trabalhadores, direitos sociais mínimos, visando à melhoria de condições”. 

                   Dentro do que se propõe uma constituição auto-proclamada de social democrática 

de direito, a Carta Magna de 1988 tinha como proposta a submissão do governo frente as 

regras de participação democrática, entretanto encontramos um Estado intervencionista, 

principalmente no que concerne aos direitos coletivos. Deveria haver uma maior liberdade aos 

sindicatos, sua liberdade é limitada. Denota-se essa limitação no momento em que o texto 

constitucional prevê a unicidade sindical e a contribuição obrigatória. 

                   Apesar da necessidade de uma reforma ampla na Carta Magna, esta não ocorreu 

no período em que estava previsto. Atualmente, os parlamentares estão fazendo uma espécie 

de “reforma” da Constituição, através de emendas. Até o presente momento já foi editada a de 

número 35. 

                   A existências das mencionadas emendas não significa que as mesmas tenham o 

condão de suprir as legislação comum e complementar para a plena eficácia das normas 

previstas na Carta. Tal fato pode gerar o entendimento limitativo de que, os direitos 

trabalhistas em uma eficácia limitada ou contida. Sobre o tema Kátia Magalhães Arruda20 

assim expõe:  

                   “ Considerando que a Constituição é a Lei Suprema que deve nortear jurídica e 

politicamente um país, não se pode conceber uma norma constitucional desprovida de 

eficácia, pois não se tenciona cumprir parte da Constituição, mas sim o seu todo. 

                   2. A questão da eficácia dos direitos trabalhistas tem aplicação idêntica à prevista 

no art. 5º,& 1º, da CF, por ser integrante dos direitos sociais e, por conseqüência, dos direitos 

fundamentais. Quando se trata de direitos fundamentais dos trabalhadores, não se deve buscar 

o mínimo de eficácia da norma, mas o máximo de eficácia contida na norma”. 

                                                 
19 SCANDALARA, Cláudio. O direito ao trabalho, a dignidade do homem e o desemprego. Revista Síntese 
Trabalhista, Administrativa e Previdenciária. Cidade: Editora Síntese, 1998, Ano IX, n. 111, pp. 23. 
20 ARRUDA, Kátia Magalhães. Direito Constitucional do Trabalho: sua eficácia e o impacto do modelo 
neoliberal. São Paulo: Editora LTr; 1998, 78/79. 
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                   Apesar da nossa atual Constituição precisar de alguns ajustes e da necessidade de 

ser feita a regulamentação necessária, ela pode ser destacada dentre todas as demais como a 

tentativa mais ampla e consistente de dar tratamento político à questão social. 

                Nas Constituições brasileiras anteriores, a ordem social sempre esteve misturada 

com a ordem econômica. A nova Constituição inovou ao inserir os Direitos Sociais no título 

dedicado aos Direitos e Garantias Fundamentais e com isso preservou a individualidade do 

homem como ser sociável, conforme ensina Arion Sayão Romita 21: “ Na verdade, o ser 

humano compõe uma unidade incindível, em que o individual é completado pelo social”. Por 

essa razão, o mencionado autor entende que se tratou de um aspecto positivo o legislador 

separar os direitos sociais dos econômicos. 

              A Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988, tratou de dedicar o 

Capítulo II, do Título II, aos direitos sociais. O art. 6° assim dispõe: “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

             Os artigos 7°, 8°, 9°, 10  e 11 tratam apenas dos direitos dos trabalhadores. Os demais 

direitos inscritos no Título VIII (arts. 193 a 231), reservado à Ordem Social, abrangem outras 

categorias de direitos e interesses. Portanto, os direitos sociais não se resumem aos elencados 

no Capítulo II, do Título II, da Constituição, mas se encontram espalhados em outros 

capítulos e artigos do texto constitucional.  

             A atual Carta Magna é uma das mais avançadas do mundo no que concerne aos 

direitos sociais, pelo menos no que concerne aos direitos sociais22. 

             José Afonso da Silva23 conceitua com maestria os direitos sociais: “como dimensão 

dos direitos fundamentais do homem, são prestações positivas, enunciadas em normas 

constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que 

tendem a realizar a igualdade de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos que se 

conexam com o direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos 

individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da 

                                                 
21 ROMITA, Arion Sayão. Os direitos sociais na Constituição e outros estudos. São Paulo: Editora LTr, 1998, p. 
12. 
22 BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. Constituição e Direitos Sociais dos Trabalhadores. São Paulo: Editora 
LTr, 1997, p. 22. 
23 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. São Paulo: Editora. Malheiros, 1990, pp. 
252/254. 
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igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício 

efetivo da liberdade”. 

               A classificação dos direitos sociais proposta por José Afonso da Silva merece 

destaque. Ele partiu de análise dos artigos 6° a 11 e os agrupa em quatro categorias: “a) 

direitos sociais relativos ao trabalhador; b) direitos sociais relativos à seguridade, 

compreendendo os direitos à saúde, à previdência e à assistência social; c) direitos sociais 

relativos à educação e à cultura; d) direitos sociais relativos à família, criança, adolescente e 

idoso; e) direitos sociais relativos ao meio ambiente”  

             O mesmo autor ainda aponta uma outra classificação dos direitos sociais em: a) do 

homem produtor previstos nos artigos 7° a 11 da Constituição e que são os seguintes: “a) 

liberdade de organização sindical, o direito de greve, o direito de celebrar acordos e 

convenções coletivas de trabalho visando à melhoria da sua condição social, o direito de 

participar na gestão da empresa e o direito de obter um emprego; e, b) do homem consumidor 

elencados no artigo 6° da Constituição e desenvolvidos no Título da Ordem Social. São os 

seguintes: os direitos à saúde, à segurança social, ao desenvolvimento intelectual, ao igual 

acesso das crianças e adultos à instrução, à formação profissional e à cultura e garantia ao 

desenvolvimento da família”. 

             Quanto aos direitos sociais dos trabalhadores, estes podem ser classificados em: a) 

direitos trabalhistas individuais (CF, art. 7°); e, b) direitos trabalhistas coletivos (CF, arts. 8° a 

11). 

              Após discorrer-se sobre a relação entre o trabalho e os direitos sociais, a visão 

histórica do instituto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem como fonte 

Internacional e a sua previsão nos países que compõem o Mercosul, será abordado, no 

Capítulo II, as formas de extinção do contrato de trabalho, iniciando-se pelo seu conceito e 

terminologia, esta última, motivo de controvérsias perante a doutrina e jurisprudência. 
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CAPÍTULO  II. 

 

DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 

2.1. Conceito e terminologia 

 

          Existem duas modalidades de contrato de trabalho: por prazo determinado e por prazo 

indeterminado. Esta última representa a regra, isto é, diante do princípio que trata da 

continuidade do emprego, os contratos em sua maioria, são firmados por prazo indeterminado. 

É desejo geral tanto dos legisladores como dos doutrinadores que haja a continuidade do 

vínculo empregatício, para tanto, são criados diversos obstáculos que visam inibir ou impedir 

o rompimento da relação. 

           Ocorre que, apesar da existência dos diversos mecanismos, por motivos unilaterais ou 

bilaterais, o vínculo empregatício não pode ser mais conservado. 

            A forma de encerramento do contrato de trabalho adquire diversas nomenclaturas que 

são usadas, dentre elas: terminação, cessação, rescisão, extinção e dissolução. 
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          A rescisão do contrato de trabalho pela vontade unilateral do empregador chama-se 

despedida. 

          A caducidade é a terceira forma de dissolução do contrato. Verifica-se essa hipótese 

quando os efeitos jurídicos do contrato cessam em decorrência de um acontecimento natural, 

isto é, não é provocada pela vontade ou pelo comportamento de uma ou de ambas as partes. O 

contrato deixa de existir ocorrendo as seguintes hipóteses: morte do empregado; força maior 

que impede a sua continuação, a exemplo da ocorrência de acidente de trabalho que cause a 

incapacidade total e permanente do empregado; verificação de acontecimento futuro, certo ou 

incerto, a que foi subordinada a eficácia, como ocorre com os contratos a prazo determinado.  

            Orlando Gomes e Élson Gottschalk entendem que a terminologia correta a ser usada é 

a dissolução do contrato de trabalho que se destinge da extinção esta ocorre, quando o 

contrato deixa de existir por já ter sido executado, isto é, quando o contrato produziu todos os 

seus efeitos. Segundo os autores citados, a extinção do contrato de trabalho só se dá se a sua 

duração for pré-fixada pelas partes, mediante a aposição de um termo ou de uma condição. A 

dissolução, entretanto faz cessar para o futuro, os efeitos do contrato, isto é, os efeitos 

produzidos conservam-se, os futuros não se produzem. 

               A dissolução se distingue da resolução; da resilição ou rescisão e da caducidade. 

              A resolução é a dissolução do contrato em razão de sua inexecução por uma das 

partes, seja por sua culpa ou não. Há necessidade de pronunciamento judicial para tal, 

mediante ação judicial, mesmo existindo cláusula resolutiva expressa no contrato. A resolução 

do contrato só ocorre quando o empregado se encontra em gozo de estabilidade no emprego, a 

exemplo do Inquérito Judicial para apuração de falta grave. A decisão, se procedente, 

dissolverá o contrato. 

              A resilição ou rescisão do contrato é a cessação de seus efeitos pela vontade das 

partes, ou de uma delas (bilateral ou unilateral), independente de intervenção judicial. Na 

rescisão bilateral há necessidade de novo contrato extintivo denominado distrato. A rescisão 

unilateral é a forma mais comum de dissolução do contrato de trabalho. Consiste na ruptura 

do vínculo com a paralisação dos seus efeitos, provocada por um dos contratantes, 

empregador ou empregado. 

            Apesar da rescisão unilateral poder ser exercida discricionariamente por qualquer das 

partes, sendo, inclusive, considerada pela maioria dos doutrinadores como sendo um direito 
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potestativo, hoje se está procurando impor limites a esse poder conferido ao empregador, 

considerando esse tipo de dissolução como sendo rescisão arbitrária. 

 

2.2. Modalidades de cessação do vínculo empregatício 

 

                    O contrato de trabalho é conhecido como sendo de trato sucessivo e sua duração 

é limitada no tempo mesmo que tenha sido firmado por prazo indeterminado. Sua cessação 

pode ocorrer por diversos motivos ou causas. Para melhor compreensão desse tema, o autor 

Sergio Torres Teixeira24 classifica–as em duas modalidades: a primeira, de natureza objetiva, 

ocorre em virtude de fato alheio a vontade das partes E, a segunda, subjetiva, se dá em razão 

da vontade de uma ou de ambas as partes envolvidas na relação empregatícia. Observe-se que, 

em razão de sua submissão o empregado muitas vezes encerra a sua vontade de forma tácita, 

não significando, entretanto que inexistiu o conteúdo volitivo. 

 

 2.2.1. Modalidades objetivas. 

 

                    Nessas espécies, a terminação do contrato se dá por fato alheio a vontade das 

partes, ambas ou de apenas uma delas. Trata-se de causa involuntária e são elas: as 

terminações motivadas por força maior, em razão de factum principis, por declaração judicial, 

por morte do empregado ou do empregador. 

 

 

2.2.1.1. A força maior 

 

                   A força maior está prevista no artigo 501 da CLT, que assim dispõe; “Entende-se 

como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador, e para 

a realização do qual este não concorreu direta ou indiretamente”. O legislador foi cuidadoso 

ao excluir hipóteses que poderiam ser enquadradas como sendo de força maior, no momento 

                                                 
24 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: Editora LTr, 1998, pp. 89/91. 
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em que indicou nos parágrafos que compõem o mencionado artigo sobre a imprevidência do 

empregador e, ainda a inexistência de prejuízo para a empresa, fatos estes excludentes da 

força maior. 

                      Para que se fique caracterizada a força maior são necessárias a presença de três 

requisitos, quais sejam: a inevitabilidade, a ausência de culpa e a impossibilidade de persistir 

o contrato de trabalho. 

                    A inevitabilidade, significa que o empregador não tem como resistir caso ocorra o 

acontecimento. Esse requisito é essencial para configurar a existência da força maior por se 

tratar de um componente essencialmente objetivo, a lei determina de forma clara, a sua 

existência. 

                    Outro requisito é a ausência de culpa do empregador, este é de natureza subjetiva, 

significando que a prática do ato não pode ter sido tomada por uma das partes através de 

atitude dolosa ou culposa. O empregador, portanto não pode tomar nenhuma atitude que 

denote a existência de imprevidência por se tratar de um ato que envolve culpa. 

                    Por fim, a impossibilidade do contrato prosseguir deve ser evidente. 

                    Ante o princípio da proteção, que é norteador do contrato do trabalho, a 

existência de força maior faz gerar efeitos, significando, com isso, que o empregado terá 

direito a perceber metade do que receberia caso a despedida tivesse sido sem justa causa. Vai 

de encontro à teoria geral dos contratos, conforme ensina o art. 1.058 do Código Civil que 

dispõe que: “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito, ou força 

maior”. Para a legislação trabalhista, a força maior não elimina o tempo que o empregado 

prestou serviço ao empregador, a energia que foi gasta não poderá retornar ao status quo ante.  

 

 

2.2.1.2. O factum principis  

 

                    Sempre existiu uma discussão muito grande na doutrina a respeito do cabimento 

da figura da intervenção de terceiro no processo trabalhistas nas hipóteses previstas no CPC. 

Alguns autores entendem que todas as hipóteses do CPC são cabíveis, outros entendem que 

somente se aplica a assistência, seja ela simples ou litisconsorcial. O factum príncipes é tido 
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como uma espécie de denunciação da lide por muitos doutrinadores. Outros entendem que se 

trata de uma espécie de força maior em sentido amplo. 

                    O conceito de factum príncipes está no artigo 486 da CLT, que assim dispõe: “No 

caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade 

municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a 

continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do 

governo responsável”. 

                    Trata-se o factum principis de uma paralisação do contrato de trabalho, que 

poderá ser definitiva ou temporária, causada por ato emanado por autoridade pública, seja ele 

a edição de ato administrativo ou a promulgação de lei ou resolução emanados do poder 

legislativo. Ficando evidente a existência de culpa por parte do empregador, mesmo que seja 

de forma indireta, descaracteriza-se o fato do príncipe e, nessa hipótese, o empregador arcará 

com todas as responsabilidades decorrentes da dissolução do vínculo laboral, uma vez que 

terá que responder pelo risco decorrente do próprio negócio. 

                    Não serão considerados fato do príncipe ordem governamental, criação de lei ou 

de regulamento que aumentem encargos, bem como quando a terminação do contrato de 

trabalho se dê em virtude de falência ou de concordata. Entendem os doutrinadores, em sua 

maioria, que tais possibilidades fazem parte do risco que o empregador assumiu com o 

empreendimento. Aliás, o artigo 449, em seu parágrafo 2º pacificou o entendimento quando 

ensina que: “ Havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes tornar sem 

efeito a rescisão do contrato de trabalho e conseqüentemente indenização, desde que o 

empregador pague, no mínimo, a metade dos salários que seriam devidos ao empregado 

durante o interregno”. Conforme se vê, pode os empregados, em casos de falência ou 

concordata optarem pela continuidade ou não do contrato de trabalho. 

                    Hodiernamente, surgiu, em quase todo o território brasileiro a necessidade de 

racionamento de energia, por um período prolongado, medida que, com certeza acarretará 

prejuízos tanto para a grande, quanto para a pequena empresa, podendo, inclusive, refletir no 

contrato de trabalho. Alguns autores, a exemplo de Manuel Hermes Lima entendem que se 

trata de aplicar-se, nessas hipóteses o factum principis 25

 

                                                 
25 LIMA, Manoel Hermes de. “Factum principis” no racionamento de energia elétrica.. Encartes Doutrina, O 
trabalho, Decisórios Trabalhistas. Fascículo 52, 2001, pp. 1225/1226. 
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2.2.1.3.Decisão judicial 

 

                    O contrato de trabalho também poderá ser desconstituído mediante decisão 

judicial que dê por finda a relação empregatícia, seja quando a autoridade judicial entenda 

pela decretação da nulidade contratual (sentença constitutiva negativa), ou quando o juiz, ao 

verificar a incompatibilidade entre as partes litigantes, entenda pela impossibilidade da 

permanência do vínculo jurídico. Esta última hipótese ocorre com muita freqüência nos casos 

de pedidos de reintegração ou readmissão no emprego em se tratando de empregado dotado 

de estabilidade provisória. Essas hipóteses fogem a vontade das partes, ou de uma delas, no 

que se refere ao objeto da postulação por que esta inexistiu. 

 

 

 

 

2.2.1.4. Morte do empregado 

 

                    O contrato de trabalho é intuitu personae, isto é tem natureza personalíssima não 

podendo ser transferido ou transmitido para terceiros. No momento em que o empregado 

falece o contrato automaticamente deixa de existir. 

                    A morte do empregado ocasiona a caducidade do contrato de trabalho26. A 

pessoalidade é requisito essencial para a configuração do vinculo laboral, conforme se 

encontra previsto no artigo 3º da CLT, que assim dispõe: “Considera-se empregado toda 

pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 

deste e mediante salário”. O contato é firmado apenas pela pessoa física, não existe relação de 

emprego tendo como empregado pessoa jurídica. 

                    Orlando Gomes e Élson GottschallK27 explicam de forma clara o porquê da 

pessoalidade. No entender desses doutrinadores, a natureza da obrigação que foi contraída 

                                                 
26 FURTADO, Emmanuel Teófilo. Terminação do contrato de trabalho. São Paulo: Editora LTr., 1997, pp. 
40/41. 
27 GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Élson. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
1999, p. 77. 
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pelo empregado não é fungível, querendo dizer que, não poderá ser cumprida por outra 

pessoa, mas apenas por quem a contraiu. Não significa que o serviço não possa ser executado 

por um outro empregado contratado para esse fim, porém aquele empregado contratado terá 

por obrigação fazer o serviço previamente ajustado. Dizem ainda, ou mencionados autores, 

que o empregado não tem a faculdade de acertar com outrem, seja ele estranho ou até colega 

de trabalho, para prestar o serviço que lhe foi incumbido, salvo, é evidente, se houver o 

consentimento do empregador. Nesta hipótese, o contrato então, ficará suspenso em relação 

ao empregado que foi substituído. Sendo a obrigação de prestar serviço personalíssima, a 

mesma, portanto, é intransferível. 

 

 

2.2.1.5. Morte do empregador 

 

                    Esta hipótese se aplica ao empregador pessoa física, por que, em relação a ele o 

contrato também é personalíssimo em razão de inexistir um segundo empregador, hipótese 

que configuraria uma sociedade, que não se aplicaria aqui. Com a morte do empregador o 

contrato se extingue imediatamente. 

                    O parágrafo 2º do artigo 483 consolidado ensina que: “No caso de morte do 

empregador constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato 

de trabalho”. 

                    Quando ocorre a morte do empregador pessoa física ou pessoa jurídica 

constituída em empresa individual, o empregado poderá dar por rescindido o vínculo laboral 

entre as partes. Trata-se de uma faculdade do empregado, conforme entendeu o legislador ante 

a possibilidade de ocorrer sucessão, quando se daria a continuidade do vínculo. 

 

2.2.2. Modalidades subjetivas 

 

                    Tratam-se de hipóteses de terminação do contrato de trabalho por fatos 

decorrentes da manifestação da vontade das partes ou de uma delas com este objetivo. São 
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elas: a extinção natural do contrato, o distrato bilateral, a culpa recíproca, a aposentadoria 

definitiva, a demissão e a dispensa. 

 

2.2.2.1. Extinção natural do trabalho 

 

                   Existem duas modalidades de contrato de trabalho, a de prazo indeterminado, que 

é a regra, e a por prazo determinado, exceção, cujas hipóteses são àquelas restritas nas 

previsões legais. 

                   No contrato a prazo determinado as partes, em comum acordo estabelecem 

quando ocorrerá o seu termo final que poderá ser certo ou incerto, porém aproximado quando 

se trata de termo incerto. No momento em que ocorre a condição resolutiva, isto é, o evento 

para o qual foi proposto, o contrato se extingue naturalmente. 

                  Na hipótese aqui referida, a extinção do contrato laboral se dá pela manifestação 

bilateral voluntária das duas partes que o integram que foi ajustada previamente. 

                    Como a vontade é livre, as partes, empregado ou empregador, podem denunciar o 

contrato antes de seu termo final. Não será considerado despedido o empregado quando a 

iniciativa partir do empregador posto que, a própria legislação prevê a possibilidade deste fato 

ocorrer cabendo ao empregador for obrigado a pagar uma indenização ao empregado de valor 

referente à metade do que receberia se contrato permanecesse até a data avençada. 

