


Justa Causa: aplicar ou não aplicar 

São Paulo, 20 de Outubro de 2016 

A Justa causa ainda é uma das principais 
dúvidas do empregador e algumas 
questões suscitam discussão: quais os 
principais atos/fatos que configuram a 
justa causa, o uso de mídias sócias pode 
configurar uma justa causa, qual o atual 
posicionamento do TST, a reversão da 
justa causa pode gerar dano moral. 

 



Artigo 482 da CLT: hipóteses 

• a) ato de improbidade; 

• b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 

• 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; 

• d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, 
caso não tenha havido suspensão da execução da pena; 

• e) desídia no desempenho das respectivas funções; 

• f) embriaguez habitual ou em serviço; 



Artigo 482 da CLT: hipóteses 

• g) violação de segredo da empresa; 

• h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 

• i) abandono de emprego; 

• 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 
legítima defesa, própria ou de outrem; 

• k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra 
o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, 
própria ou de outrem; 

• l) prática constante de jogos de azar. 

• Parágrafo único) atos atentatórios à segurança nacional 



Requisitos 

• previsão da conduta em lei (artigo 482 da CLT),  

• a imediatidade da reação do empregador em punir o 
empregado,  

• a gravidade da conduta (a ferir o vínculo até então existente 
entre as partes),  

• inexistência de perdão (real ou tácito),  

• inexistência de punição dupla e  

• apreciação objetiva tanto do caso, quanto da personalidade 
do empregado e seus antecedentes. 



Destaques 

• Condenação Criminal  x Prisão 

 

– Justa Causa – condenação criminal passada em julgado 
sem suspensão da execução da pena  

– Prisão – suspensão do contrato de trabalho 

– Solicitação junto à Secretaria de Segurança Pública de 
certidão do recolhimento à prisão do empregado 



Destaques 

Da alegada dispensa por justa causa. Abandono. Não 
prosperam os argumentos da reclamada. Como o recorrido 
estava detido, de nada adiantariam a notificação extrajudicial e 
telegrama enviados ao reclamante. Tampouco prospera o 
argumento de que a família do autor faltou com a verdade, pois 
pouco importa a tipificação do delito, que levou à prisão do 
obreiro. Importa que, com a detenção, o reclamante deixou de 
comparecer ao trabalho, mas sua ausência foi involuntária, o 
que descaracteriza a justa causa. Nego provimento. (TRT-SP; 
10ª. Turma; Proc.: 00636-2006-037-02-00-0; Relatora: Desemb. 
Marta Casadei Momezzo; Publicação: 26/03/2010) 



Destaques 

No caso presente, a despedida do recorrente, por justa causa, teve por 
fundamento as faltas ao trabalho no período de 03.02.2009 a 24.03.2009, 
conforme se depreende da comunicação de rescisão do contrato de trabalho 
dirigida ao recorrente (...).  Quanto ao cerne da questão, a detenção do 
empregado, por si só, não encerra motivo justificável à rescisão do contrato 
por justa causa, fundamentada, como foi no caso dos autos (fl. 83), na alínea 
“e” do artigo 482 da CLT (“desídia no desempenho das respectivas 
funções”)(...) Como se observa, por óbvio, o autor estava impossibilitado de 
se apresentar ao trabalho em virtude de sua prisão, o que não se confunde 
nem caracteriza desídia no desempenho das funções. (TRT-RS; 0138100-
24.2009.5.04.0020 (RO); Desembargador Relator Milton Varela Dutra; Data da 
publicação: 05.05.2011). (original sem grifos) 



Destaques 

• Embriaguez Habitual 

 

– Classificação como doença pela Organização Mundial da 
Saúde (Síndrome de Dependência do Álcool) 

– Mudança de posicionamento do TST (doença x desvio de 
conduta) 

– Súmula 443 do TST (doença grave – despedida 
discriminatória – reintegração) 

– Encaminhamento ao INSS 



Destaques 

"RECURSO DE REVISTA. DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA. ALCOOLISMO. REINTEGRAÇÃO 
1. A jurisprudência prevalecente no Tribunal Superior do Trabalho firmou-se no 
sentido de que a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o alcoolismo 
crônico como doença no Código Internacional de Doenças (CID), classificado como 
"síndrome de dependência do álcool" (referência F-10.2). 2. Portanto, trata-se de 
patologia que gera compulsão, impele o alcoolista a consumir descontroladamente a 
substância psicoativa e retira-lhe a capacidade de discernimento sobre seus atos. 
Clama, pois, por tratamento e não por sanção. 3. Decisão regional que desconstitui a 
justa causa aplicada ao empregado, em virtude de laudo pericial concluir que este 
padece de alcoolismo crônico, encontra-se em conformidade com a jurisprudência 
iterativa e notória do TST. 4. Recurso de revista da Reclamada de que não se 
conhece." (RR - 300-53.2011.5.17.0009 Data de Julgamento: 14/10/2015, Relator 
Ministro: João Oreste Dalazen, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/10/2015) 

 



Destaques 

• Abandono de Emprego 

 

– Requisito subjetivo = intenção de não retornar ao trabalho 

– Requisito objetivo = não comparecimento por período 
prolongado (30 dias) 

