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Resumo:  A demissão do obreiro por justa causa ocorre com bastante frequência 

no meio ambiente do trabalho, ensejando a posterior propositura de ação judicial 

trabalhista e a luta pela sua possível reversão e pagamentos das verbas 

resilitórias. O principal objetivo deste trabalho é estudar especificadamente os 

principais atos, as causas e as condutas que se enquadram por lei na demissão 

por justa causa aplicada pelo empregador diante do seu poder de direção, bem 

como destacar as posições relevantes e decisivas perante o assunto em questão. 

Analisam-se também os elementos necessários exigíveis para a aplicação da 

demissão por justa causa. Assim, expondo de forma objetiva a legalidade 

aplicada e a sua proporcionalidade. 

Palavras-chave : Justa causa. Legalidade. Proporcionalidade. 

Abstract:  The dismissal of a worker for cause occurs quite frequently in the 

working environment, allowing for the subsequent filing of a labor lawsuit and the 

struggle for its possible reversal and payment of salary amounts. The main 

objective of this work is specifically study the main acts, the causes and behaviors 

that fall by law in dismissal for cause applied by the employer before his power 

steering, as well as highlighting the relevant and decisive positions to the matter in 

question . They also analyze the necessary elements required for the application 

of dismissal for cause. Thus exposing objectively the legality applied and 

proportionate. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho foi elaborado para enquadrar-se e participar da 

exposição no 10º Fórum Científico da Faculdade de Apucarana - FAP. Nele, 

busca-se analisar a proporcionalidade entre a aplicação legal da demissão por 

justa causa aplicada pelo empregador e os seus elementos. 

 Visto o frequente ajuizamento de ações trabalhistas tratando deste caso, 

é necessário um estudo aprofundado das condutas, dos atos e das causas que 
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ensejam o obreiro a ser demitido por justa causa, decisão tomada pelo 

empregador diante do seu poder de direção. 

 Além do rol exemplificativo do art. 482 da CLT é necessária a aplicação 

conjunta dos elementos que constituem a justa causa aplicada pelo empregador, 

tais elementos ensejam a sua aplicação com a devida proporcionalidade e justiça. 

 Será apresentada a cessação do contrato de trabalho por ato ilícito do 

empregado, onde se enquadra a demissão por justa causa, explicando 

especificadamente as principais alíneas dispostas no rol do art. 482 da CLT. 

 Por fim, serão dispostos e analisados os elementos/requisitos necessários 

para a real configuração da demissão por justa causa, visando que tais elementos 

são indispensáveis para a aplicação do rol do art. 482 consolidado. 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

O Direito Individual do Trabalho é o segmento do Direito do Trabalho que 

estuda o contrato individual do trabalho e as regras legais a ele aplicáveis. Para 

Martins, “o empregador poderá dispensar o empregado que comete falta grave, 

ou seja, com justa causa. A justa causa vem a ser o procedimento incorreto do 

empregado, tipificado na lei, que dá ensejo à ruptura do vínculo empregatício.” 1 

 Os atos faltosos do empregado estão elencados no art. 482 da CLT, os 

quais destacam-se: 

a) Ato de improbidade: Seria a conduta faltosa obreira que provoque dano 

ao patrimônio empresarial ou de terceiro, Delgado destaca a obtenção de 

vantagem para si ou para outrem, assim, possui a particularidade de 

afetar o patrimônio de alguém, especialmente do empregador; 2 

b) Desídia no desempenho das respectivas funções: Enquadra-se no tipo 

desídia, as funções desempenhadas pelo empregado quando realizadas 

com negligência, preguiça, má vontade, desinteresse, desleixo, 

displicência, indolência, indiferença, desleixo, omissão, relaxamento e 

desatenção; para Martins enquadra-se também como desídia, o conjunto 

de pequenas faltas, mostrando a omissão do empregado no serviço 

realizado, observando, sempre, a repetição dos atos faltosos, desde que, 

                                                           

1 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 411. 
2 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 13. ed. São Paulo: LTr, 2014, p. 
1263. 
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as faltas anteriores tenham sido objeto de punição ao empregado, ainda 