 

2.2.2.2 Distrato bilateral 

 

                   Inexiste previsão legal para o distrato bilateral. Entretanto, assim como as partes 

podem imprimir a sua vontade no sentido de formalizar um contrato de trabalho, através da 

mesma vontade podem efetivar o distrato que pode ocorrer mediante transação na qual ambas 

renunciam direitos, fazem concessões mútuas e chegam a um consenso. 

                    A transação se torna conveniente quando as partes verificam que correm o risco 

de não conseguirem a prestação jurisdicional que almejam, por isso a transação é menos 

prejudicial, isto é, pode se tornar mais benéfica. 
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2.2.2.3 A culpa recíproca 

 

                    A culpa recíproca está prevista no artigo 484 da CLT, que assim reza: “Havendo 

culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o tribunal de 

trabalho reduzirá a indenização à que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, 

por metade.” 

                    Conforme se vê, existe a previsão de culpa recíproca. O legislador, contudo não a 

conceituou, para tanto. existe a necessidade de seu reconhecimento através de uma sentença. 

Com a declaração judicial ocorre o reconhecimento da culpa recíproca, isto é, fica 

demonstrado que na prática do ato concorreram tanto o empregado como o empregador. 

 

2.2.2.4 Aposentadoria definitiva 

 

                    Trata-se uma modalidade de extinção do vínculo de emprego que se dá por 

iniciativa de uma das partes. Nesta hipótese, basta a manifestação de vontade unilateral. A 

partir do momento em que o empregado obtém a concessão de sua aposentadoria perante o 

órgão competente, pode deixar de trabalhar e passará a perceber um benefício previdenciário 

chamado de salário beneficio, cujo montante decorrerá do quanto se deu a contribuição ao 

longo do vínculo, principalmente àquelas praticadas nos últimos trinta e seis meses (36), o 

benefício será calculado tomando-se por base de cálculo as últimas parcelas, na forma 

mencionada. 

                    Observe-se que o término definitivo do vínculo só ocorre com a aposentadoria 

definitiva. A aposentadoria provisória apenas tem o efeito de suspender o contrato de trabalho 

enquanto perdura a situação que poderá ser ou de invalidez em razão de acidente de trabalho, 

ou de doença. Nesses casos, o empregado fica percebendo do órgão Previdenciário auxílio 

acidente ou auxílio doença. 

                    O direito a aposentadoria do empregado, ou até mesmo do trabalhador, porque aí 

se enquadram o autônomo e o empregado avulso, além de outras categorias, se encontra 

prevista no inciso XXIV, do artigo 7º e no artigo 202 ambos da Constituição Federal 
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promulgada em 1988. Também se encontra regulamentada através da lei n. 8.213, de 24 de 

julho de 1991, que trata do Plano de Benefícios da Previdência Social no Brasil. 

 

2.2.2.5 A demissão 

 

                     Os doutrinadores conceituam o pedido de demissão como sendo uma declaração 

unilateral de vontade do empregado, de natureza receptícia, posto que o empregador deve 

curvar-se ao desejo do empregado e , de natureza constitutiva, ante a nova situação jurídica 

que se instalará na vida do empregado e do empregador que deixam de manter entre si o 

vínculo jurídico de natureza trabalhista. 

                    Quando o empregado toma a iniciativa, por livre e espontânea vontade, de forma 

unilateral, dar por findo o vínculo laboral sem que haja, necessariamente, motivo justificador 

para o ato praticado, seja na doutrina, jurisprudência, ou até mesmo na legislação, ocorre a 

demissão. 

                    Da mesma forma que existe o entendimento de que o direito do empregador de 

despedir o empregado é um direito potestativo, a contrario sensu, se aplica ao empregado, ele 

também é detentor do direito potestativo de resilir o seu contrato de trabalho mediante o 

pedido de demissão. 

                    Para Emmanuel Teófilo Furtado28, existem os pressupostos necessários para que 

seja considerado válido o pedido de demissão, senão vejamos: 

                    A vontade do empregado manifestada quando se decide pela demissão deve ser 

livre e, para tanto deve estar em exploração de sua capacidade jurídica plena. 

                    Antes da promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, existiam 

limites quanto a capacidade, tanto no que se refere à idade quanto ao sexo. Hoje, o inciso I do 

artigo 5º da CF,dispõe que: “I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição”. Resta evidente que a mulher, por sua própria constituição física e 

em decorrência da maternidade, deve ter um tratamento diferenciado do homem, no que se 

refere a capacidade de suportar cargas pesadas além de seus limites, é claro que a compleição 

física masculina agüenta uma carga maior. No período da maternidade, a mulher além de 

contar com licença maternidade causada por sua estabilidade temporária no emprego, também 
                                                 
28FURTADO, Emannuel Teófilo. Terminação do Contrato de trabalho. São Paulo: Editora LTr, 1997, pp. 54/59. 
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tem direito a se ausentar do emprego por dois períodos de maia hora cada um a fim de 

amamentar seu filho. Mesmo com essas limitações, ainda assim ambos os sexos têm direitos e 

deveres iguais previstos na legislação trabalhista e na já mencionada carta Magna. 

                    Em relação ao menor, este é classificado, de acordo com a sua idade em absoluta 

e relativamente incapaz. A legislação trabalhista é diferente da cível, àquela entende como 

menor, relativamente incapaz, o empregado que tenha a idade entre 14 a 18 anos e o Direito 

cível, de 16 a 21 anos. É considerado absolutamente incapaz para o Direito do trabalho o 

menor com menos de 16 anos, salvo se ele estiver trabalhando como menor aprendiz, quando 

só será considerado absolutamente incapaz se sua idade for inferior a 12 anos. Para a 

legislação civil é absolutamente incapaz o menor de 16 anos. 

                    A Lei n. 7.855, de 24 de outubro de 1989 considera plenamente capaz o maior de 

18 anos. 

                    Para o menor de 18 anos, a legislação prevê a necessidade da assistência de seu 

representante legal para que este dê quitação a indenização advinda da extinção do vínculo 

“Art. 439. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários. Tratando-se, porém, 

de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 (dezoito) anos dar, sem 

assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da 

indenização que lhe for devida.” 

                    O supra mencionado artigo somente se reporta a necessidade do menor ser 

representado quando se trata de rescisão contratual, não fala na hipótese de demissão. 

Entretanto, deve–se ficar compreendido que a norma consolidada, por analogia deve ser 

aplicada em caso de demissão, uma vez que vontade do menor não é plena ante a sua 

incapacidade. O recibo que for dado ao menor quando de sua demissão só deveria ser 

considerado válido mediante a sua confirmação através do representante. Falo deveria, em vez 

de dever´ pelo fato de que inexiste na legislação, ou até mesmo na doutrina a previsão de 

alguma sanção quando o ato não seja praticado em conformidade com a lei. 

                    Em se tratando de empregado com capacidade plena, a Lei n. 5.584, de 20 de 

junho de 1970, deu a seguinte redação ao parágrafo 1º do art. 477 consolidado: “O pedido de 

demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, firmado por empregado 

com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido perante a autoridade do Ministério do 

Trabalho”. Trata-se de mais uma garantia ao empregado, por se tratar da parte considerada 

mais frágil. A ausência desse recibo, não tem como conseqüência a invalidade da demissão, 
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contudo força o empregador a efetuar o pagamento das parcelas rescisórias de forma correta, 

além de lhe incumbir o ônus de provar a existência de vontade livre do empregado no 

momento em que decidiu pedir demissão, uma vez que sempre deve prevalecer o princípio da 

continuidade da relação de emprego. 

                    A atual Constituição ampliou os podres dos sindicatos e, por isso lhes deu a 

responsabilidade de dar quitação às parcelas rescisórias, através do enunciado n. 330, que diz: 

“A quitação passada pelo empregado, com assistência de Entidade Sindical de sua categoria, 

ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, tem eficácia liberatória em relação às parcelas 

expressamente consignadas no recibo”. O teor do mencionado enunciado confere ao sindicato 

da categoria do empregado o dever de dar quitação as parcelas pagas na rescisão contratual, 

àquelas que não se encontram devidamente ressalvadas, e, com isso, o empregador terá a 

garantia da quitação das parcelas rescisórias não podendo o empregado recorrer à Justiça do 

trabalho para pleitear parcelas que não foram ressalvadas. 

                    Deve ser também observada a estabilidade provisória do empregado, nessa 

hipótese o legislador determina que a demissão do empregado só ocorra mediante a 

assistência do sindicato da sua categoria, conforme se vê do art. 500 da CLT: “O pedido de 

demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assistência do Respectivo 

Sindicato e, se não o houver, perante autoridade local competente do Ministério do Trabalho 

ou da Justiça do Trabalho”. Os princípios da proteção do hipossuficiente econômico e da 

continuidade da relação de emprego são norteadores da necessidade de que seja observado o 

disposto no supra mencionado artigo. 

                     Para que seja válida a demissão do empregado estável deve ocorrer a 

concorrência da vontade do empregado e a do sindicato de sua categoria, além de outros 

órgão previstos em lei, em sua falta. Trata-se de um pressuposto legal que deve ser 

observado., sob pena de ser considerada nula a demissão. 

 

2.2.2.6 A despedida indireta 

 

                    Ocorre a justa causa quando uma das partes do contrato de trabalho pratica um 

ato doloso ou culposo que enseje o desaparecimento da confiança ou da boa-fé existente entre 
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os contratantes, fazendo com que se torne impossível a permanência do vínculo. Esse conceito 

já é pacificado entre os doutrinadores. 

                    Pode ocorrer justo motivo para que o contrato seja extinto tanto na hipótese de 

contrato a termo, quanto nos contratos a prazo indeterminado. 

                    Quando é o empregador que pratica um ato, dentre aqueles previstos em lei como 

justificador de justa causa, o empregado poderá decidir unilateralmente encerrar o contrato de 

trabalho. Trata-se da chamada dispensa ou despedida indireta, também chamada de resilição 

oblíqua do contrato. 

                    Os motivos da justa causa do empregador são numerus clausulus, isto é, estão 

previstos na lei, precisamente no artigo 483 da CLT. Contudo, o seu reconhecimento deve ser 

através de sentença judicial, mediante sentença que declare a despedida indireta e 

conseqüentemente o ônus do empregador de pagar ao empregado as parcelas rescisórias. O 

empregado poderá permanecer no emprego ou deixá-lo  com o fim de interpor ação 

trabalhista. O ônus de provar que não praticou a alegada justa causa transfere-se para o 

empregador. 

                    São os seguintes os motivos que ensejam a rescisão indireta do contrato de 

trabalho: 29                      

 

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, 

contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato 

 

                          O artigo 390 da CLT limita o peso máximo que pode ser suportado pelo 

homem e pala mulher. Trata-se de uma limitação física. Pode, entretanto a limitação ser 

estendida a capacidade intelectual, isto é, o empregado não pode ser obrigado a realizar 

atividade que supere a sua limitação intelectual, o seu preparo. 

                          O empregado pode considerar que a serviço está além de sua força física ou 

intelectual tanto em relação a intensidade do serviço a ser praticado, quanto em relação ao 

prolongamento excessivo ou extensão do trabalho. Como exemplos podemos citar a exigência 

                                                 
29 FURTADO, Emmanuel Teófilo. Terminação do contrato de trabalho. São Paulo: Editora LTr, 1997, pp. 
162/172. 
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de tarefa que importe em força maior do que a da capacidade do empregado e o serviço 

praticado com excesso de jornada. 

                    Entende-se que não é necessário o empregado praticar a atividade exigida, seja 

ela física ou intelectual. Basta que ocorra a exigência do empregador, conforme está claro no 

dispositivo legal. 

                    Da mesma forma, se o empregado recebe ordem do empregador para praticar ato 

considerado defeso em lei, leia-se aí somente a lei penal (crime ou contravenção), não há 

necessidade do empregado cumprir a ordem. 

                    O empregador também não poderá cobrar do empregado atitude que, não sendo 

considerado crime ou contravenção penal implique em ato que vá de encontro aos costumes 

éticos contrários à moral e aos bons costumes. É evidente que cada sociedade vai ter os seus 

conceitos de moral e bons costumes com maior ou menor rigor. 

                    Por fim, o empregado poderá recusar-se a cumprir ordem emanada do 

empregador no sentido de obrigá-lo a prestar serviços para o qual não foi contratado. 

 

b) for tratado pelo empregador ou por seus superior hierárquicos com rigor 

excessivo 

 

                    Dentre os poderes que são atribuídos ao empregador está o poder de direção que 

se divide em poder de organização, de controle e disciplinar. No uso de suas atribuições, não 

pode o empregador ultrapassar os limites de tolerância do empregado, que é um ser humano e 

merece ser tratado com respeito. 

                    O empregador e os demais superiores hierárquicos do empregado não podem 

tratá-lo com rigor excessivo, isto é , no uso de suas atribuições não poderá haver exageros 

tanto no que se refere ao controle, a organização do trabalho e muito menos quando se tratar 

da disciplina do empregado quando estiver lidando com esse poder.  
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c) correr perigo manifesto de mal considerável; 

                     

                    Há de se considerar, prima facie que o empregado, no cumprimento de suas 

atribuições está sujeito a desenvolver as suas atividades em ambientes considerados perigos 

ou insalubres e que, com a sua continuidade está sujeito a efeitos letais para a sua saúde em 

razão da  sua permanência em lugares que tais. A CLT trata do tema na Seção XIII que tem 

como título “Das Atividades Insalubres ou Perigosas”. 

                    As atividades consideradas insalubres ou perigosas estão especificadas em lei, 

devendo ainda o empregador fornecer ao empregado os equipamentos de proteção individual 

(EPIs), conforme se encontra determinado nos artigos 166 e 167 da CLT. 

                    Não podem ser consideradas atividades que causem perigo manifesto ao 

empregados as empreendidas em ambiente insalubre ou periculoso porque a lei oferece 

compensação financeira e também, por se tratar de um prejuízo que vai sendo causado à saúde 

do empregado de forma lenta, enquanto que o mal considerado um perigo manifesto causa 

uma conseqüência imediata para o empregado pois o dano é imediato. Pode, nessa hipótese o 

empregado recuar-se ao seu cumprimento. 

 

d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato 

 

                    No contrato de trabalho as partes são detentoras de direitos e deveres 

reciprocamente. O empregador tem o dever de pagar o salário ao empregado, trata-se de uma 

obrigação de dar. O empregado tem o dever de realizar as atividades para as quais foi 

contratado, é uma obrigação de fazer. 

                    O que foi pactuado entre as partes por escrito ou verbalmente não pode ser 

alterado unilateralmente por uma das partes, salvo se tiver o consentimento da outra parte., 

conforme se encontra disposto nos artigos 468 a 470 , da CLT. Principalmente no que 

preceitua o artigo 468 consolidado “Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a 

alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não 

resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da clausula 

infringente desta garantia”. 
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                    A incidência do aqui previsto é mais ampla do que se pode verificar, pois, o 

empregado poderá requerer a extinção do vínculo contratual, em razão da despedida indireta, 

não só quando o empregador descumprir o que foi pactuado entre as partes através do contrato 

de trabalho, mas também quando o empregador descumprir preceito de lei. 

 

                    e)praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, 

ato lesivo da honra e boa fama. 

 

                    O ato lesivo deve ser praticado pelo empregador ou por preposto deste. Entende-

se por preposto aquele que seja superior hierárquico ao empregado ofendido, sendo 

desnecessário que o superior seja o detentor de poderes de comando. 

                    A ofensa pode ser dirigida tanto ao empregado como a sua família, entendendo- 

aí os filhos sejam eles naturais ou não, bem como aos companheiros. A atual Constituição 

eliminou a diferença que existia entre os filhos oriundos do casamento e do concubinato. 

Todos hoje são considerados a família. 

 

                    f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de 

legitima defesa, própria ou de outrem. 

                      

                    Obrigatoriamente o agredido tem que ser o empregado e, o agressor, o 

empregador ou seus prepostos. Entende-se como preposto a pessoa que seja hierarquicamente 

superior ao empregado ofendido. 

                    O empregado não deve sujeitar-se a varias agressões ao longo do vínculo laboral, 

ele deve denunciar o contrato, ou até mesmo propor a reclamação trabalhista quando ocorrer a 

agressão, devendo, pois, ser esta a única. 

                    Alguns autores, a exemplo de Emmanuel Teófilo Furtado30 entendem que deve 

ser aplicada essa hipótese também para a tentativa ou ameaça.  

 

                                                 
30 FURTADO, Emmanuel Teófilo. Terminação do contrato de trabalho. São Paulo: Editora LTr, 1997, p. 170. 
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                    g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma 

a afetar sensivelmente a importância dos salários 

 

                    Utiliza-se o empregador do pagamento do salário por peça ou tarefa quando a 

quantidade que resulte do trabalho seja o fator principal para a determinação do salário e o 

trabalho seja preponderantemente manual, tornando-se possível medir, pesar ou contar 

corretamente as peças ou a produção realizada pelo empregado. A duração do trabalho é um 

elemento secundário, porém sempre levado em conta pelo empregador.31

                    Para se levar em consideração a hipótese aqui ventilada, é importante verificar-se 

como foi ajustada a forma do pagamento. Esta deverá ter como base de cálculo a quantidade 

de peças produzidas pelo empregado, sob pena de incidir o disposto no caput do artigo 78 da 

CLT que diz: “Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencionado por tarefa ou 

peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário 

mínimo por dia normal.” 

                    Caso o ajuste de pagamento se deu na forma especificado no artigo supra 

mencionado, será levado em conta o salário mínimo e, caso a produção ultrapasse o seu valor, 

perceberá o empregado o valor correspondente. 

                    A principal característica o salário por tarefa é o seu pagamento feito em razão da 

produção realizada pelo empregado, que deve observar uma média. Caso haja, de forma 

intencional, uma baixa na produtividade do empregado, provocada pelo empregador, pode, o 

obreiro denunciar o contrato de trabalho e pleitear da sua dispensa indireta. 

 

2.2.2.7 A dispensa coletiva 

 

                    O empregador está livre perante a legislação atual para despedir de forma 

coletiva seus empregado. A única restrição que se encontra na lei se dá em relação àqueles 

empregados que são portadores de estabilidade sindical, representantes ou dirigentes 

sindicais, existe nessas hipóteses, prevista a negociação com os respectivos sindicatos, essa 

forma é bastante falha porque pode causar prejuízo aos empregados ante a falta de precisão e 

detalhes individuais que pode decorrer da situação em razão da falta de liberdade sindical que 
                                                 
31 CATHARINO, José Martins. Tratado jurídico do salário. São Paulo: Editora LTr, 1994, pp. 153/154. 
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está preso à categoria única, ocorrendo, nessa hipótese uma limitação , indo de encontro ao 

que pretendeu o legislador constituinte, no que concerne à não interferência do Estado-União 

nas organizações32

                   A respeito do tema, escreveu Renato Rua de Almeida33 o seguinte: No caso da 

dispensa coletiva, cujo procedimento obrigatório prevê a negociação com os representantes 

eleitos dos empregados na empresa, nos termos das Convenções ns. 135 e 154 da OIT, já 

ratificadas pelo Brasil, muito ajudaria a modificação do modelo sindical de representação por 

categoria, previsto pelo artigo 8º, II da Constituição de 1988, para um modelo democrático de 

representação identificada dos trabalhadores, pois dessa forma, haveria maior flexibilidade 

nas negociações, tendo, para tanto, o Poder Executivo enviado ao Congresso Nacional uma 

proposta de Emenda Constitucional (PEC)”. 

                     Atualmente são observados os procedimentos previstos na Lei n. 4.923, de 23 de 

dezembro de 1965, que propõe a redução da jornada de trabalho e conseqüentemente dos 

salários para que se evite a dispensa de vários empregados. Não deixa de ser uma forma de 

proteger o emprego. Aliás, a própria Constituição e a CLT autorizam a redução do salário nas 

hipóteses previstas em lei e mediante convenção ou acordo coletivo. 

 

2.2.2.8. A despedida do empregado 

 

                    Não existe distinção entre dispensa e despedida, ambas as denominações são 

corretas e empregadas, inclusive, na Constituição, com o mesmo sentido. 

                    Da mesma forma que o empregado tem o direito potestativo de pedir demissão, o 

empregador tem o direito potestativo de despedir o empregado, mediante ato unilateral e 

extinguir a relação jurídica. 

                    Existem duas modalidades de despedida: despedida por justa causa e despedida 

sem justa causa. 

