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LYAD DIE ALMEIDA 

O ABUSO DE 

NO CONTRATO 

DIREITO 

DE TRABALHO 

Tese apresentada à Faculdade de Di-

reito de NiterÓi, para concorrer ' a 

docência livre de Direito do Traba-

ll'lo. 

1 9 5 9 
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11 O contrato de trabalho, mais do que as ou

tras convenções, é a terra de eleição do aby 

so dos direitos 11 (1). 

(1) Louis Josserand - O Contrato · de Trabalho e o Abuso dos Direi
tos, conferência puqlic;da em seu livr9 m ·
lutions ~ actualites, Paris, 1936, pags • 
9~/111, trad. da Revista Forense, VolA 75 , 
pag. 514. 



CAPiTULO I 

o ABUSO DE D I R E I T O 

teoria do abuso de direito, hoje integrada na jurispru
dência, na doutrina e na legislação de paÍses inclusive 
de inclinação acentuadamente individualista como a In -

glaterra, sofreu uma série de objeções e de percalços antes de con 
sagrar-se. 

Realmente, a questão do exercÍcio do direito de forma abu 
siva despertou calorosas discussões entre os juristas, tendo havi
do incerteza quanto à prÓpria noção do abuso de direito, impugnan-

, -do-se ate mesmo essa expressao. 

Nada menos de três escolas tentaram explicar o ato abusi
vo. Para uns, o critério do abuso é objetivo: teorias do destino 
econÔmico, do fim social do direito e do motivo legÍtimo; para ou
tros, subjetivo : teorias da intenção, da gravidade da culpa e da 
culpa especÍfica. A terceira escola r a dos ecléticos, adepta da 
teoria subjetiva-objetiva, procura conciliar as duas correntes em 
conflito. 

Diz-nos Everardo da Cunha Luna: 11 A expressão consagrada . 
abuso ~ direito ou abuso QQ direito -- sofreu severa crÍtica, da 
part~ do. eminente civilista francês Planiol, que a consi~era uma 
logomaquia, verdadeira antítese lÓgica, pois onde termina o direi
to começa o abuso. A crÍtica, hoje definitivamente refutada, teve 
na França, numerosos seguidores, entre os quais Dessertaux,que prQ 
pÔs fÔsse substituÍda a imprÓpria expressão abuso de direito pela 
expressão conflito de direitos. O prÓprio Planiol propÔs uma nova 
expressão -- uso abusivo, que não logrou foros de cidade, tão evi
dente é a contradictio in adiecto, de que é portadora" (1). 

A objeção do jurista francês carece de fundamento, porque 
os direitos não são absolutos e os abusos que os homens praticam 
não ocorrem, evidentemente, quando êles exercem os seus direitos, 
mas quando dêles exorbitam. 

(1) Everardo da Cunha Luna Abuso ~ direito, Edição Revista Fo
rense, 1959, p~gs. 99/100. 
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Segundo Cunha Gonçalves, a cr!tica de Planiol e seus segui 
dores não tem razão de ser, porque, inclusive, "8 abuso de direito 
não é, pràtic ament e , um ato praticado~ direito; pode um ato ser 
praticado nos limites do direito, e , todavia, ser abusivo; por exem 
plo, o excesso de chicana com que um litigante pretende fatigar e 
lesar o adversário é feito no exerc!cio do direito de defesa foren
se. Um ato sem direito implica a responsabilidade de quem o prati
ca, ou, pelo menos, a simples nulidade do ato, mesmo que dêle não 
tenha r esultado dano algum; pe lo contrário, o abuso de direito sÓ 
produzirá responsabilidade se dêle tiver resultado ou puder ~esul
~ um dano. Todos os abusos constituem o uso anormal de uma certa 
atividade, de sorte a tornarem-se lesivos para outrem e, por isso, 
exorbitarem do fim para que a lei a facultou. Embora se trate, ri 
gorosamente, de "atos dissimulados sob a aparência do uso ou exer
c!cio de um direito", a frase "abuso de direito" é assás exatan(l). 