que verbalmente, assim, configurando a desídia na última falta contínua; 3 

c) Ato de indisciplina ou de insubordinação: A indisciplina está relacionada 

ao descumprimento de ordens de serviço, estipuladas pelo empregador, 

como as contidas no regulamento geral da empresa, circulares, portarias, 

assim, para Martins configurando indisciplina também, se o empregado 

recebeu ordens gerais de usar o computador somente para atividades 

relacionadas ao serviço e, envia e-mails para outras pessoas não 

relacionadas às atividades do serviço operado.4 Para Almeida, 

insubordinação é o descumprimento simples e puro de uma ordem 

pessoal do empregador, ordem esta, não estipulada no Regulamento da 

empresa. A recusa injustificada de uma ordem pessoal e direta do 

superior hierárquico do obreiro resulta em insubordinação desde que 

esteja relacionada com as funções executadas; 5 

d) Abandono de emprego: Delgado destaca dois pontos essenciais para a 

formação desta justa causa, o objetivo, que consistente no afastamento 

do serviço; e o subjetivo, consistente na intenção de romper o vínculo, 

ainda que implícita. Para o critério objetivo entende-se a regra geral 

aplicada de 30 dias, contudo, este prazo pode ser reduzido, caso provas 

concretas evidenciem, de imediato, a ocorrência do segundo elemento, o 

subjetivo; 6 

e) Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer 

pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de 

legítima defesa, própria ou de outrem: Estes atos citados no presente rol 

originam calúnia, injúria e difamação e, poderão ser praticados por gestos 

ou palavras. Martins aponta que o juiz deverá examinar todos os 

elementos e a gravidade das acusações, observando a necessidade da 

divulgação dos referidos atos. Estão excluídos da configuração de falta 

grave, os atos em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. 7 

                                                           

3 MARTINS, 2015, p. 419. 
4 Ibidem, 2015, p. 423. 
5 ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 348. 
6 DELGADO, 2014, p. 1268. 
7 MARTINS, 2015, p. 426. 
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Saraiva e Souto destacam que na justa causa há a quebra de boa-fé, 

confiança adquirida, poder de obediência e diligência, assim se tornando inviável 

e impossível a continuidade da relação de emprego, sendo o obreiro subordinado 

juridicamente ao empregador, podendo sofrer as sanções e punições 

disciplinares: advertência verbal ou escrita, suspensão disciplinar e dispensa por 

justa causa, esta depende da comprovação dos requisitos que serão analisados a 

seguir.8 

Para Martins, os elementos destacam-se em objetivos e subjetivos, o 

primeiro requisito objetivo destacado é a tipicidade da conduta culposa, ou seja, a 

conduta deve, obrigatoriamente estar tipificada em lei, assim, não haverá justa 

causa se não houver lei que a tenha determinado. 9 

O segundo requisito é a gravidade do ato praticado, para Delgado, a 

gravidade da infração opera, de maneira geral, na dosagem da pena a ser 

imposta.10 

Para Martins, o requisito objetivo mais importante da escala é a imediação 

na aplicação da sanção ao empregado. “A pena deve ser aplicada o mais rápido 

possível ou logo após o empregador ter conhecimento da falta, para não 

descaracterizá-la.” 11 

O quinto requisito objetivo é a aplicação do non bis in idem, ou seja, para 

cada falta se admite uma única punição e penalidade, conforme dispõe Martins.12 

Segundo Delgado, são classificados como requisitos subjetivos para a 

aplicação do poder disciplinar, a autoria obreira da infração, bem como o seu dolo 

ou culpa relativos ao fato ou omissão imputados. Godinho Delgado destaca que o 

elemento da autoria é autoevidente, assim sendo, somente é aplicado se ficar 

configurada a efetiva participação do obreiro no ato ou omissão tipificados. 13 

Portanto, as hipóteses de justa causa elencadas no art. 482 da referida 

CLT só serão aplicados com a devida legalidade se compreendidos e 

enquadrados nos elementos objetivos e subjetivos apresentados neste capítulo, 

                                                           

8 SARAIVA, Renato; SOUTO, Rafael Tonassi. Direito do Trabalho: concursos públicos. 18. ed. 
Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 234. 
9 MARTINS, 2015, p. 414. 
10 DELGADO, 2014, p. 1258. 
11 MARTINS, 2015, p. 414. 
12 Ibidem, 2015, p. 415. 
13 DELGADO, 2014, p. 1258. 



5 

 

sendo uma aplicação conjunta, ou seja, concluindo uma aplicação relevante da 

conduta do obreiro com a devida penalidade, assim garantindo a efetividade da 

justiça. 

CONCLUSÃO 

 Diante do ato ilícito do obreiro enquadrado no rol exemplificativo do art. 

482 da CLT aplica-se a demissão por justa causa, este sendo um ato do 

empregador devido ao seu poder de direção. Foi visto no presente trabalho que 

somente o encaixe no rol do art. 482 da CLT não é suficiente para a configuração 

da demissão por justa, pois se trata de um ato de extrema responsabilidade do 

empregador, visto que isso atinge profundamente o obreiro, proporcionando 

diversos efeitos. 

 Juntamente com o enquadramento das hipóteses de justa causa estão os 

elementos necessários para a sua configuração, são atos que necessitam ser 

profundamente analisados e aplicados, pois analisam desde a concepção da falta 

grave cometida, todo o seu nexo de causalidade até a sua aplicação, e 

necessitam ter proporcionalidade. 

 Desta forma acredita-se que o presente trabalho atingiu os seus objetivos, 

apresentando pesquisas bibliográficas acerca do assunto abordado em questão, 

colaborando com a aplicação correta e justa da dispensa por justa causa. 

 Assim, contribuindo de referência para estudos futuros na exuberante 

área trabalhista. 
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