                    A despedida é injusta, isto é, sem justo motivo quando, como o próprio nome 

indica, o empregador não precisa de nenhuma justificativa prevista em lei para extinguir o 

                                                 
32 BARROS, Mauricio Rands. Labour relations and the new unionism in contemporary Brazil Oxford: St 
Antony’s College, 1997, p. 25. 
33 ALMEIDA, Renato Rua de. A estabilidade no emprego num sistema de economia de mercado. Revista LTr. 
São Paulo: Editora. LTr, 1999, v. 63-12, p. 1600/1604. 
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vínculo laboral. Basta emitir o ato de vontade e o relação jurídica se rompe, com base no já 

mencionado direito potestativo que cabe a ambas as partes. Sobre o tema, despedida injusta, 

este será abordado com maior cuidado quando for tratado o tema relacionado com a 

arbitrariedade da despedida do empregado. 

                    A outra modalidade de despedida ou dispensa é aquela que se dá em razão do 

empregado praticar um dos motivos elencados em lei que autorize a sua despedida por justa 

causa.  

                    Segundo Antônio Álvares da Silva34: “A justa causa denota uma crise contratual 

grave que impede o prosseguimento do contrato de trabalho e, por conseqüência, ocasiona sua 

dissolução imediata”. A seguir, o mesmo autor elenca os elementos que definem a justa causa 

e que a autorizam, previstos em outras legislações e também aplicáveis em nosso direito 

interno, são eles: “a) motivo importante (Wichtiger Grund) que enseja a dispensa sem pré-

aviso – parágrafo 625 do BGB alemão; b) comportamento culposo que, pela gravidade e 

conseqüências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho 

(art. 10, do Dec.-Lei n. 372-A, de 16.07.1975, Portugal); c) inviabilidade, mesmo provisória, 

do prosseguimento da relação empregatícia (art. 2.119 do Código Civil Italiano); d) imediata e 

definitiva impossibilidade da colaboração profissional (art. 35/2 da Lei de Contrato de 

Trabalho Belga); e) inexistência de observância de aviso prévio – art. 11 da Convenção 158 

da OIT; e f) a ‘Faulte grave’ do Direito Francês – art. L-226 do Code du Travail, que exclui o 

direito à indenização de antiguidade e o aviso prévio”. 

                    As situações motivadoras de justa causa que são enumerativas, isto é, o legislador 

trabalhista elenca na lei todas as situações que, se praticadas pelo empregado, este será 

passível de ser despedido por justa causa. As principais situações se encontram no artigo 482 

da CLT, trataremos dessas e de outras hipóteses a seguir: 

 

a) ato de improbidade 

 

                    Ato de improbidade significa ato de desonestidade praticado pelo empregado que 

afasta a confiança do empregador e afeta o contrato de trabalho. 

                                                 
34 SILVA, Antônio Álvares da. Proteção contra a dispensa na nova Constituição. São Paulo: Editora LTr, 1992, 
p. 125. 
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                    O ato pode ser praticado através de uma atitude omissiva ou comissiva, isto é, o 

empregado poderá praticar o ato efetivamente e com isso causar prejuízo ao patrimônio do 

empregador, ou então deixar de tomar uma atitude que lhe competia, intencionalmente e, com 

isso , ocorrer uma lesão no patrimônio do estabelecimento. Observe-se que sempre tem que 

haver a intenção do empregado, conforme se vê do sistema Penal adotado pelo legislador 

trabalhista. 

                    Existe discussão a respeito de se considerar como justa causa o risco da 

improbidade, bastando para tanto a existência de tentativa por parte do empregado sem que 

este obtenha o devido êxito. O que caracteriza a improbidade, conforme já dito linhas acima, é 

o caráter desonesto do empregado quer fica evidenciado e que justifica a ruptura da confiança, 

elemento essencial do contrato de trabalho. 

                    Incide em ato de improbidade o empregado que traz prejuízo não só ao 

patrimônio do empregador, mas também quando atenta contra o das colegas de trabalho, bem 

como de qualquer pessoa que se encontra no interior do estabelecimento. 

                    Muitas justas causas dependem da existência de uma série de atos do empregado 

para que fique configurada a justa causa. Para se caracterizar a improbidade, basta a prática de 

apenas um ato por se tratar de atitude considerada  muito grave e por isso deve o empregador 

ter o cuidado de fazer prova robusta sobre o fato, sob pena de afetar a honra do empregado 

honesto e acusado injustamente.  

                    Existindo dúvida quanto a prática do delito deve o magistrado trabalhista rejeitar 

a alegada justa causa em razão da aplicação do principio in dúbio pro misero. 

                    Quando do período da rescisão do contrato, inúmeras situações podem configurar 

o dano moral passível de indenização, dentre elas a mais comum de acontecer é quando a 

extinção do contrato de trabalho se baseia  em acusação infundada ao empregado de prática de 

ato de improbidade35. 

 

 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento 

 

                                                 
35 DALAZEN, João Orestes. Aspectos do dano moral trabalhista in Revista LTr. São Paulo: Editora LTr, 2000, n. 
01, v. 64, p. 10. 
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                    Tratam-se de duas figuras distintas e, em sua configuração deve-se levar em 

conta o grau de educação ou de cultura do empregado, as funções que desempenha na 

empresa e o clima psicológico que reina no ambiente.36

                    Trata-se a incontinência de conduta de comportamento que leve e entender que 

existe um desregramento sexual do empregado através da prática de atos considerados 

obscenos seja ofendendo diretamente colega de trabalho, seja ofendendo a todos 

indistintamente. 

                    Quanto a figura do mau comportamento, esta é muito abrangente. Poder-se-ia 

dizer que todas as justas causas elencadas no artigo 482 consolidado partem de uma atitude de 

mau comportamento do empregado. 

                    Quando o empregado pratica ato que foge aos padrões normais pré estabelecidos 

pelo empregador, ou então não consegue manter uma boa convivência com os colegas, 

independente de ser ou não seu superior hierárquico, além de atos que impliquem grosseria, 

falta de compostura, de polidez, dentre outros, pode o empregador entender que é impossível 

a sua convivência com os demais empregados da empresa de dispensa-lo por justa causa. 

                     

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do 

empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a 

qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço 

 

                    Para configurar esta justa causa é necessária a presença de três requisitos, quais 

sejam: 1-a negociação tem que ser habitual, conforme se encontra tipificado. A negociação 

que é realizada de forma esporádica não poderá ser considerada. Entendem alguns autores, 

entretanto, que se a negociação for única mas trouxer um gravame tal para o empregador, esta 

tem que ser considerada; 2- a negociação é realizada sem o consentimento do empregador. 

Entende-se que se houver consentimento não existe a justa causa. Entretanto, considera-se 

importante que o mencionado consentimento seja dado por escrito pelo empregador ao 

empregado a fim de que não paire qualquer dúvida sobre a sua honestidade. Se a negociação 

se der sobre a mesma atividade desenvolvida pela empresa, ocorrerá a presunção júris tantum 

                                                 
36SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das leis do trabalho: comentada. São Paulo: Editora LTr, 1995, p. 358. 
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da existência de prejuízo, caso a atividade não seja a mesma, cabe ao empregador fazer prova 

do nexo causal que trouxe prejuízo para a empresa.37

 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha 

havido suspensão da execução da pena 

 

                     O empregado poderá ter sido condenado criminalmente tanto por um crime 

ocorrido nas dependências da empresa, como fora do local de trabalho, sem guardar qualquer 

relação com o trabalho. 

                   Essa modalidade de justa causa envolve várias questões que devem ser analisadas 

uma a uma. 

                    Primeiramente, o empregado ter que ter sofrido uma condenação criminal 

transitada em julgado, isto é, sobre ela não cabe mais nenhum recurso, seja por terem sido 

esgotadas todas as possibilidades recursais, ou por falta de interposição dos mesmos em razão 

de ter  deixado passar in albis o prazo. 

                    A condenação criminal terá que ser tal que não caiba a aplicação de sursis 

(suspensão condicional da pena), figura de direito penal prevista no artigo 77 que assim 

dispõe: 

                    “Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, 

poderá ser suspensa, por dois a quatro anos, desde que: 

I- o condenado não seja reincidente em crime doloso; 

II- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e 

personalidade do agente, bem como os motivos e circunstancias 

autorizam a concessão do benefício; 

III- não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 

deste código.” 

                    Com a suspensão condicional da pena o empregado estará em liberdade para 

exercer as suas atividades uma vez que a condenação criminal não pode ser considerada justa 

                                                 
37DELLEGRAVE NETO, José Afonso e VIANNA, Cláudia Salles Vilela. Rescisão do Contrato de trabalho: 
doutrina e prática. São Paulo: Editora LTr, 2001, p. 51. 
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causa, em regra. Trata-se de um empecilho para a execução do contrato de trabalho ante a 

ausência do empregado, por ter sido preso pela condenação criminal. O contrato deverá ser 

extinto por uma razão de justiça para com o empregador, este não poderá arcar com a 

responsabilidade pelo pagamento dos salários ao empregado que se encontra ausente. 

                    Tem que se levar em consideração que  o motivo da condenação criminal não 

poderá afetar a confiança do empregador no empregado, que é um fator indispensável no 

contrato de trabalho. 

                    Outra hipótese que também poderá ocorrer, é a da existência de uma condenação 

com direito a sursis, porém com uma pena acessória de restrição ao exercício da profissão ou 

da atividade. Não poderá, pois, o empregado permanecer exercendo as suas atividades, 

cabível a aplicação nesta hipótese, da justa causa.38  

 

 

 

 

e) desídia no desempenho das respectivas funções 

 

                    É considerado desidioso o empregado preguiçoso, negligente, indolente, 

desleixado, inerte, dentre outros adjetivos que traduzam a mesma idéia. 

                    Entende-se que para cometer o ato desidioso deve o empregado praticar uma 

série de faltas consecutivas que, somadas, caracterizaria a desídia. Exemplificando-se com o 

empregado que já sofreu advertências verbais e escritas, além de ter sido suspenso algumas 

vezes em decorrência de faltas consecutivas ao serviço. Outro exemplo, é o do empregado que 

é negligente com o uso dos equipamentos ocasionando, com isso, prejuízo à empresa. Esse é o 

entendimento majoritário. Entretanto, pode ocorrer a desídia em ato único do empregado que 

traga enorme prejuízo para a empresa. Nessa hipótese, não há que se falar em repetição de 

atos. 

                     Deve-se levar em consideração, para se detectar a desídia , o nível que o 

empregado ocupa dentro da empresa. Quanto maior for o seu cargo, maior será a sua 
                                                 
38 FURTADO, Emmanuel Teófilo. Terminação do contrato de trabalho. São Paulo: Editora LTr, 1997, pp. 
105/106. 



 59

responsabilidade. Não poderá o empregador exigir de um empregado mediano, ou que exerça 

funções de natureza elementar, que tome atitudes para as quais não estejam preparados e 

alegar, com isso, a prática de desídia. 

                    Uma observação importante a ser feita: o empregador deve sempre ter o cuidado 

de estar documentado em relação às atitudes faltosas do seu empregado para facilitar a prova 

de suas alegações e, principalmente, para delimitar, de forma clara a existência da desídia. 

 

f) embriaguez habitual ou em serviço 

 

                    Esse tipo prevê duas espécies de embriaguez: a habitual e a em serviço. 

                    A embriaguez habitual é aquela, conforme o próprio nome indica, que o 

empregado permanece em constante estado de embriaguez, tanto dentro quanto fora das 

dependências da empresa. Já a embriaguez em serviço, esta poderá ocorrer uma única vez, 

contanto que ocorra no ambiente de trabalho. 

                    Considera-se embriagado o empregado que se encontra psicologicamente 

alterado em virtude de ter consumido bebida alcoólica além de outras drogas, tais como: 

barbitúrico, maconha, cocaína, heroína, tranqüilizantes, estimulantes, dentre outras. O 

importante para configurar a justa causa é verificar o efeito causado pela ingestão das drogas 

mencionadas. 

                    A embriaguez em serviço somente é verificada no ambiente de trabalho, ou no 

desempenho de seu trabalho, quando este seja externo. A justificativa para a argüição da 

presente justa causa é a necessidade do empregador manter a disciplina no ambiente de 

trabalho, o que se torna impossível quando o empregado de apresenta fora de si, sem o 

comando de suas forças mentais. 

                    No que concerne a embriaguez habitual, não importa o lugar onde o empregado 

se encontra, dentro ou fora do estabelecimento, executando serviços externos ou internos, 

trabalhando ou não para a empresa. O que interessa é o estado alcoólico do empregado. A 

doutrina fundamenta essa justa causa no exemplo negativo que passa ao colega de trabalho, 

além de se tornar companhia indesejável pelas atitudes consideradas inconvenientes que 

poderá tomar e, atrairá como conseqüência a perda da confiança no trabalhador. 
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                    O posicionamento doutrinário atualmente tem sido no sentido de considerar a 

embriaguez habitual uma doença denominada de alcoolismo e por isso, o empregador deverá 

obrigar o empregado a submeter-se a exames, sob pena ser dispensado por ato de 

insubordinação. 

                    Outra atitude que o empregador pode tomar ao verificar que o seu empregado 

esta fazendo uso de álcool ou outra droga, é encaminhá-lo ao INSS para que este órgão lhe 

conceda a aposentadoria temporária, podendo, inclusive se converter em definitiva. 

                    A Organização Mundial de Saúde – OMS, traz, em sua Classificação 

Internacional de Saúde – CID, o alcoolismo como doença classificada sob as rubricas de n. 

291 (psicose alcoólica); n. 303 (síndrome de dependência do álcool); n. 305.0 (abuso do 

álcool sem dependência). O problema que os médicos encontram para classificar o alcoolismo 

como doença acima elencada se dá em razão da síndrome da negação, isto é, o empregado não 

admite a sua condição de alcoólatra.39

                    Apesar da tendência de se considerar a embriaguez habitual em doença, ainda é 

pensamento dominante a sua indicação como uma das justas causas ante a sua previsão legal e 

as justificativas doutrinárias. 

 

g) violação de segredo da empresa. 

 

                    Trata-se de segredo que o empregado toma conhecimento em virtude de seu 

trabalho e revela a terceiros causando, com isso, grande prejuízo para a empresa. 

                    Não é qualquer segredo que se insere no presente tipo. O segredo pessoal do 

empregador, de seus sócios ou até de colegas de trabalho, por exemplo, não ensejam a 

despedida do empregado por violação se segredo, a justa causa só se aplica em se tratando de 

segredo da empresa. 

                    Existem dois tipos de segredo da empresa: os segredos de fábrica ou de produção 

e os segredos do negócio. 

                                                 
39 FURTADO, Emmanuel Teófilo. Terminação do contrato de trabalho. São Paulo: Editora LTr, 1997, pp. 
116/117. 
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                    Os segredos de fábrica ou de produção são aqueles referentes ao objeto de 

comercialização, quais são os métodos, as formulas, os inventos que o empregador utiliza 

para comercializar seus produtos ou até mesmo o próprio produto comercializado. 

                    Quanto aos segredos do negócio, estes são referentes à situação 

financeiro/econômica da empresa. São todos os planejamentos, transações, empréstimos, 

vendas realizadas, planos de desenvolvimento ou ampliação do negócio, entre outras 

informações que interessam a estruturação e desenvolvimento do próprio negócio. 

                    Para que ocorra a justa causa, o empregado deverá revelar segredo qualificado 

como sendo de fábrica ou de produção para terceiros e, com isso ocorrer prejuízo para o 

empregador, conforme já dito. A observância do prejuízo é fatal para a motivar a justa causa. 

                    A revelação de segredo pode se dar por ato comissivo ou omissivo do 

empregado, nesta ultima hipótese, deve ser provada a intenção dolosa de permitir que o 

segredo seja encontrado por terceiro pela participação indireta do empregado e isso resultar 

em prejuízo para o empregador. 

                    Para finalizar, é importante esclarecer que existem certos empregados que, em 

decorrência de sua qualificação especializada, a empresa ao contratá-lo firma, de forma 

expressa, em cláusula contratual, a proibição de violação de segredo profissional. 

Demonstrando–se o nexo causal entre o prejuízo sofrido pela empresa e a revelação do 

segredo, torna-se mais fácil a caracterização da justa causa. 

 

h) ato de indisciplina ou de insubordinação. 

                    

                     Tratam-se de duas figuras distintas que não se confundem, uma vez que são 

diferentes as situações que as caracterizam no direito do trabalho. 

                     A indisciplina é o ato do empregado que gera o descumprimento de uma norma 

geral e impessoal da empresa. No que se refere a insubordinação, esta ocorre quando o 

empregado não cumpre uma ordem que lhe foi pessoalmente dirigida por um superior 

hierárquico. Entende-se que a insubordinação é uma espécie de indisciplina, posto que uma 

engloba a outra. Ora, obrigatoriamente o empregado será considerado indisciplinado se 

cometer a falta da insubordinação, porém, tratam-se de figuras distintas. 
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                    O que autoriza o empregador a utilizar a indisciplina e a insubordinação como 

justas causas é o seu poder de direção e de controle que obriga o empregado a cumprir as 

ordens por ele emanadas.  

                    A CLT, em seus artigos 3º e 4º indica os requisitos necessários à configuração do 

vínculo jurídico, são eles: a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação 

jurídica. Esse último elemento é o mais importante, é com base nele que o empregado está 

obrigado a receber e cumprir ordens emanadas do empregador, sejam elas pessoais ou gerais, 

ou ainda ambas as espécies sob pena de submeter-se as sanções previstas em lei, dentre elas, 

ver extinto o contrato de trabalho por justa causa. 

                    O dever de obediência do trabalhador encontra limites. As ordens emitidas não 

podem afetar a dignidade, a moral, a ética e os bons costumes. Também não poderão 

ultrapassar a capacidade física, emocional e intelectual do empregado. Será justo o 

descumprimento da ordem quando emitida por quem não seja superior hierárquico do 

empregado e inexista cláusula contratual que a autorize, bem como quando a exigência se der 

em relação a atividades que não foram objeto de contratação prévia. 

                    Para que seja caracterizada a indisciplina, em regra, o empregado deve cometer 

uma série de atos faltosos devidamente documentados através de punições mais leves 

(advertências e suspensões do trabalho). Não significa, entretanto, que o empregado não possa 

praticar um ato de tal modo gravoso que autorize a extinção do vinculo de imediato. Para a 

configuração da insubordinação ao contrário, normalmente, basta a prática de apenas um ato 

considerado faltoso pelo empregado para que a lei autorize a sua dispensa por justa causa. 

 

 

 

 

i) abandono de emprego. 

                   

                    O abandono é a manifestação unilateral de vontade do empregado de não mais 

retornar ao emprego, deixando com isso de adimplir as suas obrigações contratuais, quais 

sejam, as de executar os seus serviços. 
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                    A doutrina e a jurisprudência são defensoras da existência de dois tipos de 

requisitos configuradores do abandono de serviço: um objetivo e outro subjetivo. 

                    O requisito objetivo é a ausência do empregado no emprego por um período 

considerado razoável. A doutrina e a jurisprudência entendem que a falta ao serviço pelo 

empregado deve ser de 30 dias. Existe até enunciado nesse sentido, o de nº 32, que assim 

dispõe: “Configura-se o abandono de emprego quando o trabalhador não retornar ao serviço 

no prazo de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o 

motivo de não o fazer”. 

                    Pode ocorrer de ficar configurado o abandono antes do prazo mencionado quando 

o empregado faz declaração nesse sentido. 

                    Existe entendimento doutrinário da necessidade de se verificar não só o abandono 

do serviço, mas também que o abandono seja ininterrupto e prolongado, além da necessidade 

da obrigação de prestar serviço por parte do empregado. 

                    O requisito subjetivo é aquele referente ao animus, a vontade do empregado de 

não mais retornar ao emprego. A vontade do empregado nesse sentido pode se dar de forma 

comissiva, isto é, o empregado declara expressamente a sua intenção, ou então a vontade se 

declara pela omissão do obreiro através de sua atitude de inércia, ou seja, o seu não 

comparecimento para trabalhar. 

                    É costume as empresas colocarem anúncios em jornais de grande circulação 

convocando os empregados que deixaram de comparecer ao trabalho. Entretanto, esse prova é 

tênue, uma vez que, não se pode ter certeza de que o empregado tomou conhecimento do que 

foi divulgado. 

                    Existem situações que não pode ser configurado o abandono de serviço, dentre 

elas as situações de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. 

                    No que pertine ao período do aviso prévio, deve o empregado passá-lo 

trabalhando, se assim foi ajustado, salvo nos dias ou horas permitidos para a sua ausência. 

Acaso o obreiro deixe de freqüentar o trabalho nesse período, fica de logo, configurado o 

abandono de serviço. A despedida que era injusta passa a ser motivada. 