No mesmo sentido pontifica Orozimbo Nonato,acentuando que 
a afirmação de Planiol foi qualificada por Josserand como facécia 
e não mais impressiona, porque tem um suponendo inexato, dando ao 
direito subjetivo contornos n!tidos, lindes infranqueáveis, âmbito 
definido, dentro no quál o exerc!cio do titular não tem outros li
mites que não aquêles que definem o prÓprio direito (2). 

Com muita clarevidência , Jorge Americano declara: 11 Se po_I 
um lado a nQção do direito exclui a idéia do abuso, porque o abuso 
desnatura o direito e faz com que deixe de o ser, por outro lado 
não há contestar a r ealidade dos f atos, que verifica, em uma série 
de ~tos il!citos, um falso assento em direito, diversamente do ato 
ilÍcito, enericamente considerado, em que se não invoca nenhum a~ 
sento em direito" (3). 

Pedro Batista Martins afirma que apenas um adversário da 
teoria do abuso de direito, A. Esmein

1
ousou, em nome dos 

pios individualistas, critic n ~la severamente, visando ao 
prio cerne e à sua substância . Diz o consagrado jurista 
"Não se limitando a negar qualquer originalidade à 

• I 
pr~nc~-

, 
seu pro-

t 
~ . pa r~c~o: 

teoria 

(1) Cunha Gonçalve s - Tratado de Direito Civil, Max Limonad Editor, 
1955, Vol I, Tomo I, pag. ~86. 

(2) Orozimbo Nonato - Aspectos do Modernismo Jur~dico e o Elemento -- - - ~~~~ 
Moral da Culpa Objetiva, Conferência realiza 

da em 27.9.1931, no Instituto da Ordem dos Advogados Brasilei: 
ros, Revista Forense, Vol.LVI, pág. 17. 

(3) Jorge Americano - D~ abuso de direit~ ~ demanda, 2~ Edição , 
Sao Paulo, 1932, pag. 5. 
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do abuso do direito, a crÍtica de Esmein sustenta a necessidade lÓ-
gica da consagração da regra nemo damnum facit nisi qui id facit, 

~ fac cre .QQ!l jus habet". 

11 0 exerc{cio de um direito, nos limites traçados pe la lei, 
não poderia ser il{cito, qualquer que fÔsse a intenção daquele que 
o exerc e . Admitir que se possa investigar a intenção do agente pa
ra apurar e avaliar a legitimidade dos mÓv eis que teriam determina
do o exerc{cio do seu direito é restabelec er a confusão entre o di
reito e a moral e transformar o Juiz em censor, substituindo a lei 

pelo arbitrio." 

nEm seguida, - é Pedro Batista Martins quem ainda nos es
clarece Esmein protesta contra as soluções concretas ~a juris
prudência, pelos perigos sociais que podem decorrer da aplicação da 

doutrina" (1). 

Quanto à controvérsia sÔbre se o abuso de direito deve ser 
apreciado segundo o critério subjetivo, que exige o animus de prej~ 
dicar, ou segundo o critério objetivo, que faz referência ao uso a
normal e ao fim anti-social ou anti-econÔmico, alega Cunha Gonçal-
ves que tem a mesma secundária, ou melhor, med{ocre importância, -
"porque a intenção de prejudicar deve presumir-se em todos os casos ? 
em que o autor do ato lesivo pratica um ato inÚtil para êle,mas com 
resultado nocivo para outrem, ou procede como egoísta, sem atenção 
ao fim da lei, aos bons costumes, à solidariedade social. Não havg 
rá, pois, abuso de direito quando o ato contém em si mesmo a sua u
tilidade, seja qual fÔr o intuito pessoal que o inspirou. Assim, o 
testador, que deixa largos legados a terceiros, dentro da parte di~ 
pon!vel de sua fortuna, sÓ para se vingar dos seus filhos ou de seu 
cÔnjuge, não comete abuso de direito. De igual modo, não o comete 
quem pede a divisão e demarcação de um prédio comum, embora isto 
não convenha aos outros consortes, pois que procede ~ conformidade 
~ Q fim~ lei; ou quem reclama o pagamento do seu crédito, embQ 
ra reduzindo ~ miséria o devedor" (2). 