– Comprovação de chamamento do empregado para retorno 
ao trabalho 

– Chamamento em jornal de grande circulação = dano moral 
= exposição da imagem 



Destaques 

“Direito do trabalho. Suposto abandono de emprego. Convocação ao 
retorno por meio de jornal. A convocação de empregado ausente para 
configuração por abandono de emprego deve ser feita pelos meios 
usuais de comunicação direta, como carta, telegrama ou mesmo 
comunicação eletrônica. Publicações em jornais de circulação urbana 
ou regional causam dano à imagem da pessoa, principalmente em 
cidades de menor porte, podendo, inclusive, fomentar discriminação 
contra o empregado. Indenização por danos morais devida. Recurso 
obreiro que deve ser provido.” (TRT-15 - RO: 53415 SP 053415/2012, 
Relator: Firmino Alves Lima, Data de Publicação: 20/07/2012) 



Redes sociais e relações de trabalho 

Mundo cibernético: 

 

  - Nova tecnologia alterando comportamentos 

  - Confusão entre o conteúdo profissional e o pessoal 

  - Desvinculação de palavras/frases do real contexto  



Redes sociais e relações de trabalho 

- Liberdade de expressão do empregado x honra do 
empregador – colisão de direitos – Princípio da 
Proporcionalidade 
 

  - declarações difamatórias 
  - não absoluta discrição 
  - depreciação sistemática 
  - falsas acusações 
 
É imprescindível a constatação do excesso para justificar a 
interferência na liberdade de expressão (opinião e crítica). 
 
 



Redes sociais e relações de trabalho 

“Da justa causa In casu, as faltas graves cometidas pela reclamante restaram 
comprovadas, à saciedade, por meio dos prints da páginas da rede social 
Facebook, cujos conteúdos foram registrados no 5º Tabelionato de Notas de 
Santo André e reconhecidos como autênticos pela reclamante em audiência, 
de modo a confirmar a tese da reclamada. Não bastasse relatar 
agressividade em relação ao seu superior hierárquico (encarregado), a 
reclamante também publicou comentários ofensivos à pessoa do sócio da 
reclamada, o que configura as condutas previstas nas alíneas “h” e “k” do 482 
da CLT. Importante registrar que os comentários feitos pela reclamante eram 
veiculados em rede social de acesso público, tanto que a ré tomou 
conhecimento deles através de seu cliente, fato este não impugnado pela 
autora. Valendo-se, ainda, de sua página na rede social Facebook, a 
reclamante alardeava a sua intenção de apresentar atestados para justificar 
as faltas ao trabalho, o que caracteriza a conduta da alínea “b” do dispositivo 
acima citado. (...) (TRT2ª Região. Processo 0002680.78.2013.5.02.0435. 
Publicação em 28/08/2014.)” 

 



Redes sociais e relações de trabalho 

“De fato, comprovou-se nos autos que a reclamante postou, no site de 
relacionamento Orkut, fotos que registram seu ambiente de trabalho e 
pessoas com quem convivia no seu dia a dia. (...) Evidente que tal divulgação 
macula a imagem daqueles que compõem o quadro funcional do hospital, 
quando expõe a conhecimento público que, durante o horário de trabalho, as 
enfermeiras da UTI ficavam brincando e posando para fotos impróprias, ao 
invés de estar observando os pacientes em estado grave. Caracterizada se 
encontra a quebra da fidúcia que deve nortear o contrato de trabalho, dando 
azo à dispensa por justa causa da autora, por mau procedimento. (...) Assim, a 
empresa utilizou-se de exercício regular de um direito (de despedir) dentro dos 
limites da razoabilidade, sem praticar qualquer ato que pudesse causar 
prejuízo à honra e imagem da reclamante, o que afasta a configuração de ato 
ilícito (Código Civil, art. 188, I), e consequentemente o dever de reparar 
(responsabilidade civil), sendo indevida, desta forma, a indenização 
pleiteada.” (TST. Processo 507836.2010.5.06.0000. Publicação em 
25.04.2012)” 



Reversão da Justa Causa e o Dano 
Moral  

 

Poder Diretivo Patronal (enquadramento do ato/fato como justa 
causa) – PREVISÃO LEGAL (artigo 482 da CLT) 

 

 

 

Dano Moral (artigo 5º, V e X da Constituição Federal) – CONDUTA 
ABUSIVA 

 



Reversão da Justa Causa e o Dano 
Moral  

RECURSO DE REVISTA. 1. DISPENSA POR JUSTA CAUSA. REVERSÃO EM 
JUÍZO. A dispensa por justa causa, por si só, não é motivo jurídico 
suficiente que viabilize o pleito de indenização por danos morais, uma 
vez que está dentro dos limites legais do poder diretivo patronal a livre 
contratação e despedida de trabalhadores, conforme o regime 
celetista. A avaliação judicial da dispensa em tais casos, regra geral, em 
princípio, enseja, como efeito jurídico próprio, o pagamento de todas 
as verbas resilitórias favoráveis, ou, se for o caso, a reintegração no 
emprego. Apenas se houver circunstância adicional grave que 
manifestamente afronte o patrimônio moral do trabalhador é que 
desponta a possibilidade de efeito jurídico suplr, consistente na 
indenização por dano moral . (TST. Processo 
41900.51.2007.5.02.0255. Publicação em 06/02/2013) 



Perguntas 
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