                    Quando se trata de trabalho em domicilio seja em razão da produção de peças ou 

pelo uso de equipamentos, tais como o computador, fica mais difícil se demonstrar o 

abandono de serviço. Deve, para tanto, o empregador estabelecer um controle do serviço do 
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empregado obrigando-o a entregar um certo número de peças ou de relatórios em prazos 

previamente estipulados. A falta de cumprimento desses deveres pelo empregado por um 

período de tempo considerável, poderá ensejar o rompimento do contrato por justa causa em 

razão do abandono de serviço. 

 

j) ato lesivo da honra ou da boa-fama praticado no serviço contra qualquer 

pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legitima 

defesa, própria ou de outrem. 

 

                    Vislumbra-se a existência de duas espécies definidas de justas causas. A primeira 

delas referente a ato lesivo a honra ou a boa-fama de qualquer pessoa que se encontre no 

estabelecimento. A segunda, verifica-se quando o empregado ofende fisicamente também 

qualquer pessoa no memento em que se encontra em serviço. 

                    São consideradas ofensas físicas o ataque do empregado a outrem, colega de 

trabalho ou não, que atente contra a integridade física do terceiro, considerado-se que o 

agredido poderá ser: colega de trabalho, clientes, fornecedores e visitantes no local de serviço 

ou em seus arredores. 

                    Para que fique caracterizada a justa causa da agressão física é importante que se 

encontrem presentes os requisitos materiais, isto é, o próprio ato e a intenção. Somente a 

intenção sem a concretização não se configurará a justa causa. 

                    Diferente da intenção é a tentativa. Enquanto na primeira não ocorre a 

materialização do delito, na segunda, a falta se concretiza não ocorrendo, entretanto a sua 

materialização, isto é, o empregado só não atinge o seu objeto por causas alheias a sua 

vontade. Para o direito do trabalho, a agressão física mesmo tentada, é motivo justificador da 

justa causa. 

                    No que se refere a honra, seu conceito é extremamente subjetivo, trata-se da 

imagem, da idéia que o individuo tem de si mesmo. A honra é pessoal. Já a boa-fama,  seu 

conceito está ligado ao conceito, a imagem que a comunidade, as pessoas que fazem parte do 

relacionamento tem daquela pessoa, trata-se de um conceito social. 
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                    Como a honra é pessoal, somente pode ser atingido o empregador, pessoa física. 

A empresa, por ser um ente de direito, não será objeto de agressão em sua honra. Entretanto, a 

boa fama da empresa poderá ser atingida. 

                    Os crimes contra a honra estão previstos no Código Penal, são eles: a calúnia , a 

injúria e a difamação, conforme veremos a seguir: 

                    “ Art. 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime 

(...) 

                    Art. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. (...) 

                    Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. (...)” 

                    Conforme se vê, o crime de injúria afeta a honra da vítima, ou seja, a imagem 

subjetiva da própria pessoa. Já a calúnia e a difamação dizem respeito mais a boa-fama, posto 

que afeta-se a imagem pública da pessoa.40

                    Também  pode ocorrer o dano moral quando se agride a honra e a boa-fama. 

Hodiernamente já é pacífico o entendimento sobre a competência da Justiça do trabalho para 

apreciar e julgar reclamações com pedido de indenização por dano moral. 

                    Um só ato de agressão à honra ou a boa-fama ensejará a extinção do vínculo por 

justa causa. Desnecessário se faz, pois, que o empregador aguarde a prática de mais de um ato 

faltoso dessa espécie. Tal é a sua gravidade que a autorização da dispensa do empregado é 

imediata. 

                    Nem sempre a agressão ocorre pela intenção livre do empregado. Muitas vezes 

ele se vê forçado a tomar uma atitude que não tomaria em outras circunstâncias. Por essa 

razão, a legislador, sabiamente previu os excludentes da justa causa, quando fez  a seguinte 

ressalva: “salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem”. 

                    A legitima defesa é figura de direito penal, cujo conceito se encontra no artigo 25 

e a autorização de usá-la como excludente de ilicitude se encontra no artigo 23, inciso II, 

conforme se vê, a seguir: 

 

                    “Art. 23. Não há crime quando o agente pratica o fato: 

                                                 
40 DALLEGRAVE NETO, José Affonso e VIANNA, Cláudia Salles Vilela. Rescisão do contrato de trabalho. 
São Paulo: Editora LTr, 2001, p. 54. 
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                           II – em legitima defesa; ... 

                      Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 

necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”  

                    Deve ficar evidenciado tanto o uso moderado dos meios necessários para revidar 

a agressão, como a imprescindibilidade da legítima defesa para que seja excluída a justa 

causa. 

                     

 

 

k) ato lesivo da honra e boa-fama ou ofensas físicas praticadas contra o 

empregador e superior hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, 

própria ou de outrem. 

 

                    As mesmas considerações feitas no item anterior (alínea l), aplicam-se a esse 

tipo, com a única distinção quando ao sujeito a quem são dirigidas as ofensas, o empregador 

ou seus prepostos, que sejam superiores hierárquicos do empregado. 

                    O poder de hierarquia é decorrente do poder de direção do empregador que 

também é detentor do poder de controle da empresa. Seu interesse maior é a de que todas as 

partes envolvidas desenvolvam as suas funções a contento e, para isso, a paz, a ordem e o 

respeito entre as partes contratantes devem vigorar. Esse é o fundamento do legislador ao 

formular essa justa causa. 

                    Se o empregado pratica ato lesivo contra a honra e boa-fama ou agride 

fisicamente o empregador ou seus prepostos, incide neste tipo aqui exposto, 

independentemente de se encontrar no local de trabalho ou em local distinto, estando ou não 

prestando serviços no momento do cometimento da falta. 

                    Trata-se de superior hierárquico aquele que detém o poder de comando, que 

emite ordens, cobra serviços daquele que lhe é subordinado diretamente. Não basta ser 

superior hierárquico, tem que ser, especificamente superior hierárquico do empregado faltoso, 

isto é, o empregado tem que estar trabalhando diretamente com a pessoas que lhe é superior. 
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                    Pode ter o seu contrato rescindido por justa causa, o empregado que pratica o ato 

faltoso mesmo, que seu contrato de trabalho se encontre momentaneamente suspenso ou 

interrompido, posto que o poder de direção do empregador e a subordinação jurídica do 

empregado se mantém mesmo nessas situações, o contrato de trabalho permanece incólume. 

 

 

l) prática constante de jogos de azar. 

 

                    Primeiramente há que se conceituar os jogos de azar, seriam aqueles que 

independem da habilidade do jogador mas apenas do fator sorte, independentemente da 

possibilidade de existir técnica ou atributos de quem o pratica. 

                    Tem-se entendido que podem ser classificados como jogos de azar as máquinas 

caça-níqueis, o jogo do bicho, a roleta, além de carteados. Fica evidenciado que o jogador tem 

por objeto obter lucro ou bem de valor economicamente relevante. 

                    São jogos esportivos: o xadrez, o futebol, o voleibol, o basquetebol, o tênis, o 

tênis de mesa, dentre outros que não são considerados de azar porque tanto a habilidade como 

a técnica dos jogadores são capazes de indicarem a possibilidade de se sair vencedor, em 

muitas oportunidades, não depende exclusivamente de fator sorte. 

                    É importante salientar que existem jogos que poderiam ser considerados de azar 

mas que são legalizados a exemplo da loteria, da sena, da mega sena, dentre outros. Apesar de 

serem utilizados pela maioria da população, a sua prática não pode ser argüida como motivo 

para a rescisão contratual do empregado.  

                    O que fundamente a aplicação da justa causa é a influência que os jogos de azar 

trazem para o empregado, inclinando-o a uma vida desregrada, com modificações em sua 

conduta, a exemple da irresponsabilidade com os compromissos financeiros e de trabalho, 

fazendo com que, o empregador acabe com a confiança em seu empregado.  

                   Somente se caracteriza a justa causa com a prática constante de jogos, fato que 

traz sérias conseqüências na vida do trabalhador e de seus familiares, pelos motivos já 

ventilados. Entretanto, atualmente, existe uma tendência na doutrina e na jurisprudência  de 

evitar a punição quando se verifique que a prática de jogos de azar se dá em razão de uma 

compulsão patológica, a exemplo do que se está entendendo a respeito do alcoolismo. Essa 
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corrente prega que o empregado deve ser afastado provisoriamente do trabalho através de 

aposentadoria provisória, podendo, a depender do caso, se transformar em definitiva, uma vez 

que a compulsão é uma doença. 

                    A prática constante de jogos de azar pode ensejar mais de uma hipótese de justas 

causas, além da que estamos tratando nesse item, são elas: desídia, mau comportamento, 

indisciplina e insubordinação. 

 

m) parágrafo único do art. 482: Constitui igualmente justa causa para 

dispensa de empregado, a prática, devidamente comprovada em inquérito 

administrativo, de atos atentatórios á segurança nacional. 

 

                    Essa hipótese foi incluída no artigo 482 consolidado  através do Decreto-lei n. 3, 

de 27/1/66, em um período considerado como de repressão ante a ditadura militar que se 

instalou no pais. 

                    Na época, para se apurar a justa causa, havia necessidade do empregado 

responder a inquérito administrativo em audiência na Procuradoria do Trabalho, conforme se 

vê do disposto do artigo 472, parágrafos 3º a 5º, abaixo descrito: 

                    “Art. 472 O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço 

militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do 

contrato de trabalho por parte do empregador. 

                    § 3º Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional, poderá a 

autoridade competente solicitar o afastamento do serviço ou do local de trabalho, sem que se 

configure a suspensão do contrato de trabalho. 

                    § 4º O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será solicitado pela 

autoridade competente diretamente ao empregador, em representação fundamentada com 

audiência da Procuradoria Regional do Trabalho, que providenciará desde logo a instauração 

do competente inquérito administrativo. 

                    § 5º Durante os primeiros 90 (noventa) dias desse afastamento, o empregado 

continuará percebendo remuneração.” 
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                    Na verdade, apesar do artigo supra citado mencionar a exigência de inquérito 

administrativo, trata-se, na verdade, de inquérito judicial. 

                    Hodiernamente, esse dispositivo não é mais aplicado, posto que restaurou-se no 

Brasil a democracia e a sua aplicação afrontaria os preceitos constitucionais da Carta Magna 

ora em vigor que prevêem que todos devem fazer jus aos direitos e garantias sociais. 

 

n) O artigo 482 da CLT não encerra todas as hipóteses de justas causas. 

Existem, no próprio diploma consolidado outras hipóteses que passarão a 

ser descritas a seguir. Observe-se que não poderá despedida por justa 

causa se esta não estiver prevista em lei, são elas: 

 

1 – “Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou 

quando o aprendiz completar 18 anos, ou ainda antecipadamente nas seguintes 

hipóteses: 

II – falta disciplinar grave; 

III – ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ...” 

                    No contrato de aprendizagem encontram-se cláusulas que devem ser observadas 

pelas partes. O aprendiz deve manter uma boa freqüência às aulas e não poderá praticar falta 

disciplinar grave sob pena de ter rescindido antecipadamente seu contrato por justa causa. 

                    É importante que, o empregado-aprendiz, se recuse injustificadamente a 

freqüentar o trabalho ou a escola, bem como, que as faltas não sejam esporádicas. 

                    2 – Art. 157, II, c.c. com o Art. 158, Parágrafo único. 

                    “Art. 157. Cabe às empresas: 

                    II – instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a 

tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais; 

 

                    Art. 158. Cabe aos empregados: 

                   Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 



 70

                    a) à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item II 

do artigo anterior;...” 

                    Sem que haja uma recusa justificada, o empregado não poderá deixar de usar os 

equipamentos de proteção, bem como desobedecer às ordens que o instruem quanto à 

segurança do trabalho. A desobediência implica em despedida por justa causa. Deve o 

empregador, à depender do tipo de serviço executado pelo obreiro, aplicar outras sanções 

mais leves, antes da despedida . Entretanto, se o trabalho executado oferece grande risco e foi 

praticado sem o uso dos EPIs, a dispensa está autorizada imediatamente. 

3- “Art. 508 da CLT – Considera-se justa causa, para efeito de rescisão do 

contrato de trabalho do empregado bancário, a falta contumaz de 

pagamento de dívidas legalmente exigíveis”. 

                    Devem ser observados dois requisitos configuradores da justa causa. O primeiro, 

a falta contumaz de pagamento de dívidas, isto é, o empregado faz uso habitual dessa prática. 

O segundo, é deixar de pagar dívidas que são legalmente exigíveis e por isso são passiveis de 

serem cobradas mediante ação judicial. 

                    A hipóteses se aplica ao bancário, diante das funções que ocupa , dentre elas, 

lidar com numerários. O legislador teve em mira a proteção a agência bancária e 

conseqüentemente de seus clientes, do empregado que não cumpre com as obrigações 

assumidas, dando a entender a existência de irresponsabilidade e por isso impossível ser 

mantido na função, ou até mesmo no emprego. 

4- “Art. 240. Nos casos de urgência ou de acidente, capazes de afetar a 

segurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser 

excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo à 

Estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade 

de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso 

correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho 

dentro de dez dias da sua verificação. 

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a recusa, sem causa 

justificada, por parte de qualquer empregado, à execução do serviço 

extraordinário, será considerada falta grave.” 
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                    Trata-se de empregado que trabalha na rede ferroviária e que se recusa a 

extrapolar sua jornada na hipótese prevista no artigo em ênfase. Sendo a recusa injusta, o 

empregador está autorizado a despedi-lo por justa causa. 

                    Esse artigo pode ser invocado, por analogia, conforme permitido no art. 8º da 

CLT, a casos semelhantes. Exemplo muito comum é o do empregado da construção civil, 

quando chega o momento de “bater a laje” quando não pode haver interrupção do trabalho até 

a sua perfeita conclusão. 

5- “Art. 493. Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se 

refere o art. 482, quando por sua repetição ou natureza representem séria 

violação dos deveres e obrigações do empregado”. 

                    A falta grave só é aplicada aos empregados considerados estáveis, naquelas 

hipóteses previstas em lei, dentre eles o sindicalizado, o associado, o cipeiro, além da 

estabilidade da gestante, estabilidade acidental e outras previstas na legislação. 

                    A falta grave é a mesma justa causa que se encontra elencada na norma 

consolidada e que já foi objeto de estudo. Contudo, em razão da estabilidade do empregado, a 

falta por esse praticada tem uma conotação de maior gravidade ou de reiteração. Não pode o 

empregado ser dispensado sem que haja um motivo considerado grave. 

 

2.2.3 Princípios norteadores da justa causa 

 

                     Como o emprego é uma garantia prevista na Constituição da República, o 

legislador teve o cuidado de criar empecilhos para a terminação do vínculo. Em se tratando de 

justa causa, os entraves começam com o elenco de motivos que se encontram previstos em lei, 

numerus clausulus, fora àquelas hipóteses não existe justa causa. Também não poderá o 

aplicador do direito se ater exclusivamente nas normas estabelecidas na legislação, deve 

observar as demais fontes, dentre elas se encontram os princípios gerais de direito, conforme 

ensina René David41: “o direito não poderia ser estabelecido a priori e residir exclusivamente 

nas regras de direito; a sua investigação é uma tarefa que deve ser realizada em comum por 

todos os juristas, movendo-se cada um numa esfera determinada e utilizando técnicas 

próprias, mas estando todos inspirados por um ideal comum, o de conseguir, para cada caso, a 
                                                 
41 DAVID, René. Os grandes sistemas de direito contemporâneo; tradução de Hermínio A. Carvalho. São 
Paulo: Editora Martins Fontes Ltda, 1996, p. 138. 
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solução mais conforme ao comum sentimento de justiça, fundado numa conciliação de 

interesses, de todas as ordens, dos particulares e da coletividade”. 

                    No uso do poder disciplinar, é dominante na doutrina, o entendimento de que o 

empregador deve se ater a regras para que a punição não seja por demais arbitrária. Orlando 

Gomes e Élson Gttschalk42 enumeram as regras que devem ser seguidas, são elas: a 

perempção das faltas antigas; a relação de causalidade entre falta e a sanção; a relação direta 

entre a falta e o ambiente de trabalho; a proibição da despedida injuriosa; a gravidade da justa 

causa; a vedação de punir com retrocesso; a proscrição das multas como forma de sanção; a 

imodificabilidade ou insubstituibilidade da falta; a proporcionalidade entre a falta e a sanção e 

a proibição de dosagem da pena pelo juiz. 

                    As regras acima descritas servem como norteadoras, algumas são confundidas 

com princípios que também devem ser observados pelo empregador como parâmetro para 

aplicar as justas causas. As mencionadas regras tem o caráter exemplificativo posto que, a 

doutrina é repleta de regras estabelecidas para a mesma finalidade. 

                    Antônio Baylos entende que43 o direito de direção do empregador é limitada, 

principalmente no que concerne ao poder disciplinar, ante a posição de desigualdade do 

empregado, quando diz que: “Partindo de posições contratualistas, nas quais a forma-contrato 

caracteriza-se por permitir um poder privado sobre homens, a submissão ao empresário 

realiza-se através da ‘efetiva ordenação no círculo de poder do empresário’. A posição de 

desigualdade ante a mais importante manifestação do poder social da propriedade deve ser 

limitada ou atenuada pela ação do Estado, que protege o trabalhador, ‘em virtude da sua 

situação social’, atribuindo-lhe direitos e prerrogativas que a outros profissionais não são 

reconhecidos”. 

                     A seguir, serão indicados os princípios mais importantes que devem informar a 

aplicação da justa causa que motiva a despedida do empregado 

 

a) Princípio da proporcionalidade 

 

                                                 
42 GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Élson. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
1999, pp. 67/70. 
43 BAYLOS, Antonio. Direito do trabalho: modelo para armar; tradução de Flávio Benites e Cristina Schultzr. 
São Paulo: Editora LTr, 1999, pp. 69/70. 
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                    Dentre os poderes do empregador, está o disciplinar, que é aquele que lhe confere 

o direito de aplicar punições ao empregado que cometeu alguma falta. O que fundamenta esse 

poder é a manutenção da ordem e da disciplina no ambiente de trabalho, tudo em decorrência 

da submissão jurídica do obreiro ao seu empregador. 

                    O poder disciplinar não é absoluto, o empregador deve obedecer a certos 

requisitos, dentre eles o da proporcionalidade. A pena deve ser proporcional ao delito 

cometido, isto significa que deve ser observada uma gradação de sanções. Primeiramente, a 

advertência, que pode ser verbal ou escrita; a suspensão do contrato por até 30 dias, fato que 

não é comum acontecer, tal o prejuízo para o empregado que, nesses casos, tem suspenso 

também o pagamento de seu salário; e, por último, devendo ser realmente a última opção, a 

despedida do obreiro. Não existe permissão legal para a cobrança de multa, salvo em se 

tratando de atleta profissional, autorizada pelo artigo 15 da Lei n. 6.354/76. 

                    O empregador está autorizado a despedir sumariamente o empregado sem 

obedecer a gradação das punições caso a falta cometida tenha sido muito grave e estiver 

enquadrada em uma das hipóteses do artigo 482 da CLT, ou nas outras hipóteses previstas na 

legislação, se não tiver condições de ser relevada. 

                    É importante que se frise, que a advertência não está prevista na lei, é uma 

construção doutrinária. No que tange a suspensão, também inexiste a sua previsão explicita, 

salvo no que condiz à quantidade de dias de faltas, conforme se encontra exporto no artigo 

474 da CLT, que assim diz: 

                    “Art. 474. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa 

na rescisão injusta do contrato de trabalho”. 

                    Em regra a suspensão do contrato se dá entre 2 a 5 dias, mais do que isso, o 

prejuízo é muito grande para o empregado, conforme já abordado. A juiz trabalhista poderá 

apreciar reclamações que pleiteiam a nulidade da suspensão. 

                    O empregador não poderá se utilizar de rigor excessivo quando da aplicação da 

penalidade. O ato faltoso deve ser analisado levando-se em conta as circunstancias objetivas e 

subjetivas do caso concreto. Também não poderá aplicar dupla penalidade para o mesmo 

crime. Para cada ato faltoso do empregado deve ser aplicada uma penalidade a ele coerente, 

significando com isso a proibição do bis in idem. 
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b) Princípio da causalidade ou do nexo causal. 

 

                    A falta cometida pelo empregado deve estar relacionada com o contrato 

individual de trabalho firmado entre as partes, mesmo que tenha sido praticada fora do local 

da prestação de serviço. Existem previstos no artigo 482 da CLT tipos de justas causas que 

podem ser cometidas fora do estabelecimento comercial. 