Indo mais longe, o tratadista luso comenta que a teoria do 
abuso de direito deve ser aplicada a todos os direitos, e não somen 
te aos indefinidos, como a liberdade, ou complexos, como o de 
priedade, isto porque, em todos os direitos pode haver abuso, 
no exercfcio do direito familiar, ou seja, na relação entre 

pro
"até 

.... . 
COnJU-

(1) Pedro Batista Martins - O abuso do direito e o ato ilÍci!Q, 2~ 
Ediçao, 1941, Livrariã Editora Freitas 
Basto~, pá9. 185. 

(2) Cunha Gonçalves - Ob. Cit., pags. 489 e 490. 
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ges oti entre pai e filhos, e mesmo no exercÍcio de direitos rigoro-, 
sament e delimit ados, como o direito de interpor recurso, que sera ~ 
busivo quando o r ecorrente nenhum êxito poder~ esperar e a alegação 
produzi da nada mai s é do qu~ êrro grosseiro, sem vislumbre de razão 
e de justiça" (ob. cit. ,pág. 490). 

O certo é qu e a figura do ato abusivo foi definitivamente 

consagrada no mundo do Direito • 

Com J. M. de Carvalho Santos estamos em que "a 
, 

controver-

sia reinante reside atualment e em fixar onde começa, ou melhor, 
quai.s os caract erÍsticos do abuso de direi to" ( 1). 

j Esposando o pensamento do r enomado autor, opinamos que, p~ 
ra melhor solucionar a qu estão, nec essário se torna falar sÔbre o 
exercÍciQ do direito~ geral. A r espeito, doutrina Cunha Gonçal -
ves que o direito ~j ctivo t em du as f a ses "a qu e correspondem di -
versas capacidades do suj eito: a fase estática e a fase dinâmica,ou 
seja, o momento da aquisição ou atribuição do dir eito e o momento -
do seu exercÍcio, que é dos dois o mais importante. Exercer um di
reito é, pois, praticar todos os atos ou pÔr em atividade todos os 

. , 
poderes ou faculdades qu e const1tuem o conteudo do mesmo direito". 

11 0 exercÍcio dos direitos realiza-se por meio de fatos ma
teriais e de atos jurÍdicos; mas, às vêzes, os f atos ou atos jurÍdi 
cos exercidos podem extinguir o prÓprio direito, como quando se ali 
ena ou destrÓi a coisa qu e é o obj eto dêsse direito." (2) 

Demais, ainda segundo Cunha Gonç a lves, nem todos os direi
tos têm idêntico conteÚdo qualitativo ou quantitativo, o que faz 
com que o exercÍcio dos mesmos varie também de forma e duração. Em 
conseq6ência, não pode a l ei, via de regra, prever o modo pelo qual 
cada direito deve ser exercitado, o que, sem dÚvida, cria dificuld~ 
des a que se consiga, através da me sma, a determinação das lindes 
do exercÍcio do direito. E mais: considerando-se que não somente a 
lei, mas igualmente os costumes, a ordem social, a eq6idade e o es
pÍrito de justiça e outros f atôres, podem fixar os limites da exer
citação do direito, o problema se torna ainda mais difÍcil e comple 
xo (Ob. cit. p~g. 475). 

(1) J. M, de Carva lho Santos - CÓdigo Sivil Brasileiro Int~;pretado, 
3~ Ediçao, 19~, Vol. iii, pag. 339, 
Livraria Editora Freitas Bastos. 

(2) Cunha Gonçalves - Ob. cit., págs. 474 e 475. 

! 
X 
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Claro é·qu~, em geral, cada titular de um direito pode e
xerc~-lo como ~elhor lhe aprouver, com reconhecida liberdade, excQ 
to nos casos em qu e a lei o impeça, podendo, ainda, deixar de pra
ticar dito exerc{cio-- que é -faculdade e não obrig ação salvo 

quanto aos direitos qu e são ao mesmo t empo deveres. 

Embora o titular de um direito possa exercê-lo com liber-
- # A • o dade, nao lhe e dado exorbit ar desse d~re 1to. 

Consagrou-se, des'arte, qu e os homens podem pratic ar os 
seus direitos como melhor ent ender em, mas não menos consagrada a )( 
verdade segundo a qual o direito de um acaba onde começa o de ou

trem. 

