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Contrato de trabalho e de emprego 

- TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO: 

- RESILIÇÃO – manifestação unilateral; 

- RESOLUÇÃO – Ato faltoso; 

- RESCISÃO – Nulidade do contrato de trabalho; 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- RESILIÇÃO – Manifestação “unilateral 

- Pedido de demissão (empregado) 

- Dispensa sem justa causa (empregador) 

 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- RESOLUÇÃO – Ato faltoso; 

- Dispensa por justa causa (falta praticada pelo empregado 

– art. 482 CLT) 

- Rescisão indireta (falta praticada pelo empregador – art. 

483 CLT) 

- Culpa recíproca (ambos praticam a falta grave – art. 484 

CLT e Súmula 14 do TST) 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- RESCISÃO  

- Nulidade do contrato de trabalho. 

 

 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Resilição 

- Manifestação unilateral imotivada que coloca fim ao 

contrato de trabalho. 

- Admite-se a livre resilição, pois ninguém é obrigado a 

manter-se vinculado permanentemente.  

- Trata-se de direito potestativo de empregados e 

empregadores. 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Hipóteses de resilição 

- a) Demissão: Ocorre quando o empregado decide colocar 

fim ao contrato. 

- Independe de qualquer motivação.  

- O empregador não poderá se opor a essa decisão do 

trabalhador.  

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- b) Dispensa ou despedida sem justa causa.  

- O empregador é quem decide colocar fim ao contrato sem 

motivação. 

- Salvo nos casos de garantia provisória de emprego 

(gestante, membro da Cipa etc.), o empregado não 

poderá se opor a essa decisão.  

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

-  RESOLUÇÃO 

- O contrato é extinto em razão do ato faltoso de uma das partes, 

por motivo de falta praticada pelo empregado (dispensa por 

justa causa), ou pelo empregador (rescisão indireta) ou por 

ambas (culpa recíproca), ocorrerá o fim do contrato de 

trabalho. 

- É necessário que o ato praticado esteja previsto em lei como 

justa causa, isto é, tipificado como hipótese de justa causa (art. 

482, 483 e 484 da CLT).  



Contrato de trabalho e de emprego 

-  RESOLUÇÃO 

- A punição deverá ser imediata, sob pena de configurar 

perdão tácito.  

- Há necessidade de proporcionalidade entre a falta 

cometida e a punição a ser aplicada. 

- Para aplicação da justa causa é necessário, portanto, que 

a falta cometida seja grave, sob pena de configurar abuso 

de poder do empregador.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

 

- ARTIGO 482 DA CLT 

 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

- ATO DE IMPROBIDADE.  

- Atenta contra o patrimônio do empregador ou de terceiro 

-  Exemplos: falsificação de documentos para receber horas 

extras. 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

-  INCONTINÊNCIA DE CONDUTA.  

- Ato que leva à perturbação do ambiente de trabalho em 

razão da conotação sexual, ou seja, condutas ligadas à 

sexualidade. 

- Exemplos: troca de fotos pornográficas via e-mail 

corporativo;  

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

-  MAU PROCEDIMENTO.  

- Conduta incorreta e desagradável que afronta a 

convivência em comum. 

- Exemplo: falta de educação e linguagem inapropriada no 

trato com colegas.  

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

-  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.  

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

-  CONDENAÇÃO CRIMINAL DO EMPREGADO, PASSADA EM 

JULGADO, CASO NÃO TENHA HAVIDO SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO DA PENA.  

- Decorre da impossibilidade de o empregado prestar 

serviços durante o cumprimento da pena.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

- DESÍDIA NO DESEMPENHO DAS RESPECTIVAS FUNÇÕES 

- O desempenho das atividades é realizado com má 

vontade, preguiça, com desleixo e negligência.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

- EMBRIAGUEZ HABITUAL OU EM SERVIÇO.  

- Consumo de drogas e substâncias afins insere-se nessa 

hipótese. 

- Embriaguez habitual: embriaguez fora do local de serviço, 

mas que repercute na prestação de serviços.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

- VIOLAÇÃO DE SEGREDO DA EMPRESA  

- O empregado que viola segredo da empresa quebra a 

confiança existente entre as partes.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

-  ATO DE INDISCIPLINA OU DE INSUBORDINAÇÃO.  

- a) indisciplina: configura-se quando o empregado 

descumpre ordens de caráter geral.  

-  b) insubordinação: descumprimento de ordens pessoais 

e diretas a determinado empregado.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

-  ABANDONO DE EMPREGO.  

- Ausência continuada ao serviço. 

- Prevalece o entendimento de que, após trinta dias de 

ausência injustificada, é possível a aplicação da dispensa 

por justa causa com base nessa hipótese.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

- ATO LESIVO À HONRA E À BOA FAMA.  

- O ato do trabalhador configura ofensa à honra do 

empregador, superior hierárquico ou contra terceiros, 

como calúnia, injúria e difamação.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

- OFENSA FÍSICA, SALVO LEGÍTIMA DEFESA.  

- A ofensa poderá ser tentada ou consumada, contra o 

empregador, superior hierárquico ou terceiros.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

- PRÁTICA CONSTANTE DE JOGOS DE AZAR.  

- É necessário que a prática de jogos de azar seja 

permanente e essa conduta repercuta no ambiente de 

trabalho, isto é, no cumprimento das obrigações 

contratuais.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- DISPENSA POR JUSTA CAUSA 

- INCLUSÃO – Lei °13.467/2017 

- Art. 482.  ............................................................. 

- m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos 

em lei para o exercício da profissão, em decorrência de 

conduta dolosa do empregado. 