                    A falta praticada deve se encontrar enquadrada em lei, sob pena de se ferir, 

inclusive, preceitos constitucionais.44 Conforme se vê do artigo 5º, II e LV da CF, que rezam: 

                    “Art. 5º, II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei; 

                                    LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes;” 

                    Conforme já dito, o empregador somente pode aplicar a justa causa se ela estiver 

prevista em lei. Tem que haver um nexo causal entre a falta e a justa causa e o fato delituoso 

praticado estar previsto em uma das hipóteses. Existe, nesse sentido, o entendimento de que, 

se for delimitada erroneamente a justa causa e, no curso do processo restar apurado que 

inexiste o nexo causal alegado pelo empregador, a despedida será considerada injusta 

judicialmente. 

 

e) Principio da imediatidade. 

 

                    O princípio da imediatidade ou da atualidade deve ser sempre observado pelo 

empregador na aplicação da justa causa ao empregado faltoso, conforme entendimento 

dominante na doutrina e na jurisprudência. 

                    O princípio ventilado estará sendo observado quando o empregador aplique a 

punição no menor espaço de tempo possível, tão logo o fato delituoso tenha sido cometido, 

entendendo-se que poderá haver um breve espaço de tempo apenar o suficiente para a 

apuração dos fatos. 
                                                 
44 DELLEGRAVE, Neto, José Affonso e VIANNA, Claudia Salles Vilela. Rescisão do Contrato de trabalho: 
doutrina e prática. São Paulo: Editora LTr, 2001, pp. 57/63. 
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                    Assim que tomar conhecimento da falta, o empregador poderá sentir necessidade 

de apurá-la mediante inquérito administrativo ou até mesmo instaurar sindicância. O tempo 

que necessitar para a devida investigação não significa que a falta foi esquecida. Ao contrário, 

caso o empregador tome conhecimento do delito e somente instaure o inquérito ou a 

sindicância após decurso de prazo considerado distante daquele do fato cometido, por 

exemplo, após três meses, não poderá aplicar a justa causa ao obreiro, sob pena de restar 

configurado o perdão tácito. 

                    Ocorre o perdão tácito quando o empregador deixa passar in albis a prática do ato 

delituoso sem tomar nenhuma atitude para punir o empregado, seja através de advertência, de 

suspensão ou de despedida. Pressupõe-se que perdoou a falta praticada, pela inércia. 

                    Tratando-se de pequenas faltas que, somadas, justificam a justa causa, se o 

empregador perdoar a última falta, entende-se que as anteriores estão todas perdoadas, uma 

vez que a pena somente poderá ser aplicada pelo somatório das pequenas faltas. 

                    A proteção ao empregado é o principio norteador do direito do trabalho e 

conseqüentemente, a despedida deve a ele se amoldar, principalmente no que concerne a 

dispensa por justa causa. Quanto a esta última, além do empregador ter que obedecer às regras 

e aos princípios, devem ser observados também os fatores que são considerados dirimentes da 

justa causa.  

 

 

 

 

2.2.4 Dirimentes da justa causa 

 

                    O parágrafo único do artigo 8º da CLT assim dispõe: “O direito comum será 

fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os 

princípios fundamentais deste”. 

                    Na ausência de norma trabalhista que preveja uma situação fática, existe 

autorização legal para se ir buscar em outras fontes, dentre elas o direito comum. Os 

dirimentes das justas causas, estejam ou não previstos na CLT têm como fonte a Código 
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Penal, conforme se vê do artigo 23 que afirma que: “não há crime quando o agente pratica o 

fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou 

no exercício regular de direito”. 

                    A antijuricidade  representa a oposição do comportamento a uma norma legal, 

bem como a contrariedade do fato às condições vitais da coexistência social. Portanto, será 

considerada antijurídica a conduta típica que não encontrar justificativa na própria lei.45

                    São considerados dirimentes a força maior, o estado de necessidade e a legítima 

defesa que autorizam ao empregado o direito de resistir às ordens emanadas pelo empregador. 

                    Poderia ser considerado estado de necessidade, causar prejuízo à empresa para, 

em razão de ocorrência de sinistro, salvar colega em perigo iminente de vida. 

                    Pode o empregado se eximir de punição se ocorrer fato estranho a sua vontade 

que o impeça de cumprir ordens diretas ou gerais (insubordinação ou indisciplina). 

                    A legítima defesa própria ou de outrem já está inclusive, prevista em alguns tipos 

do artigo 482 consolidado, quando, por exemplo, o empregado se defende fisicamente de 

possível agressão física. 

                    O empregado poderá se recusar ao cumprimento de ordens emanadas pelo 

empregador que sejam consideradas manifestamente ilegais, imorais ou contrárias aos bons 

costumes. 

 

2.2.5 Despedida abusiva 

 

                    No direito do trabalho entende-se como despedida abusiva aquela que é obstativa 

e retaliativa do direito do empregado. Além de indicarem uma conduta inescrupulosa por 

parte do empregador, atentam contra os princípios norteadores do direito do trabalho. 

                    No entendimento de Sérgio Torres Teixeira,46 a dispensa abusiva é uma 

subespécie de despedida arbitrária e é praticada quando o ato de despedir é concretizado por 

um ato abusivo em razão do motivo ter sido ilegítimo, constituindo violação expressa a 

princípios ce conteúdo público e social. Caracteriza-se, pois, um comportamento anti-social e 

                                                 
45SALLES JÚNIOR, Romeu de Almeida. Curso completo de direito penal. São Paulo: Editora Saraiva, 1991, p. 
54. 
46 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: Editora LTr, 1998, pp. 159/170. 
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um abuso de direito porque, além de inexistir os requisitos previstos em lei configuradores da 

justa causa, a causa da dispensa não de enquadra em um dos motivos tidos como 

justificadores, tais como, disciplinar, técnico, financeiro ou econômico. 

                    Caracteriza-se a despedida abusiva quando não apenas o empregado é a vitima, 

mas também o Estado e toda a sociedade, por contrariar normas de direito público. Apesar de 

inexistirem institutos legais tratando do tema, bem como a omissão doutrinária e 

jurisprudencial a esse respeito, podem ser identificadas claramente duas espécies de 

despedidas abusivas: a dispensa que se dá por motivo de discriminação e a praticada pelo 

empregador público em violação aos princípios próprios da Administração Pública. 

 

CAPITULO III  

 

DA PROTEÇÃO DO EMPREGO E A ESTABILIDADE 

 

3.1. A garantia do emprego como Direito Social 

 

             A Constituição Federal introduz inovações na regulamentação das relações de 

trabalho. Consiste na inserção do capítulo dos “Direitos Sociais” no título dedicado aos 

“Direitos e Garantias Fundamentais”, ao lado dos “Direitos Individuais e Coletivos”. Nas 

Constituições anteriores, os direitos dos trabalhadores eram inseridos no capítulo da “Ordem 

Econômica e Social”. A modificação confere dignidade ao trabalhador, sem dúvida, apesar 

dos aspectos negativos da forma como foi tratado o direito trabalhista, como o rígido 

tratamento dispensado à regulação das relações de trabalho, no momento em que se prega pela 

flexibilização como meio de incrementar a produtividade; e a rigidez na discriminação dos 

direitos assegurados aos trabalhadores, no plano individual, indo de encontro a tendência do 

moderno Direito Constitucional. 
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                     Entretanto, nem todos devem ser tratados de forma igual, deve ser observada a 

máxima de que devem ser tratados de forma igual, os iguais, e desigualmente os desiguais, 

por isso se encontram presentes na Carta Magna os Direitos Sociais47. 

              Dentre os Direitos Sociais, encontra-se, como garantia do empregado a proteção 

contra a despedida arbitrária. 

              Proteção contra a despedida arbitrária consiste na segurança oferecida pelo 

ordenamento Jurídico com o objetivo de dificultar ou proibir o empregador de despedir o 

empregado fora das hipóteses autorizadas pelas fontes formais do Direito do Trabalho. 

Dificulta-se, impondo ao empregador a obrigação de conceder o aviso prévio, pagar 

indenização, etc. Impede-se com a previsão da estabilidade. 

              A garantia de emprego importa na aplicação prática do princípio de direito ao 

trabalho instituído na Constituição em seu art. 6º, cujo valor social é realçado no inciso IV do 

art, 1º. Tratam-se de medidas destinadas a promover a manutenção do emprego, ou 

recolocação após a perda de anterior. A garantia é uma das espécies da estabilidade no 

emprego. 

              Estabilidade Jurídica, como uma das possíveis formas de garantia de emprego, é a 

impossibilidade de despedir o empregado, salvo hipóteses previstas nas fontes formais. A 

Constituição prevê a possibilidade de estabilidade como exceção, para beneficiar o dirigente 

sindical, o membro da CIPA e a gestante. 

             Por se tratar o contato de trabalho de uma relação jurídica de trato sucessivo, a ele se 

aplica o princípio da continuidade proclamando a necessidade econômica e jurídica do 

empregado permanecer no emprego obtendo a estabilidade e, só a perdendo nas seguintes 

circunstâncias: morte do empregado, declaração de vontade do empregador e declaração de 

vontade do empregado. 

 

3.2. A estabilidade: os fundamentos favoráveis e contrários  

 

               Os fundamentos da estabilidade se encontram nos princípios de justiça social 

reconhecido por uma grande quantidade de países, como direito fundamental. A finalidade 

                                                 
47 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales; versión castellana de Ernesto Garzón Valdés. 
Madrid: Editora Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 385. 
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imediata da estabilidade é dar segurança ao trabalhador, com a garantia da permanência no 

emprego; e mediata é atribuir a eficácia de outros direitos, no futuro. 

             Existem argumentos econômicos, jurídicos e práticos contrários à estabilidade. 

             Para os economistas, a estabilidade barra o desenvolvimento econômico e atenta 

contra a liberdade, entretanto, não demonstram se a estabilidade se opõe ao desenvolvimento 

econômico. A restrição da liberdade também não é fator determinante para impedir a criação 

de novos empregos e expandir o sistema capitalista. 

              O argumento jurídico seria a obrigação do empregador de reintegrar o empregado no 

emprego a ser considerada como perdas e danos e não obrigação de fazer. O argumento fica 

enfraquecido no momento em que o empregado renuncia a estabilidade e opta pelo 

recebimento de indenização; e a obrigação não precisa ser necessariamente de fazer, pode ser 

de não fazer, ou seja, não despedir o empregado. 

              As objeções práticas são as de que a estabilidade possibilita fraudes quando o 

empregado recebe indenização e é readmitido; quando o empregado, sabendo-se estável passa 

a ter um mau comportamento; quando as empresas reduzem a admissão de jovens em razão da 

redução do número de vagas; a estabilidade prejudicaria os trabalhadores menos qualificados; 

e as empresas dificultariam o acesso as promoções de seus empregados. Todos esses 

argumentos podem ser derrubados após uma análise mais profunda. As fraudes podem ser 

sancionadas através de multas administrativas. A má conduta do empregado pode constituir 

motivos justificados para a sua despedida, impedindo, conseqüentemente a sua reintegração. 

Atualmente já existe dificuldade para o jovem conseguir emprego independente da existência 

de estabilidade. Inexiste prova de que a estabilidade beneficie os empregados desqualificados, 

aliás, é do interesse do empregador o aperfeiçoamento dos seus empregados em benefício da 

produção. 

             Os argumentos favoráveis à estabilidade podem também ser classificados em: 

econômicos, jurídicos e práticos. 

             Os argumentos econômicos se reportam à segurança do empregado, ante a sua 

estabilidade no emprego, fazendo com que colabore efetivamente com o empregador. 

             O argumento jurídico, conforme já exposto linhas acima, consiste na aplicação do 

princípio da continuidade da relação de emprego. 
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             No que se refere aos argumentos práticos, a estabilidade representa a condição para o 

exercício de novos direitos, tais como, postular judicialmente a reparação de violações legais 

ou contratuais praticadas pelo empregador. 

              Para Arion Sayão Romita48: Os fundamentos da estabilidade residem, portanto, em 

princípios de justiça social e constituem mero corolário do direito ao trabalho, reconhecido 

por grande número de Constituições, em vigor no mundo inteiro, como direito fundamental 

incluído nas grandes declarações de direitos sociais. 

 

3.3. Histórico da estabilidade no Brasil 

 

             No Brasil existia a estabilidade por tempo de serviço que surgiu vinculada à 

legislação previdenciária. O Decreto n. 24.615, de 9.7.1934, em seu art. 15 previa que o 

bancário que contasse com dois anos de tempo de serviço na empresa passava a ser estável. 

             Com o passar dos tempos consagrou-se a estabilidade decenal, aquela que o 

empregado passava a ter direito após trabalhar dez anos para o mesmo empregado e, aos 

poucos foi crescendo o número de categorias que passaram a fazer jus a esse direito. 

             A estabilidade decenal foi instituída pelo Decreto n. 20.465, de 1°.10.1931, art. 53, 

para as empresas de serviços de transportes, luz, força, telefone, telégrafos, portos, águas e 

esgotos. O regime foi ampliado e estendido para as empresas de mineração através do Decreto 

n. 22.096, de 16.11.1932, para os marítimos com a criação do Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Marítimos pelo Decreto n. 24.273, de 22.5.1934, os ferroviários pela Lei n. 

4.682, de 24.1.1923, art. 42. 

             A norma que estendeu a estabilidade decenal a todos es empregados foi a Lei n. 62, 

de 5.6.1935, cujo artigo 10 preconizava: “Os empregados que ainda não gozarem de 

estabilidade que as leis sobre institutos de aposentadorias e pensões têm criado, desde que 

contem dez anos de serviço efetivo no mesmo estabelecimento, nos termos desta lei, só 

poderão ser demitidos por motivos devidamente comprovados de falta grave, desobediência, 

indisciplina ou causa de força maior, nos termos do art. 5°”. 

                                                 
48 ROMITA, Arion Sayão. Garantia de emprego na Constituição. Revista Jurídica do Trabalho. Salvador-Bahia, 
1988, Ano I, nº 2, pp. 142/143. 
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             A Consolidação das Leis do Trabalho de 1°.5.1943 disciplinou a matéria no art. 492, 

com a seguinte redação: “O empregado que contar mais de dez anos de serviço na mesma 

empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força 

maior, devidamente comprovados”. Houve a ressalva ao direito adquirido dos bancários, nos 

termos do art. 15 do Decreto n. 24.615/34. 

             A rescisão contratual do empregado estável só ocorreria na hipótese de prática de 

falta grave, devidamente apurada através de inquérito judicial, sendo facultada ao empregador 

a suspensão do empregado do serviço para que fosse instaurado o inquérito no prazo 

decadencial de trinta dias. Os fatos motivadores da falta grave se encontram tipificados 

taxativamente no art. 482 consolidado, observando-se um maior rigor quanto à sua apuração. 

Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, o empregador era 

obrigado a readmiti-lo e pagar-lhe todos os salários devidos relativos ao período da suspensão 

contratual, se optou por esse meio. A lei, entretanto, verificando ser desaconselhável o retorno 

do empregado, autoriza o julgador a transformar a reintegração do empregado em pagamento 

em dobro de indenização. Essa indenização dobrada também era paga nas hipóteses de 

fechamento do estabelecimento, filial ou agência, ou supressão da atividade. 

             No que concerne à força maior, como motivo da despensa do empregado estável, o 

seu conceito se encontrava no art. 5° da Lei n. 62/35, cujos parágrafos assim estabeleciam: “§ 

1°) Considera-se também causa de força maior, para o efeito de dispensa do empregado, a 

suspensão do emprego ou cargo, por motivo de economia aconselhada pelas condições 

econômicas e financeiras do empregador determinada pela diminuição de negócios ou 

restrição da atividade comercial. § 2°) Considera-se provada a força maior, quando se tratar 

de uma providência de ordem geral que atinja a todos os empregados e na mesma proporção 

dos vencimentos de cada um, ou se caracteriza pelo fechamento de um estabelecimento ou 

filial, em relação aos empregados destes, ou supressão de um determinado ramo de negócio. § 

3°) No caso de ser a paralisação do trabalho motivada por promulgação de leis ou medidas 

governamentais que tornem prejudicial a continuação da respectiva atividade ou negócios, 

prevalecerá o pagamento da indenização de que trata a presente lei, a qual ficará a cargo do 

Governo que tiver a iniciativa do ato que originou a cessação do trabalho”. 

             O conceito de força maior acima descrito foi objeto de inúmeras críticas tanto pela 

doutrina como pela jurisprudência, até que foi alterado pelo art. 501 da CLT: “Entende-se 

como força maior todo acontecimento inevitável, em relação à vontade do empregador e para 

a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente. § 1°) A imprevidência do 
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empregador exclui a razão de força maior. § 2°) À ocorrência do motivo de força maior que 

não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a situação 

econômica e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta Lei referentes ao 

disposto neste Capítulo”. Encontram-se presentes, pois, os requisitos para e existência de 

força maior, quais sejam: imprevisibilidade, insuperabilidade, gravidade na projeção 

econômico-financeira da empresa e inocorrência de culpabilidade do empregador. 

             A força maior motivadora da extinção da empresa ou do estabelecimento (art. 502 da 

CLT), acarretaria o fim da estabilidade e o empregado estável teria direito a perceber o 

pagamento de indenização simples e, o não estável, isto é, aquele empregado que ainda não 

havia completado os dez anos de tempo de serviço na empresa, receberia uma indenização 

pela metade. Sendo comprovadamente falsa alegação de força maior, o empregado estável era 

reintegrado no emprego e o não estável recebia a complementação da indenização que 

recebeu pela metade, a ambos era assegurado o recebimento da remuneração atrasada. 

             Em 1966 surgiu a opção pelo regime alternativo do FGTS, através da Lei n. 5.107, de 

13.9.1966, mantido substancialmente com recursos das empresas. A lei dizia que a opção 

deveria ser feita livremente pelo empregado, entretanto, esta passou a ter cunho obrigatório 

através da estimulação, por meio de propagandas divulgadoras das vantagens do regime 

fundiário, bem como o estimulo a renuncia à estabilidade por meio de acordos firmados com 

o intuito de liquidar o tempo de serviço já prestado pelo empregado, com base em 60% do 

valor devido. O TST, através do Enunciado n.54 definiu a situação: “Rescindido por acordo 

seu contrato de trabalho, o empregado estável optante tem direito ao mínimo de 60% do total 

da indenização em dobro, calculada sobre o maior salário percebido no emprego. Se houver 

recebido menos do que esse total qualquer que tenha sido a forma de transação, assegura-se-

lhe a complementação até aquele limite”. 

               Aos empregados não optantes, ficou assegurado o direito de, a qualquer tempo, optar 

pelo regime do FGTS, com efeito retroativo a 1°.1.1967, ou à data de sua admissão, quando 

posterior, mediante recebimento de, no mínimo 60% de indenização simples, ou em dobro, a 

depender do caso. 

             O TST, através do Enunciado n. 98 esclareceu a natureza jurídica da opção, assim 

dispondo: “A equivalência entre os regimes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da 

estabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho é meramente jurídica e não econômica, 

sendo indevidos quaisquer valores a título de reposição de diferenças”.  
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3.4 A estabilidade na atual Constituição e na legislação vigente 

 

                 Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o regime fundiário passou a 

ser o único possível a partir de então, ficando suprimida qualquer possibilidade de opção. 

Entretanto, a estabilidade deixou de ser prevista como direito constitucional, mas deverão ser 

respeitados os direitos adquiridos dos trabalhadores que não optaram pelo FGTS, pois, a 

estabilidade é mantida nos termos da legislação que não infringe norma constitucional e era 

eficaz em sua época. 

             O artigo 7°, incisos I e III da Constituição atual estabelecem: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem `melhoria de sua condição social: I- 

relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 

complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; III- fundo de 

garantia do tempo de serviço”. 

             O artigo 10, inciso II do Ato das Disposições Transitórias (ADCT), prevê que: “Fica 

vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: a) do empregado aleito 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”. 

             Antes da vigência da nova Constituição o direito anterior, através de preceitos legais 

ou normas coletivas (acordo, convenções e sentenças normativas), já eram previstas 

estabilidades especiais. A Constituição aproveitou algumas delas, prevendo-as em seu bojo 

expressamente e mantendo, pelo silêncio, as demais hipóteses já existentes. 

             É estável o empregado eleito para cargo de direção de comissão interna de prevenção 

de acidente, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato 

(ADCT, art.10, II, a) e da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco 

meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b).   

             É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a 

cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o 

final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei (CF, art. 8°, VII). Fica 

estendida a vedação da dispensa dos empregados investidos em colegiados dos órgãos 
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públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 

deliberação (CF, art. 10) e do representante dos empregados em órgãos conciliatórios nas 

empresas com mais de duzentos empregados (CF, art.11). 