Os juizes franc eses, atr avés de seus julgados, nos ensi
nam que todo direito deve t er por limite a satisfação de um inte -

,. , . 1 't. resse ser1o e eg1 1mo. 

Nesse ponto, estamos aptos a entrar no terreno das defini 

ções propriamente ditas. 
, 

Que e o abuso de direito ? 
, ' Um sem numero de juristas responderam a pergunta. 

Sintetizando o pensamento de L. Campion (1), temos que,no 
entender do ilustre jurista , a teoria do abuso de direito se funda 
no sentimento da predominância do int e r~sse gera l sÔbre o particu
lar. Para L. Campion, o abuso de direito se alicerça em três cri--térios: lQ) o da intençjLo de prejudicar; 2º) o da ausência de inte 
rêsse l eg{timo; e 3º ) o do desvio da fin alidade do direito exerci
do. 

~sses três critérios absorvem-se em um Único: a quebra do 
equilÍbrio dos interêsses em presenç a , representados, de um lado 
pelo sujeito do direito; do outro, pela v{tima do exercÍcio dêsse 
direito. 

Se pe lo exerc{cio do direito reconhecido, sob o ponto de 
vista social a l esão do intcr êsse do prejudic ado é mais grave que 

1 - i ,., , , a esao do nt eresse do seu port ador, ha ruptura do equil~brio,to~ 
nando-se necessári a a intervenção da Justiça em f avor do interêsse 
maior ameaçado, r etirando ao segundo os poderes que lhe havia con
cedido, operando-se a limit ação do direito subjetivo. 

Em s!ntese , segundo L. Campion, sempre que o inter~sse da 
sociedade sobrepuj ar o do indivÍduo, haverá exercÍcio anti-social 

( 1) L. Campion, .!& Théorie de 1 1·abus des Droi t s, Paris, 1925. 



• 
• 

- ~ -
do direito pÔsto em prática, cometendo o seu autor 'f' ato abusivo 
contra a v{tima da aplicação dêsse direito. 

Para Joss erand, n ou découvrir le domaine _<ig l'abus, il 
~. ~~ l'usage des voies légal es comme QOUr celui des autres 
droits, suposer: 

"1º) Qu'une pers.Q.Q.{lg est titulaire du droit .§11 cause et 

capable de 1 1exerc er; 
"2º) Qu'elle .illl ~ Slll demeurant, _gn .§Q cantonnant dans 

les limite s obj etives qui hl sont tracées, de facon QlUSQ1! moins 
, . 1 1 . prec1se ~--ª ~; 

"3º) Qu'elle 1 1 aiguille dans ~ direction autre ~ ce._!
j& ~ Jyi est assignée ~ l'esprit même ~ l'institution,gu'elle 
l'utilise donc, ~ guelgue sorte, ~ contre-sens. 

11C1est .J.l! réunion de~ trois élements qui constituem 
données ~ probleme et qui fait ~ poser ~ guestion Q& savoir .§i 

l2 ~sponsabilité ~ l'aqent, dans l'especie du plaideur QY ~ ~
sissant, n& ~ Q2.â engagée ~ fait de 1 1 abus commis, ~ ~ suppo-

' ~. ~ entendu, ~ cet abus ait fait ~ victime, c 1est-a-dire 
gu'un dommage ait été causé; si, Slll d'autres termes ~ ~ envisa
~ ~ préférence ~ abus commis Qn cours d'instance, ~ plaideur 
convaincu d'avoir mésuré ~ ~ droits d 1attague ~ Qg défense, ng 

pourra ~ encouri• de ce chef YnQ condamnation à ~ dommages-in-
t , "'t . . . t ' ~ ' 1 "' ere s gu1 v1endra s'aJou er et a la perte du preces~~~ SQn-

gamnation aux dépens qui ~ ~ ~ suite ordinaire" (1). 

No entender de Josserand, sempre que o titular de um di
reito o pratica inspirado por motivo ileg{timo, comete ato anormal, ---abusivo, pois o - abuso de direito outra coisa não é senão a prática 
i eg!tima de um direito amparado pela lei. -

Para o jurista fr ancês, são motivos ileg{timos: a) a fray 
de à l ei; b) o dolo; c) a intenção de prejudicar; d) a má fé. 