             O Enunciado n. 222 do TST dispõe: “os dirigentes de associações profissionais, 

legalmente registradas, gozam de estabilidade provisória no emprego”. 

             A Lei n. 5.764, de 16.12.1971, prece no art. 55: “Os empregados de empresas que 

sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criadas gozarão das 

garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo art. 543 da Consolidação das Leis do 

Trabalho”. 

               São detentores de estabilidade provisória os representantes de empregados perante a 

Justiça do Trabalho (CLT, art. 729), perante os conselhos de previdência social e conselho 

curador do FGTS e representações profissionais em órgãos públicos. 

             O artigo 65, §8°, do Decreto n. 99.684, de 8.11.1990, dispõe: “Aos membros efetivos 

do Conselho Curador (do FGTS) e aos seus suplentes, enquanto representantes dos 

trabalhadores, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o 

término do mandato, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave regularmente 

comprovada”.  

             O Enunciado n. 30 do TST já previa estabilidade acidentária: “Asseguram-se ao 

empregado vítima de acidente de trabalho 180 dias de garantia no emprego, contados a partir 

da alta do órgão previdenciário”. Atualmente aplica-se o disposto no artigo 118 da Lei n. 

8.213, de 24.7.91, que prevê 12 meses após a alta médica para o empregado que foi 

acidentado, como estabilidade. O Enunciado n. 26 do TST não  concede estabilidade ao 

empregado que é beneficiário do auxílio-doença. 

             Os cipeiros também tiveram sua estabilidade prevista através do Enunciado do TST 

de n. 51 “Concede-se a garantia do art. 165 da CLT aos suplentes das CIPAs”. 

             Para que se evite a despensa obstativa do empregado que está preste a se aposentar, o 

TST estabelece, através do Enunciado n. 85: “Defere-se a garantia de emprego, durante os 12 

meses que antecedem a data em que o empregado adquire direito a aposentadoria voluntária, 

desde que trabalhe na empresa há pelo menos cinco anos. Adquirido o direito, extingue-se a 

garantia”. 
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             O Enunciado n. 86 dispõe: “Nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada 

a eleição direta de um representante, com as garantias do artigo 543 e seus parágrafos da 

CLT”. 

             Além das estabilidades já citadas em linhas precedentes, poderão existir outras 

previstas ou no contrato individual de trabalho, ou no regulamento da empresa, ou nos 

acordos e convenções coletivas e sentenças normativas. 

             Em todas as hipóteses de estabilidade provisória, caso o empregado cometa uma falta 

grave, é assegurado ao empregador o direito de rescindir o contrato de trabalho. Para tanto, 

necessário se faz a instauração de inquérito judicial, na forma prevista na CLT para as 

hipóteses de empregados beneficiários de estabilidade decenal, conforme inclusive, se 

encontra previsto na Súmula n. 179 do Supremo Tribunal Federal (STF), “o empregado com 

representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure falta grave”. 

Este princípio deve ser aplicado para todas as hipóteses de estabilidade provisória em que se 

pretenda a rescisão contratual por motivo de falta grave.   

             A Lei n. 5.107, de 13.9.1966, que instituiu o FGTS, determinou que a opção excluía a 

estabilidade, havendo ou não acordo relativo ao tempo anterior de serviço. A estabilidade 

prevaleceu para os que não optaram pelo regime fundiário. Os optantes que transacionaram o 

tempo de serviço anterior passaram a reger-se pela nova sistemática. 

             A Lei n. 8.036, de 11.5.1990, fundiu as previsões contidas na lei anterior do FGTS e 

os preceitos contidos na CLT e, ficou estabelecido no art.14 que: “a) foi ressalvado o direito 

adquirido dos trabalhadores que, à data da CF/88, já tinham o direito à estabilidade 

assegurado pela CLT; b) o tempo de serviço anterior a 5.10.1988, data da CF/88, quando não-

optante, reger-se-á pelas normas da CLT; c) o tempo de serviço anterior à opção poderá ser 

transacionado, desde que respeitado o limite mínimo de 60% da indenização prevista; d) o 

empregador pode desobrigar-se da responsabilidade pela indenização relativa ao tempo de 

serviço anterior à opção, depositando na conta vinculada do trabalhador, até o último dia útil 

do mês previsto para o pagamento de salário, o valor correspondente à indenização; e) o 

trabalhador poderá, a qualquer momento, optar pelo FGTS, com efeito retroativo a 1°.1.1967, 

ou à data de sua admissão, quando posterior àquela”. 

             O art. 18 da mesma lei preconiza que, ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por 

iniciativa do empregador, este pagará diretamente ao empregado os valores relativos aos 

depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior e, na hipótese da 
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despedida ser sem justa causa ou imotivada, pagará a importância no valor de 40% do 

montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato 

de trabalho (8% da remuneração percebida ao mês), atualizados monetariamente e acrescidos 

dos juros legais. 

             Ressalvando-se os empregados que ainda são detentores da estabilidade absoluta ou 

decenal, que são muito poucos, principalmente em virtude do tempo já transcorrido da 

promulgação da Constituição em vigor, o direito a estabilidade absoluta não mais existe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   CAPÍTULO IV  

 

DA PROTEÇÃO CONTRA A DESPEDIDA ARBITRÁRIA 

 

4.1. Princípios próprios do Direito do Trabalho 

 

                    O conteúdo do Direito do Trabalho é composto por normas de conteúdo estatal, 

prevalentemente, entretanto, além da legislação trabalhista em vigor, o direito laboral é 
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informado por outras fontes, dentre elas, se encontram os princípios próprios do direito em 

questão. 

                    Segundo Jorge Miranda49, entende-se como princípios ações que funcionam 

como critérios de interpretação, dando coerência ao sistema, tornando explícito o sentido 

exato dos preceitos constitucionais. Exercem, também, funções dinamizadoras e 

transformadoras, em razão de sua força expansiva. 

                    Para Celso Antônio Bandeira de Mello50, princípio é um mandamento nuclear do 

sistema, servindo como seu alicerce, influenciando as normas, compondo-lhe., sendo também 

critério para a sua exata compreensão e lógica, dando-lhe , conseqüentemente, sentido 

harmônico. 

                    O autor que destaca com mais clareza as funções principais dos princípios é Plá 

Rodrigues51 quando diz: “linhas diretrizes que informam algumas normas e inspiram direta ou 

indiretamente uma série de soluções, pelo que, podem servir para promover e embasar a 

aprovação de novas normas, orientar a interpretação das existentes e resolver os casos não 

previstos”. 

                    A importância dos princípios é que eles desempenham uma função integradora do 

direito, conforme ensina Eliana Pedroso Vitelli52: “Desempenham os princípios, na Ciência 

Jurídica, funções fundamentais, já que não só orientam a elaboração de normas, como 

integram as inevitáveis lacunas do ordenamento jurídico (já que ao legislador não há como 

prever todas as situações possíveis a serem contempladas pela lei, que deve ser, 

necessariamente, genérica e abstrata), como também presidem a interpretação do Direito no 

momento de sua subsunção (aplicação da norma ao fato concreto)”. 

                    Diante dos conceitos e considerações acima expostos chega-se a conclusão que os 

princípios possuem três funções: informadora, quando servem de fundamento e inspiração 

para o ordenamento jurídico; normativa, quando atua como fonte supletiva e, interpretadora, 

orientando os juristas53. Corrobora com esse entendimento Alexandre Ramos, quando assinala 

                                                 
49 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra Editora Limitada, 1988, Tomo II, 
pp. 199/200. 
50 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Elementos de Direito Administrativo. São Paulo: Editora. Malheiros 
Editores Ltda, 1991, p. 30/40. 
51 PLÁ RODRIGUES, Américo. Princípios de direito do trabalho; tradução de Wagner D. Giglio. São Paulo: 
Editora LTr, 1978, p. 16. 
52 VITELLI, Eliana Pedroso. O princípio da proteção em face da flexibilização dos direitos trabalhistas. Revista 
LTr. São Paulo: Editora LTr, 1998, ano 62, v. 10, p. 1350. 
53 RAMOS, Alexandre. Garantismo jurídico e principio de proteção no direito do trabalho. Revista LTr. São 
Paulo: Editora LTr, 2002, ano 64, v. 05, pp. 602/608. 
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que: “inegavelmente, afirma-se mais uma vez que os Princípios Gerais do Direito são normas. 

Não obstante ser método de integração do ordenamento jurídico, deles se inferem regras que 

disciplinam a vida em sociedade, sejam regras de conduta propriamente ditas, sejam regras de 

produção, interpretação e aplicação do Direito vigente”. 

                    Apesar do Direito do Trabalho já ser considerado um ramo autônomo do Direito, 

os princípios a ele inerente normalmente são observados como diretrizes orientadoras para 

uma maior compreensão do instituto. 

                    Segundo doutrina dominante, existem cinco princípios que são próprios do 

Direito do Trabalho. São eles: Princípio da proteção, princípio da razoabilidade, princípio da 

irrenunciabilidade dos direitos, princípio da primazia da realidade e princípio da continuidade 

da relação de emprego54. 

                    O princípio da razoabilidade corresponde à prevalência da razão na relação 

jurídica trabalhista. Sabe-se que no local de trabalho podem surgir situações que indiquem 

uma indefinição quanto da existência ou não do vínculo laboral, tratam-se de verdadeiras 

dissimulações. Nessas ocasiões, o critério da razoabilidade servirá para distinguir a realidade 

da simulação, uma vez que o ser humano deve normalmente agir utilizando a razão e não o 

modo arbitrário. 

                    Quanto ao princípio da irrenunciabilidade dos direitos, primeiramente é 

necessário que se entenda o significado de renúncia.  

                     A renúncia é proveniente de ato unilateral, que demanda a vontade da pessoa de 

abdicar de um direito que já lhe pertence. 

                    No Direito laboral, o empregado não poderá abrir mão de direitos ou vantagens 

adquiridas, previstos no ordenamento jurídico, voluntariamente. Trata-se de uma 

impossibilidade jurídica para tal, posto que, a renúncia do empregado é considerada nula de 

pleno direito. O fundamento da aplicação desse princípio é a proteção do hipossuficiente 

econômico. 

                    É oportuno frizar que a renúncia é diferente da desistência, conforme expõe Plá 

Rodrigues: 55

                                                 
54 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: Editora LTr, 1998, pp. 58/66. 
55PLÁ RODRIGUES, Américo. Princípios de direito do trabalho; tradução de Wagner D. Giglio. São Paulo: 
Editora LTr, 1978, p. 112. 
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                    “Deve-se distinguir se a desistência importa somente em uma interrupção da ação 

iniciada ou se chega a constituir uma renúncia do direito. 

                    Se ocorre a primeira, o trabalhador conserva intacta a possibilidade de reiniciar a 

ação quando julgar oportuno. Sempre, naturalmente, que não haja ocorrido prescrição ou 

decadência. 

                    Se ocorre a segunda, o trabalhador se desliga do direito substantivo e portanto 

constitui uma das diversas formas de concretizar a renúncia de um direito. 

                    No primeiro caso requer-se o consentimento da outra parte, já que esta se pode 

opor legitimamente se prefere que fique elucidado o problema submetido à decisão judicial. 

                    No segundo caso, não se requer tal consentimento, pelo que a renúncia é um ato 

unilateral, do qual não pode resultar nenhum prejuízo para quem dela se beneficia. Mas em 

matéria trabalhista fica claramente alcançada pela proibição de renunciar”. 

                    Não existe proibição do empregado desistir de seus direitos ante a ausência de 

prejuízo previsto, conforme previsto na legislação trabalhista. 

                    No que concerne ao princípio da primazia da realidade, este verifica-se através 

das condições reais que existem no curso da prestação de seus serviços, independente do que 

foi compactuado por escrito ou verbalmente. É comum, na relação de emprego, serem 

confeccionados documentos que não condizem com a realidade, deve, portanto, prevalecer a 

realidade dos fatos em detrimento dos documentos firmados em desacordo com aqueles. 

                    O que provoca a distinção entre a realidade e os documentos, primeiramente, é a 

intenção deliberada do empregador em forjar uma situação que não corresponde com a 

realidade dos fatos. Pode também, a distinção ser resultado de um erro na confecção dos 

documentos. Por último, pode resultar de uma omissão do empregador que não atualiza com 

eficácia os documentos do empregado e, com isso, ocorrer a dissonância com a realidade. 

                    Quando trata do princípio da primazia da realidade, Sérgio Pinto Martins56 ensina 

que: Prevê o artigo 456 da CLT que a prova do contrato de trabalho será feita pelas anotações 

no CTPS do empregado ou por instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos 

em direito e indica o Enunciado n. 12 do TST que diz que: “a anotação contida na CTPS do 

empregado é uma presunção relativa, que admite prova em sentido contrário. Assim, 

prestigia-se o princípio da primazia da realidade”. 

                                                 
56 MARTINS, Sérgio Pinto. A continuidade do contrato de trabalho. São Paulo: Editora Atlas S/A, 2000, p. 129. 
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                    O princípio da boa-fé é o pressuposto de que as partes envolvidas no contrato de 

trabalho estão agindo com honestidade e lealdade uma perante a outra no que concerne as 

suas obrigações contratuais. 

                    Plá Rodriguez57ensina o conceito de boa-fé, dizendo: 

                    “Costuma-se distinguir entre a boa-fé crença e a boa-fé lealdade....”. E conceitua: 

                    “A boa-fé crença é a posição de quem ignora determinados fatos e pensa, 

portanto, que sua conduta é perfeitamente legítima e não causa prejuízos a ninguém. É o 

sentido que se emprega quando se fala do possuidor de boa-fé (que ignora o vício ou o 

obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa ou do direito possuído) ou do cônjuge que 

contrai um matrimônio putativo (pois ignora o impedimento ou o erro essencial e, em 

conseqüência, os efeitos jurídicos se produzem como se o ato fosse válido). 

                    A boa-fé lealdade se refere à conduta da pessoa que considera cumprir realmente 

com o seu dever. Pressupõe uma posição de honestidade e honradez no comércio jurídico, 

porquanto contém implícita a plena consciência de não enganar, não prejudicar, nem causar 

danos. Mais ainda: implica a convicção de que as transações são cumpridas normalmente, sem 

trapaças, sem abusos, nem desvirtuamentos”. 

                    Segundo o citado autor, no Direito do Trabalho aplica-se a boa-fé lealdade. 

                    Os princípios mais importantes para a concretização da proteção à dispensa 

arbitraria serão tratados com mais vagar, são eles: o princípio da proteção e o da continuidade 

da relação de emprego. 

4.1.1. Princípio da proteção 

 

                    É o mais importante princípio que norteia o Direito do Trabalho, posto que, a 

finalidade desse ramo do direito é assegurar a máxima proteção ao empregado, que é 

considerado a parte mais carente da relação empregatícia. 

                    A finalidade é tratar desigualmente os desiguais e, opor isso, as normas que 

compõem o direito laboral, em regra, tem natureza tutelar. O princípio da proteção é bastante 

abrangente, e por isso, sempre deve ser observados os mandamentos que o seguem, quais 

                                                 
57PLÁ RODRIGUES, Américo. Princípios de direito do trabalho; tradução de Wagner D. Giglio. São Paulo: 
Editora LTr, 1978, p. 273. 
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sejam: in dúbio pro operário, a norma mais favorável e a condição mais benéfica para o 

empregado. 

                    Quando ocorre a necessidade de se interpretar uma norma, ou normas distintas, 

independente de sua hierarquia, deve-se observar o critério do in dúbio pro operário. Na 

dúvida, deve prevalecer a norma mais favorável ou a interpretação mais favorável, ante o 

cunho protecionista das normas trabalhistas. 

                    Segundo Alexandre Ramos58, ao explicar o princípio em tela: “O significado da 

regra concretiza-se no caso de uma norma ser suscetível de entender-se de vários modos, caso 

em que deve-se preferir a interpretação mais favorável ao trabalhador”. (sic) 

                    Já o critério da norma mais favorável, este significa que, em existindo mais de 

uma norma que trate doa mesma matéria, aplica-se a que é mais favorável ao empregado. 

Normalmente, nos demais ramos do direito é observada a hierarquia das lei, em primeiro 

plano se encontra a Constituição Federal, em seguida, encontram-se as normas 

infraconstitucionais e, assim, sucessivamente. No Direito do Trabalho, essa hierarquia não é 

observada. Em um acordo coletivo pode estar prevista uma norma mais favorável do que a 

que está na Constituição, devendo pois, prevalecer a norma mais favorável, que é 

hierarquicamente inferior à Carta Magna. 

                    No que concerne a regra da condição mais benéfica, esta significa que uma nova 

lei não poderá prejudicar as condições mais favoráveis já alcançadas pelo empregado, salvo, é 

evidente, as hipóteses excepcionais previstas em lei, isso não significando que as ressalvas 

sejam mais prejudiciais, senão vejamos. Sabe-se que o salário é irredutível, salvo em caso em 

que a situação econômica do empregador não seja suficiente para mantê-lo no mesmo 

patamar, quando, através de uma norma coletiva, autoriza-se a redução do salário do obreiro. 

Não se pode deixar de considerar a existência de prejuízo para o empregado, porém o prejuízo 

maior seria a perda do emprego. Portanto, a norma posterior, apesar de aparentemente ter 

prejudicado o empregado, ainda assim lhe foi mais benéfica. 

                    Segundo Weliton Sousa Carvalho59, “o fundamento do princípio da proteção ao 

empregado nasce de um postulado: a solidariedade humana, configurada na necessidade da 

                                                 
58 RAMOS, Alexandre. Garantismo jurídico e princípio da proteção no direito do trabalho. Revista LTr, São 
Paulo: Editora LTr, 2000, ano 64, v. 05, p. 607. 
59 CARVALHO, Weliton Souza. Despedida arbitrária no texto constitucional de 1988. Curitiba: Editora Juruá, 
1998, pp. 38/40. 
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convivência quer no modelo do trabalhismo associativo, quer nos postulados da teorização 

que antagoniza o capital do trabalho juridicamente subordinado”. 

                    O Direito do Trabalho é um direito ligado ao social em sua inteireza, nele importa 

a realidade social e a convivência entre as pessoas que estão se relacionando no seu dia a dia. 

                    A proteção a trabalhador, que somente tem as suas forças físicas e mentais para a 

sua subsistência, advém principalmente de toda uma legislação que é tutelar em sua essência, 

tanto no que se refere ao vínculo em si, enquanto perdure, quanto no sentido de buscar a 

permanência do empregado no emprego, que sempre é necessário para a sua sobrevivência, 

incluindo o de sua família. 

                    Para concluir, verifica-se a importância desse princípio para todo o ordenamento 

jurídico trabalhista, conforme se vê da colocação feita por Plá Rodrigues ao tratar de seu 

significado, dizendo que: “O princípio de proteção se refere ao critério fundamental que 

orienta o Direito do Trabalho pois este, responde ao objetivo de estabelecer um amparo 

preferencial a uma das partes: o trabalhador”. 

                    A seguir será abordado o principio da continuidade da relação de emprego, que 

não deixa de ser um princípio também derivado do da proteção e é imprescindível ao nosso 

tema. 

 

4.1.2. Princípio da continuidade da relação de emprego 

 

                    O direito do Trabalho existe em razão de haver uma relação jurídica de emprego 

que é firmada entre o empregado e empregador. Daí a necessidade de toda uma legislação que 

a ampare e de princípios que a norteiem. 

                    Para a existência da um contrato de trabalho é mister que estejam presentes os 

requisitos constantes dos artigos 2º e 3º da CLT, sendo eles: o prestador dos serviços deve ser 

pessoa física; a não eventualidade da prestação dos serviços; a onerosidade, que vem a ser a 

contraprestação pelos serviços prestados pelo empregado; a subordinação jurídica, que vem a 

ser a sujeição do empregado ao poder de direção do empregador. Existe um certo 

entendimento doutrinário da necessidade da exclusividade da prestação jurídica, entretanto, 

pacífica é a doutrina no sentido de considerar essencial a exclusividade somente quando o 

contrato assim o exigir. 
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                    O contrato de trabalho é um ajuste entre as partes, de trato sucessivo, visando 

assegurar a continuidade da relação jurídica. A própria lei trata como modo genérico da 

contratação, o pacto por prazo indeterminado. O contrato a termo é a exceção, todas as 

hipóteses estão previstas em lei. Com isso, visou o legislador a continuidade da relação de 

emprego, daí a importância desse princípio que está nessa oportunidade está sendo objeto de 

estudo. 

                    A importância desse princípio resta bem configurada na lição de Sérgio Torres 

Teixeira60: “O princípio em tela significa, assim, a tendência em se assegurar o 

prosseguimento da relação de emprego, almejando manter o contrato individual de trabalho 

em pleno vigor durante o período de tempo mais longo possível, protegendo-o de atos 

destinados a provocar o seu término. A diretriz estabelecida pelo princípio da continuidade da 

relação de emprego, pois, é no sentido de assegurar a sua durabilidade e evitar a sua 

terminação”. 

                    Todas as medidas que visam assegurar a manutenção do emprego, proporcionam 

ao empregado uma estabilidade social, psicológica e material. Esse direito é assegurado 

inclusive, pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi aprovada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, cujo artigo XXIII, 1, 

assim reza: “Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, a condições 

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego”. 

                    Deve o Estado promover todos os meios necessários para assegurar a manutenção 

do empregado no emprego e diminuir o desemprego. Principalmente porque a permanência do 

vínculo afasta problemas psicológicos, familiares e econômicos. A estabilidade econômica de 

um povo é demonstrada através do índice de desemprego, conforme se verifica das estatísticas 

que saem publicadas através de notícias produzidas pela mídia, seja ela eletrônica ou escrita. 

Essa preocupação hoje é mundial61. 

                    Além da segurança e do desenvolvimento econômico, a manutenção do emprego 

propicia um maior desenvolvimento técnico, ante o interesse do empregado em se aprimorar 

cada dia mais, principalmente tendo a garantia de que o seu aperfeiçoamento servirá como 

meio de se promover profissionalmente e de conseqüentemente, aumentar o patrimônio da 

                                                 
60TEIXEIRA, Sérgio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: Editora, LTr, 1998, pp. 67/75. 
61 LYON-CAEN, Gerard. Derecho del trabajo o derecho del empleo? In Evolucion del pensamito juslaboralista: 
estudios en homenaje al Prof. Héctor-Hugo Barbagelata. Montevideo-Uruguiai: Editora Fundacion Cultura 
Universitária, 1997, pp. 265/284. 
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empresa. Os efeitos sempre serão o mais benéficos possíveis para as partes envolvidas no 

contrato de trabalho. 

                    Toda a coletividade será prejudicada quando o empregado não permanece no 

mesmo emprego por muito tempo, ante o sentimento de frustração que essa situação gera e 

com isso, ocorrerá um efeito nocivo para as partes contratantes. Portanto, o princípio da 

continuidade da relação de emprego é importante tanto para o empregado como para o 

empregador, para este último, contudo, o óbice à despedida do empregado é muito maior por 

se tratar da parte com maior poder econômico62. 

                    Para melhor elucidar o tema, Plá Rodrigues63 define com clareza o verdadeiro 

alcance do princípio, através das seguintes projeções: 

                    “ 1) preferência pelos contratos de duração indefinida; 

                       2) amplitude para a admissão das transformações do contrato; 

                       3) facilidade para manter o contrato, apesar dos descumprimentos ou nulidades 

em que se haja inocorrido; 

                       4) resistência em admitir a rescisão unilateral do contrato, por vontade patronal; 

                       5) interpretação das interrupções dos contratos como simples suspensões; e 

                       6) manutenção do contrato nos casos de substituição do empregador”. 

                    Não são regras estabelecidas por nenhuma legislação. Segundo o mencionado 

autor, tratam-se de orientações que podem ser mantidas para evitar a ruptura do vínculo 

laboral. 

 

4.2. Mecanismos legais inibidores da despedida 

             

                    A manutenção do contrato de trabalho é tão importante que o legislador 

trabalhista criou mecanismos que demonstram resistência à extinção do vínculo. A seguir 

serão demonstrados. 

                                                 
62 ROMITA, Arion Sayão. A Constituição e os Direitos Sociais: dez anos depois. Revista LTr, São Paulo: 
Editora LTr, 1999, ano 63, v.             , p. . 
63 PLÁ RODRIGUES, Américo. Princípios de direito do trabalho; tradução de Wagner D. Giglio. São Paulo: 
Editora, LTr, 1978, p. 143. 
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4.2.1 A maior incidência do contrato a prazo indeterminado 

 

                    Inexiste na legislação trabalhista previsão para a duração do contrato individual 

de trabalho. Em regra, o contrato é pactuado por prazo indeterminado, isto é, sem data parta o 

ser término. As normas trabalhistas, da mesma forma, estipula as hipóteses de admissibilidade 

do contrato a prazo determinado, o conhecido contrato a termo, de forma bastante restrita, 

além de exigências quanto as regras de sua celebração que devem ser formais ou por escrito. 

                    A primeira dificuldade já é vista na forma como é pactuado o contrato a termo, 

não se admitindo a forma verbal, como é comum acontecer nos contratos a prazo 

indeterminado. 

                    A CLT admite a contratação a prazo determinado e estabelece restrições e 

limites, desde a sua duração até as hipóteses de admissibilidades, conforme se vê do 

enunciado no artigo 443: 

                    “Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou 

expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. 

                    § 1º Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja 

vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da 

realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. 

                    §2º O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: 

a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do 

prazo; 

b) de atividades empresariais de caráter transitório; 

c) de contrato de experiência. 

... 

                    Art. 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado 

por mais de 2 (dois) anos, observada a regra do art. 451. 
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                    Art. 451 O contrato de trabalho por prazo determinado que, tácita ou 

expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem determinação de 

prazo”. 

                     As hipóteses de contrato a prazo são enumeradas em lei, todas os demais casos 

se inserem na situação do contrato normal, sem estipulação de prazo. 

                    Outra limitação, refere-se à restrição legal de mais de uma prorrogação, quando 

faz desaparecer o contrato por prazo. Ressalvando-se a hipótese do contrato a prazo, de 

experiência que poderá ser prorrogado mais de uma vez, desde que não ultrapasse o prazo 

máximo de noventa dias. 

                    Entre um contrato a prazo e outro deverá ocorrer um período de carência de seis 

meses, salvo se o primeiro contrato extinguiu-se por um dos motivos declarados em lei, 

conforme reza o artigo 452 consolidado. 

                    “Art. 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, 

dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste 

dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos”. 

                    Todas as limitações à contratação a prazo determinado tem como justificativa o 

princípio da continuidade da relação de emprego. 

 

4.2.2. A proteção do emprego diante da suspensão e da interrupção do 

contato de trabalho 

 

                    O legislador trabalhista teve cuidado em manter a vigência do contrato de 

trabalho quando este se encontrar suspenso ou interrompido. A falta da prestação de serviços 

temporária por parte do empregado não pode motivar a sua dispensa em casos que tais. 

                    Na CLT inexiste o conceito de suspensão e interrupção do contrato, existe apenas 

a previsão de sua ocorrência e as hipóteses cabíveis (artigos 471 a 476 da CLT). Sobre o tema 

Arnaldo Süssekind64 assim relata: “Enquanto interrupção (suspensão parcial) do contrato 

significa a paralisação temporária da prestação de serviços sem prejuízo da percepção da 

contraprestação paga pelo empregador, a suspensão (suspensão total) do contrato implica na 
                                                 
64 SÜSSEKIND, Arnaldo, MARANHÃO, Délio e VIANNA, Segadas. Instituições de direito do trabalho. São 
Paulo: Editora LTr, 1991, p. 459. 
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paralisação temporária das duas principais obrigações contratuais: a de trabalhar (pelo 

empregado) e a de remunerar o trabalho prestado (pelo empregador). Via de regra, a 

contagem do tempo de serviço ocorre apenas na hipótese de interrupção (há contagem, 

entretanto, nas suspensões causadas por acidente de trabalho ou serviço militar obrigatório, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, da CLT). Em ambos os casos, tanto o emprego do 

trabalhador como as vantagens conquistadas pela respectiva categoria profissional são 

asseguradas por ocasião do seu retorno, de acordo com o art. 471 da CLT: Ao empregado 

afastado do emprego, são asseguradas, por ocasião da sua volta, todas as vantagens que, em 

sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa”. 

                    São hipóteses de suspensão do contrato: a licença não remunerada; doença 

justificada após os primeiros 15 dias; suspensão disciplinar; suspensão para instauração de 

inquérito judicial do empregado estável; aposentadoria provisória; acidente de trabalho, após 

os primeiros 15 dias; serviço militar obrigatório (suspensão anômala ante o cômputo do tempo 

de serviço); exercício de cargo público não obrigatório; participação em greve considerada 

injusta; exercício de cargo sindical (com afastamento). 

                    Os casos de interrupção do contrato são os seguintes: folga nos domingos e 

feriados; férias; falecimento de cônjuge, ascendente, irmão ou dependente anotado na carteira; 

casamento; doação de sangue; alistamento eleitoral; nascimento de filho; servir como 

testemunha ou parte em processo trabalhista (Enunciado n. 155 do TST); faltas consideradas 

justificadas pelo empregador; gravidez e duas semanas em caso de aborto; primeiros 15 dias 

do acidente de trabalho e do auxilio doença; aviso prévio indenizado; afastamento para 

inquérito por motivo de segurança nacional; greve justa; comparecimento para atuar como 

jurado (CPP, art. 430). 

                    O afastamento temporário do empregado nas hipóteses ventiladas, seja de 

suspensão, seja de interrupção, não autoriza o empregador terminar com o vínculo de 

trabalho, ante a proteção do emprego. 

                    Deve restar claro que não existe suspensão do contrato de trabalho, mas do 

trabalho, da execução do pacto ou de seus efeitos65. 

 

 

                                                 
65 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. São Paulo: Editora Atlas, 2002, p. 301. 
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4.2.3. Proteção do emprego diante de modificações de cláusulas contratuais 

 

                    O contrato de trabalho é coberto de toda a proteção possível, dentre elas, se 

encontra a proibição de qualquer alteração contratual. O artigo 468 da CLT dispõe que: “Nos 

contratos individuais de trabalho só é licita a alteração das respectivas condições por mútuo 

consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 

empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia”. 

                    A alteração contratual trabalhista só é considerada lícita quando ambas as partes 

pactuam nesse sentido. Significando que, se o empregador propuser alteração de cláusula 

contratual unilateralmente, esta só será considerada válida com a  anuência do empregado. 

                    Em havendo alteração não pactuada, o contrato não será atingido em seu inteiro 

teor, somente na parte em que foi atingido, deixará de ser válida a cláusula infringente, salvo 

na hipótese de irregularidade insanável que afete todo o conteúdo do pacto. Só assim, em não 

podendo aproveitar as demais cláusulas contratuais, é que se autoriza o seu rompimento. 

 

4.2.4 Proteção do emprego diante da modificação na estrutura da empresa 

 

                    Podem ocorrer duas modalidades de modificação na estrutura da empresa. A 

primeira delas se encontra prevista no artigo 10 da CLT, que assim dispõe: “Art. 10. Qualquer 

alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus 

empregados” e, a segunda hipótese se encontra no artigo 448 consolidado, que reza: “A 

mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de 

trabalho dos respectivos empregados”. 

                    São duas figuras: a alteração na estrutura jurídica da empresa, que implica em 

uma modificação na sua estrutura interna. A outra é uma mudança externa que decorre da 

transformação da empresa, podendo servir de exemplos a sua cisão, incorporação ou fusão. A 

hipótese mais comum da chamada sucessão de empresas é a sua aquisição por terceiro 

adquirente. 
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                    Existindo qualquer modificação na estrutura interna ou externa da empresa, o 

empregado não poderá ser atingido, o contrato individual de trabalho deverá ser mantido 

intacto. A proteção ao emprego resta tão evidenciada que a empresa sucessora assume todas 

as responsabilidades relacionadas aos encargos trabalhistas. 

                    O empregador não poderá utilizar como motivo para despedir o empregado a 

existência de mudanças na estrutura jurídica da empresa, bem como a existência de sucessão. 

No que se refere a última hipótese, qual seja, a sucessão, esse motivo não poderá ser invocado 

tanto pelo sucessor quanto pelo sucedido. 

                    O estudo dos princípios é de suma importância, por serem meios norteadores para 

doutrinadores e juristas chegarem a um consenso ou uma orientação do meio mais 

apropriados a encontrar uma forma de se manter o emprego. 

 

4.3 Medidas que proíbem a despedida abusiva 

 

4.3.1 O direito potestativo como justificativa do direito de despedir 

 

                    Com base nos princípios a legislação trabalhista, os doutrinadores procuram 

encontrar meios que vedem a despedida arbitrária. 

                    Alguns autores entendem que podem existir medidas preventivas contra a 

dispensa arbitrária, mediante cláusulas inseridas em normas coletivas e no contrato individual 

de trabalho. O grande empecilho para a configuração da mencionada prevenção se encontra 

no chamado direito potestativo, expressão largamente utilizada para justificar a dispensa do 

empregado. 

                    Antonio Álvares da Silva66 conceitua com precisão o direito potestativo, 

conforme se vê a seguir: 

                    “Os direitos potestativos podem por ato unilateral: 

a) criar direitos: apropriação, retrovenda, ratificação de negócio jurídico; 

                                                 
66 SILVA, Antonio Álvares. Proteção contra a dispensa na nova Constituição. São Paulo: Editora LTr, 1992, p. 
194. 
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b) modificar direitos: direitos de eleição nas obrigações alternativas, as 

denúncias, de um modo geral, a fixação de prazos para o exercício de um 

direito contratualmente estabelecido; 

c) extinção de direitos: a denúncia com o fim de extinguir contratos. 

                    No contrato de trabalho os direitos potestativos assumem a forma de denúncia 

pela qual uma das partes, por ato unilateral, põe fim ao contrato de trabalho”. 

                    Existe ainda, o entendimento que o direito potestativo é justificado na liberdade 

do empregador, resultando com isso na não ingerência do Estado na ordem econômica e, 

conseqüentemente na ordem jurídica. 

                    Segundo Pedro Paulo Teixeira Manus67 “a intervenção do Estado nas relações 

sócio-econômicas provocou mudanças acentuadas na ordem jurídica, em todos os setores, o 

que afetou, é claro, também o Direito do Trabalho. Aliás, a propósito do relacionamento entre 

realidade social e econômica e o Direito, cumpre reafirmar a idéia de que o Direito do 

Trabalho deve refletir esta mesma realidade, sob pena de se tornar simples ideal”. 

                    O direito potestativo não pode ser um empecilho à liberdade da empresa, esta 

será sempre livre independente de existir motivos que justifiquem a dispensa do empregado. 

 

4.3.2. Distinção entre despedida arbitrária e sem justa causa 

 

                    A proteção ao emprego se encontra garantida na Constituição Federal, conforme 

se vê da redação do inciso I do artigo 7º, que assim dispõe: 

                     “Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 

                    I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, 

nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros 

direitos;” 

                                                 
67 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Despedida arbitrária ou sem justa causa: aspectos do direito material e 
processual do trabalho. São Paulo: Editora Malheiros, Ltda, pp.40/44. 
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                    O artigo supra mencionado informa que o emprego está protegido contra a 

despensa arbitrária ou sem justa causa, fala ainda de pagamento de indenização 

compensatória. Trataremos a seguir desses temas. 

                    A despedida arbitrária tem conceito diferente do de despedida sem justa causa, 

segundo doutrina dominante. Pode-se afirmar que a despedida arbitrária é aquela que não se 

encontra embasada em um motivo, seja ele disciplinar, técnico financeiro ou econômico.68

                    O conceito dessa modalidade de dispensa se encontra no artigo 165 da CLT, que 

assim dispõe: “Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer 

despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, 

técnico, econômico ou financeiro”. A redação desse artigo se deu em virtude da Lei n. 6.514, 

de 22 de dezembro de 1977, data anterior à promulgação da atual Carta Magna. 

                    Já o conceito de justa causa, essa expressão com o mesmo significado de falta 

grave quando aplicada para os empregados detentores de estabilidade, é definido como 

aqueles motivos ensejadores da despedida do empregado, que se encontram taxativamente 

enumerados em lei. 

                    A despedida sem justa causa é diferente da arbitrária por que é desacompanhada 

de motivo plausível para a dispensa, posto que não se funda em ato faltoso do empregado.  

                    O legislador constituinte previu a necessidade da existência de lei complementar 

para o exame da despedida arbitrária ou sem justa causa, bem como o pagamento de 

indenização compensatória69. 

                    Através do pagamento da indenização que poderá ser feito mediante valores 

diferentes de acordo com uma gradação prévia, de acordo com o motivo alegado. Aliás o 

próprio legislador já previu a mencionada indenização no artigo 10 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da atual Constituição ao estabelecer o seguinte: 

                    “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, quatro vezes, da 

porcentagem prevista no art. 6º, caput e § 1º, da Lei n. 5.107, de 13 de setembro de 1969;                      

                                                 
68 ANTEPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. Despedimento arbitrário. Revista LTr. São Paulo: Editora LTr, 
1996, ano 60, v. 7, p. 871/874. 
69 FRANÇA, Milton de Moura. A regulamentação da dispensa arbitrária (CF, artigo 7º, inciso I). Revista LTr. 
São Paulo: Editora LTr, 1998, ano 62, v. 3, pp. 327/329. 
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                    II – fica vedada dispensa arbitrária ou sem justa causa:       

a) do empregado eleito para o 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. (...)”. 

                    Houve uma ampliação da multa do FGTS, que era de 10% para 40%. Deve-se 

observar que a atual Constituição acabou com a estabilidade absoluta, todos os empregados 

passaram a serem regidos pelo sistema do FGTS, através da Lei n. 8.036, de 11 de maio de 

1990, que estabeleceu essa limitação à despedida injusta do empregado ao instituir o 

pagamento de multa por parte do empregador. 

                    Inexiste previsão para o pagamento de indenização para outras hipóteses, bem 

como qualquer outra forma de sancionar ou impedir o empregador de proceder à dispensa 

arbitrária.70

                    Segundo Pedro Paulo Teixeira Munus71 que diz: “Mas, se assim é, possível à lei 

complementar estabelecer casos em que a dispensa ensejará penalidade pecuniária ao 

empregador, segundo uma gradação prévia; e outros casos de dispensa pretendida pelo 

empregador, com maior importância social, que o legislador venha reputar não permitidos, 

importando, nessas hipóteses, reintegração. Eis aqui, como se vê, uma possibilidade de a lei 

complementar prever estabilidade, sem que ocorra ofensa à Constituição”. 

                    Atualmente, somente são detentores de estabilidade os funcionários públicos 

devidamente concursados, após três anos de efetivo serviço (arts. 39, II e 41, ambos da 

Constituição), como se vê: 

                    “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 

conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 

designados pelos respectivos Poderes. 

                    I -  (...) 

                    II – os requisitos para a investidura;” 
                                                 
70 MACIEL, Milton de Moura. A inconstitucionalidade da despedida arbitrária frente ao texto da Constituição de 
1988 e a consequente reintegração do empregado. Revista LTr. São Paulo: Editora LTr, 1999, ano 63, v. 3, p. 
310/323. 
71 MUNUS, Pedro Paulo Teixeira. Despedida Arbitrária ou sem justa causa: aspectos do direito material e 
processual do trabalho. São Paulo: Editora Malheiros Ltda, 1996, pp. 52/58. 
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                    “Art. 41. São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público”. 

                    Passaram também a serem detentores de estabilidade os servidores, contratados 

sob o regime da CLT, que contassem com mais de cinco anos quando da data da promulgação 

da Constituição, na forma prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. 

                    A discussão sobre a dispensa arbitrária emerge de toda a doutrina no sentido de 

considerá-la ineficaz quando faltar a motivação justa, fazendo com isso que se proteja a 

relação empregatícia, conforme se constata do ensinamento de Ivo Dantas72: “Entendemos 

que o conteúdo do referido preceito (inciso I, do art. 7º), ao tratar da ‘relação de emprego 

protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, 

que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos’, não poderá ser compreendido 

apenas nos estreitos limites do art. 10, incisos I e II do ADCT, mas o julgador terá de levar em 

conta que a Constituição consagra entre os seus Princípios Fundamentais, ‘a dignidade da 

pessoa humana’ e ‘os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa’ (art. 1º, III e IV). Em 

decorrência, parece-nos, o poder potestativo de despedir por parte do empregador não é algo 

ilimitado. Ao contrário, ao ser exercido não poderá confrontar-se com os referidos incisos”. 

                     A tendência na doutrina, inclusive na internacional, especificamente de autores 

pertencentes aos países que integram o Mercosul é no sentido da limitação do poder 

potestativo do empregador.  

                     O direito potestativo é decorrente do poder de direção e se trata de uma espécie 

de jus variandi, que permite o empregador alterar unilateralmente as condições previamente 

pactuadas. Entretanto, o direito à variação é limitado pelo princípio da imutabilidade das 

convenções, salvo em ocorrendo a anuência do empregado, mesmo assim o seu exercício deve 

ter um critério. Assim ensina Rafael F. Albuquerque73: “o exercício do jus variandi deve 

obedecer a uma razão, basear-se no interesse objetivo da empresa, o que exclui a 

admissibilidade de seu uso meramente caprichoso ou arbitrário. Por certo, o empresário é a 

única pessoa a quem toca decidir quais são as medidas convenientes, oportunas ou necessárias 

                                                 
72 DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro: Editora Lúmen 
Júris, 1995, p. 91. 
73 ALBUQUERQUE, Rafael F. A tutela do trabalhador e a sua subordinação ao patrão. PERONE, Gian Carlo e 
SCHIPANI, Sandro (coordenação); tradução Edílson Alkimim Cunha. Princípios para um ‘Código-Tipo’ de 
direito do trabalho. São Paulo: Editora LTr., 1996, pp. 47/57. 
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exigidas pela organização e pelo bom andamento de sua empresa, mas terá que justificar suas 

razões, o que supõe uma possibilidade de controle por meio do sindicato ou do juiz”. 

                    Conforme se vê, atualmente o direito de despedir o empregado não é mais 

absoluto, a tendência é no sentido de que a dispensa seja motivada, traduzindo-se, dessa 

forma, em uma tutela da integridade física e da dignidade moral da pessoa do trabalhador, 

contribuindo para melhorar as suas condições de vida74. 

                    A despedida abusiva e arbitrária está começando a ser entendida 

doutrinariamente como um ato que deve ser abolido e sancionado através de normas que a 

proíbam de forma eficaz. 

 

4.3.3 A Convenção n. 158 da OIT e a sua aplicação no Brasil 

           

             A Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovam convenções e 

recomendações, o seu significado encontra-se devidamente transcrito por Wilson de Souza 

Campos Batalha e Silvia M. L. Batalha de R. Netto75 que a seguir expõe: “As convenções 

englobam preceitos aprovados pela Conferência Internacional do Trabalho e submetidos à 

ratificação dos países participantes, envolvendo para estes a obrigação de proceder às medidas 

necessárias, de acordo com a Constituição e as leis de cada país, para a conversão das normas 

constantes da convenção em Direito interno”. Os autores completaram o seu entendimento, 

dizendo ainda que: 

             “As recomendações envolvem sugestões aos países participantes, em caráter não 

obrigatório, quando o assunto tratado, ou um de seus aspectos, não se presta à adoção 

imediata de uma convenção”. 

             Cabe ao Presidente da República, privativamente, celebrar tratados, convenções e atos 

internacionais (artigo 84, VIII), que devem ser referendados pelo Congresso Nacional, 

conforme o artigo 49, inciso I da Constituição que dispõe que a aprovação dos tratados e 

convenções internacional é da competência exclusiva do Congresso Nacional.  

                                                 
74 SANTONI, Francesco. A tutela do trabalhador e a sua subordinação ao patrão.  PERONE, Gian Carlo e 
SCHIPANI, Sandro (coordenação); tradução Edílson Alkimim Cunha. Princípios para um ‘Código-Tipo’ de 
direito do trabalho. São Paulo: Editora LTr, 1996, pp. 173/181. 
75 BATALHA, Wilson de Souza Campos e RODRIGUES NETTO, Silvia Marina L. Batalha de. Despedida 
arbitrária individual/coletiva: a rescisão contratual em face da CF/88. São Paulo: Editora LTr, 1997, pp. 33/39. 
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               Segundo Luiz Phillippe Vieira de Mello Filho76: “ O termo ‘ratificação’ comporta 

duplo sentido. No campo internacional consiste no ato formal pelo qual a parte contratante 

exprime a sua aceitação final do tratado e notifica desse fato a outra parte ou as outras partes, 

por meio de depósito ou troca de instrumentos. Já na esfera nacional consiste no ato interno 

pelo qual um órgão governamental – geralmente legislativo – aprova e autoriza o tratado sob 

o prisma constitucional. Postos esses dois sentidos, há de se entender que a ratificação 

propriamente dita é no sentido internacional e aprovação é o que se verifica no sentido 

nacional”. 

              A partir do momento que as convenções passam a ter validade no país que a adotou, 

as normas e os tratados que tratavam do mesmo tema passam a ter suspensa a sua vigência, 

total ou parcialmente, dependendo da abrangência da Convenção adotada. 

             No plano internacional, a norma mais importante no que se refere à proteção contra a 

despedida arbitrária é a Convenção n. 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

             O art. 4° da citada Convenção dispõe que: “Não se dará término à relação de trabalho 

de um trabalhador a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com sua 

capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da 

empresa, estabelecimento ou serviço”. 

             Os arts. 5° e 6° da Convenção enumeram os motivos que não autorizam o 

despedimento do empregado, quais sejam: “a) a filiação a um sindicato ou a participação em 

atividades sindicais fora das horas de trabalho ou, com o consentimento de empregador, 

durante as horas de trabalho; b) candidatura a representante dos trabalhadores ou atuação 

nessa qualidade; c) apresentar uma queixa ou participar de um procedimento estabelecido 

contra um empregador por supostas violações de leis ou regulamentos, ou recorrer perante as 

autoridades administrativas competentes; d) a raça, a cor, o sexo, o estado civil, as 

responsabilidades familiares, a gravidez, a religião, as opiniões políticas, a ascendência 

nacional ou a origem social; e) a ausência do trabalho durante a licença-maternidade; f) 

ausência temporária do trabalho por motivo de doença ou lesão”.  

             O art. 7° dispõe que, caso a demissão seja efetivada por motivos atribuídos ao 

empregado, que lhe seja dada oportunidade de defender-se. Se restar constatada que a 

                                                 
76 MELLO FILHO. Luiz Phillippe de. A Convenção n. 158 e o Problema de sua vigência. VIANA, Márcio Túlio 
(coordenador). Teoria e prática da Convenção 158. São Paulo: Editora LTr, 1996, p. 79. 
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dispensa foi arbitrária, o art. 10 recomenda a reintegração do empregado, se prevista em lei, 

ou que seja o empregador condenado ao pagamento de indenização compensatória. 

              O autor Antônio Álvares da Silva77 tratou de fazer comentários à Convenção 158 de 

OIT e sobre o artigo 10º, e, primeiramente, antes de seus comentários, escreveu o seu teor : 

“Se os organismos mencionados no artigo 8º da presente Convenção chegaram à conclusão de 

que o término da relação de trabalho é injustificado e se, em virtude da legislação e prática 

nacionais, esses organismos não estiverem habilitados ou não considerarem possíveis, devido 

às circunstâncias, anular o término e, eventualmente, ordenar ou propor a readmissão do 

trabalhador, terão a faculdade de ordenar o pagamento de uma indenização adequada ou outra 

reparação que for considerada apropriada”.  

              Para Arion Sayão Romita78, baseando-se no artigo 10º, o empregador poderá tomar 

uma das três atitudes: “1º - anular o término da relação de trabalho e, eventualmente, ordenar 

ou propor a readmissão do trabalhador; 2º - ordenar o pagamento de uma indenização 

adequada; 3º - ordenar outra reparação que for considerada apropriada. Alguma dessas 

medidas será adotada, se o organismo chegar à conclusão de que o término da relação de 

trabalho é injustificado”. Segundo o mesmo autos, a Convenção não dá o conceito de 

“injustificada”, para tanto necessária será uma lei para explicar a matéria. 

                 Para José Alberto Couto Maciel, o artigo 10 não se aplica aos empregados 

domésticos, bem como quando o empregador se tratar de pessoa física, por se tratarem de 

relação que demandam um convívio muito pessoal79. 

                O artigo 8º que foi mencionado no artigo 10º dispõe que80: 

                 “Art. 8 – 1. O trabalhador que considerar injustificado o término de sua relação terá 

o direito de recorrer contra o mesmo perante um organismo neutro, como, por exemplo, um 

tribunal do trabalho, uma junta de arbitragem ou um arbitro. 

                 2. Se uma autoridade competente tiver autorizado o término, a aplicação do 

parágrafo 1º do presente artigo poderá variar em conformidade com a legislação e prática 

nacionais...”. 

                                                 
77 SILVA, Antônio Álvares. A Convenção 158 da OIT. Minas Gerais: Editora RTM Ltda, 1996, pp. 88/96. 
78 ROMITA, Arion Sayão. Do trabalho: temas em aberto. São Paulo: Editora LTr, 1997, pp. 861/863. 
79 MACIEL, José Alberto Couto.Comentários à convenção 158 da OIT: garantia no emprego. São Paulo: 
Editora LTr, 1996, pp. 42/44. 
80 SUSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. São Paulo: Editora LTr, 1994, p. 514. 
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             A Convenção n. 158 é avançada em relação à despedida coletiva. O art. 13 recomenda 

que as dispensas coletivas fundadas em motivo técnico, financeiro ou econômico sejam 

antecedidas da informação, aos representantes dos trabalhadores afetados, da causa da 

dispensa e do período em que tais medidas serão efetivadas, oferecendo, de logo, tempo 

necessário para propor medidas que limitem ou substituam as dispensas, bem como para 

proporcionar a recolocação aos despedidos. O art. 14 recomenda que as autoridades 

competentes sejam notificadas. 

             Surgiram opiniões conflitantes a respeito da aplicabilidade da Convenção em nosso 

ordenamento jurídico, diante do disposto no inciso I, do art. 7° da Constituição em vigor. Este 

artigo dispõe a cerca da proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa que deverá 

ser regulamentada através de lei regulamentar, inexistente até os dias atuais. Alguns 

doutrinadores entenderam que uma Convenção não pode substituir uma lei complementar. 

Outros, a exemplo do jurista Arnaldo Süssekind, citado por José Eduardo Haddad81, sempre 

sustentou que: “...a previsão da ‘indenização adequada’, tal como a ‘indenização 

compensatória do art. 7°, inciso I, da Constituição brasileira, exclui, se adotada pela legislação 

nacional, a reintegração do trabalhador como fórmula de reparação da despedida injustificada 

ou arbitrária. Daí a completa sintonia entre os dispositivos da Convenção 158 e a Lex 

Fundamentalis de nosso País...”. 

                A menção à lei complementar feita pela norma constitucional não pode ser 

ignorada. A proteção contra a despedida arbitrária deverá ser regulamentada através de lei 

regulamentar, cujo processo legislativo lhe é peculiar (art. 69 da CF). Ficam excluídos 

quaisquer outros meios de produção legislativa, inclusive o tratado internacional, que adquire, 

no ordenamento brasileiro, a condição de legislação ordinária. Estas assertivas são 

corroboradas pelo contido no art. 10 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, 

que dispõe: “Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7°, I, da 

Constituição: I- fica limitada a proteção nele referida ao aumento, para quatro vezes, da 

porcentagem prevista no art. 6°, caput e § 1°, da Lei n. 5.107, de 13 de setembro de 1966...”. 

                O mencionado inciso I do artigo 7º da Constituição não prevê a hipótese de 

reintegração ou de readmissão do empregado através de futura lei complementar, em casos de 

despedida arbitrária, conforme ensina Renato Rua de Almeida82: Esse entendimento 

                                                 
81 HADDAD, José Eduardo. Aspectos controvertidos de direito constitucional do trabalho. São Paulo: Editora 
LTr, 1998, p. 63. 
82 ALMEIDA, Renato Rua de. A estabilidade no emprego num sistema de economia de mercado. Revista LTr. 
São Paulo: Editora LTr, 1999, ano 63, v. 12, p. 1600/1603. 



 108

doutrinário ficou claro entre aqueles que defenderam a inconstitucionalidade material da 

Convenção n. 158 da OIT, então aprovada pelo Decreto-legislativo n. 68, de 16 de setembro 

de 1992 e promulgada pelo Decreto n. 1.855, de 10 de abril de 1996, por prever também a 

reintegração no emprego, o que acabou levando o Governo brasileiro, por meio do Decreto 

Presidencial n. 2.100, de 20 de dezembro de 1996, a tornar público que ela deixaria de vigorar 

a partir de 20 de novembro, de 1997, tendo em vista a denúncia registrada perante a OIT”. 

 

 

4.3.4 Normas atuais que visam a efetividade das medidas proibitivas 

 

                    A Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988 ficou conhecida 

como “Constituição Cidadã” graças a sua tendência a resguardar de forma ampla os direitos e 

liberdades individuais dos cidadãos e buscar o bem estar da sociedade ante a prevalência do 

interesse social. 

                    O emprego como se trata de um direito de grande relevância social foi 

devidamente protegido na atual Carta Magna, através de diversos dispositivos. O artigo 1º, 

inciso IV trata dos “valores sociais do trabalho; o inciso XIII, do artigo 5º assegura que “é 

livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer”; o artigo 6º trata do trabalho como sendo um direito social, 

quando diz que:“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho,...”. Estabelece o artigo 

193 que: “A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar 

e a justiça sociais” e o artigo 7º, I que criou para o cidadão uma grande quantidade de direitos 

e garantias invioláveis, principalmente, conforme se encontra registrado no inciso I, previu 

um obstáculo contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, dependente, para isso, de lei 

complementar que ainda não existe no mundo jurídico. 

                    Apesar da falta da mencionada lei, somente a previsão do direito significou uma 

mudança, conforme ensina Sergio Torres Teixeira83que diz: “Mas ocorreu uma mudança. A 

elevação do trabalho à posição de direito social, alicerce do Estado e base de toda a ordem 

social, assim, passou a influir na disciplina do exercício do direito de despedir, exigindo que a 

                                                 
83 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: Editora LTr, 1998, p. 315. 
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resilição do contrato individual de trabalho ocorresse em consonância com a sua finalidade 

social”. 

                    Corrobora com esse entendimento Ivo Dantas84, quando ensina que: “no 

exercício do poder de despedir, o empregador, a partir do Estado Social contemporâneo, não é 

senhor absoluto de sua vontade”. 

                    Após a vigência da atual Constituição, surgiram duas formas de limitação ao 

direito potestativo de dispensas o empregado, através da lei. 

                    A primeira limitação se encontra prevista na Lei n. 9.029, de 13 de abril de 1995, 

que proíbe a prática de atos discriminatórios pelo empregador e estabelece de forma explícita 

a anulabilidade da despedida que é feita em violação às suas regras. Essa lei preserva o direito 

do empregado e, principalmente a sua dignidade. 

                    Outra limitação ao direito de despedir se encontra indiretamente prevista no caput 

do artigo 37 da Constituição, que assim dispõe: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e,...”. 

                    A Administração Pública para admitir, seja mediante concurso, ou através de 

contratação nas hipóteses autorizadas em lei, deverá sempre observar os princípios que lhes 

são norteadores: o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da 

eficiência. Quando não observa os mencionados princípios e os preceitos legais, a despedida 

poderá ser passível de anulação. Comunga com esse entendimento Sergio Torres Teixeira85 

quando ensina: “ Os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da 

publicidade, portanto, em virtude da referencia registrada no texto constitucional, obrigam a 

entidade patronal integrante da administração pública a despedir os empregados integrantes 

do seu quadro de pessoal em estrita observância a tais diretrizes”. 

                    Ocorrendo as hipóteses acima suscitadas, não resta alternativa senão o 

empregador receber como sanção, a anulação da despedida, ou por não ter sido observados os 

princípios orientadores da Administração Pública, ou por não ter observado o empregador os 

princípios da igualdade e da não discriminação. 

                                                 
84 DANTAS, Ivo. Constituição Federal – teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1994, p. 314. 
85 TEIXEIRA, Sérgio Torres. Proteção à relação de emprego. São Paulo: Editora LTr, 1998, p. 317. 
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                    A observância dos princípios poderá ser imposta judicialmente, para tanto, deve a 

parte que está com seu direito ameaçado ou prejudicado, provar o Estado-Juiz para que lhe 

confira a prestação jurisdicional que pretende. 

                    O que se verifica com as medidas proibitivas da dispensa é que ainda se tratam de 

uma movimentação bastante tímida pelos operadores de direito, porém, de grande significado, 

posto que, como inexiste lei complementar que regulamente o tema, as normas 

infraconstitucionais ou os princípios estão surgindo como a forma da prever situações que 

protejam o emprego contra a despedida arbitrária. 

                    O Direito do Trabalho está evoluindo e caminha na direção de se criar um novo 

modelo no que concerne o direito de despedir. É evidente que continua protegido o direito 

potestativo de dispensar o empregado pertencente ao  empregador, contanto que decorra de 

um motivo socialmente aceitável e que não exista o abuso do direito no ato resilitório , sob 

pena de ser a dispensa considerada nula e condenado o empregador a reintegrar o empregado 

ou lhe pagar indenização correspondente. 

                    A finalidade da indenização é dificultar a rescisão do contrato de trabalho. O que 

fundamenta o direito à indenização são as seguintes teorias: a teoria do abuso de direito, a 

teoria do crédito e a teoria do dano ou risco86. 

                    Até mesmo os doutrinadores que pregam a flexibilização do Direito do Trabalho, 

com a consequente autonomia, corroboram com o entendimento sobre os malefícios do 

desemprego que trás como efeitos a criação do trabalho informal, cujos trabalhadores se 

encontram despojados de qualquer garantia para si e para a sua família87. 

 

. 

                                                 
86 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O dano moral na dispensa do empregado. São Paulo: Editora LTr, 2000, p. 
47. 
87 PRADO, Ney. Reforma trabalhista: Direito do Trabalho ou Direito ao trabalho? In PRADO, Ney 
(coordenador). Congresso Internacional de Direito do Trabalho. São Paulo: Editora LTr, 2000, pp. 25/43. 
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CAPÍTULO  V 

 

CONCLUSÃO 

 

             O que foi procurado neste estudo, através da análise e estudo, atingir os objetivos 

propostos. Para tal, foram estabelecidas unidades temáticas para melhor compreender-se o 

fenômeno em estudo, conforme metodologia definida, com a preocupação de não perder de 

vista os pontos essenciais demarcados na teoria e na aplicação do embasamento teórico, 

procurando-se manter fidelidade aos pressupostos que as fundamentam. 

             Assim é que, considerando-se todo o embasamento já aludido e os resultados deste 

estudo, chega-se às seguintes considerações: 

             O trabalho é apontado como fundamento da ordem social. O Estado democrático é 

constituído dos valores sociais, dentre eles o trabalho que visa preservar a dignidade humana 

(CF, art. 1°, III e IV) 

             O art. 7°, inciso I da Constituição dispõe que entre os direitos conferidos aos 

trabalhadores se encontra a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem 
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justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá pagamento de indenização 

compensatória, além de outros direitos. 

             O legislador constituinte teve a intenção de proteger a relação de emprego contra a 

dispensa sem justa causa ou arbitrária.As expressões dão margem a um grande conflito de 

interpretação na doutrina. Só não é abusiva a despedida que se der por justa causa. Pode-se 

entender que a despensa sem justa causa se dá quando existem motivos de ordem econômica, 

técnica ou disciplinar que ensejem a despedida do empregado por justa causa. No que 

concerne à despedida arbitrária, seu conceito está na dependência de lei complementar, 

conforme o próprio texto constitucional previu uma vez, que se deve entender que inexiste 

palavras inúteis no texto constitucional, por isso, não se pode afirmar que a despedida 

arbitrária seja uma espécie de despedida sem justa causa. Tanto a despedida arbitrária como a 

injusta, são abusivas porque retiram do empregado o direito de conhecer quais os motivos de 

sua despensa do emprego. 

               A Convenção n. 158 da OIT, aprovada pela 67ª sessão da Conferência Internacional 

do Trabalho, realizada em 1982, dispõe sobre o fim da relação de trabalho por iniciativa do 

empregador. Foi completada pela Recomendação nº 119, de 1963, esta dá guarida ao princípio 

da justificação da dispensa em seu art. 4°: “Não se porá fim à relação de trabalho de um 

trabalhador a menos que exista uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou sua 

conduta ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou 

serviço”. 

              Estudos de Direito Comparado, realizados pela OIT concluíram que a cessação do 

contrato de trabalho por iniciativa do empregador mudou em muitos países, necessitando do 

requisito de justificação por parte do empregador, conforme, inclusive, restou por demais 

demonstrado ao longo deste trabalho. 

             No Brasil, a prática atual é de completa denúncia vazia, isto é, a despedida do 

empregado é um ato praticado pelo empregador que dispensa a existência ou invocação de 

uma causa legítima para lhe dar validade. 

             A conclusão que se chega é feita através de uma indagação: As garantias asseguradas 

ao empregado contra a despedida arbitrária do empregador é uma realidade ou uma utopia? 
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