Esclarece Josserand que, além dêsses motivos, só existem 
os culposos. 

Segundo Orozimbo Nonato, o ato abusivo é a falta de medi
da reveladora de ânimo desvestido de boa ', no exercÍcio de um di 
reito prÓprio qu e , sendo pre judicial a outrem, falta à sua vocação 
(2). 

(1) Louis Josserand - ~ l'esprit des droits et de leur relativité, 
Deuxi~me Êdition, 1939,-pág: 66. 

(2) Orozimbo Nonato - Oh. cit., pág. 17. 

X 
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Rene Dem~ue assim definiu a doutrina: "La notion de 1.!-ª.: 
bus du ~~ tell~ ~ ~ l 1avons construit~ est assez voisine 
~ celle de la, fr aude . Toutes deux sont des notions subiectivcs • 
Elles vise11i d e ~ ' actes iuridigues aussi bien que des act e s ~i
els. Mais il ~ ce 'êndent dans ~ usages d'employer ~ termes 
~ ~ .f.ê..ê. différ e ts. La fraude toutefois vise plus netternent 
des act <?~ contrair ~ droit. Máis ~ peut ~ demander si ~ ~.., 
tions ~hnique s different réellement. Sur les mots les juristes 
bâtinent ~~ idées, des notions, ~ toujours voir si tel mot ~
ployé ~ préférence dans ~ ~ n'est ~ fonds ~ double ~ autre~ 

11 Nous crayons qu'il en est ainsi dans le cas actuel. De
vent le_§, m~ actes coupables la loi réag~a~d;;-nullitTs qui 
~ sont ~ des varietés de reparations". (1). 

* * * * * * 
O t ema, como se depreende, é apaixonante e se integra de , . \ , 

maneira ~nt~ma a vida do proprio direito. 

PoderÍamos, por isso, citar a opinião de outros juristas 
que procuraram, dentro das correntes que elegeram, definir o que 
seja o ato abusivo, mas alongarÍamos~ ~ m~· ~, o nosso trabalho, J( 
fugindo ao objetivo do nosso e studo r estrito ao abuso~ direitoQQ 
contrato de trabalho. 

Resta-nos, contudo, situar a figura do ato abusivo f ace 
ao CQdi~o Civil Brasileiro, com o que daremos por encerrada esta 
parte introdutÓria. 

Diz o art. 159 do nosso CÓdigo Civil: "Aquêle que, por a
ção ou omissão voluntária, ou negligência, ou imprudência, violar 
direito ou causar preju!zo a outrem, fica obrigado a reparar o da
no." 

Os contornos do ato abusivo ficaram traçados no art. 160, 
inciso I: "Não constituem atos ilÍcitos" (Art. 160): "Os pratic a -
dos em leg!tima defesa, ou no exercÍcio regular de um direito r ecQ 
nhecido". (Inciso I). 

A contrario sensu, r econhec e o citado texto de lei que e 
ilÍcito o ato praticado em exerc!cio não regular de um direito. 

Outra não é a opinião de Pedro Batista Martins: "Se 
constituem atos ilÍcitos os pratic ados nQ exerc!cio regular 

-na o 

de QID 

(1) René Demogue - Tr~lté des O~ligat\ons en Général, Paris, 1924, 
Vol. IV, nQ 687, pag. 374. 
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direito reconhecido, a eiva inquina evidentemente ~ atos r~a~~ 

dos ..§..!!! virtude de exercÍcio irregular dêsse direito" (1). 

Por sua vez, pontifica Jorge Americano: "~ bem de ver que, 
falando em exercÍcio normal de um direito, exercÍcio regular de um 
direito, o nosso CÓdigo pressupÕe a existência de um exercÍcio a
normal, de um exercÍcio irregular, em suma, do abuso no exercÍcio 
de um direito, embora não empregue esta expressão" (2) • 

Com a su~ costumeira profundidQde, ensina Orozimbo Nonato: 
11 0 nosso CÓdigo não desacolheu a noção do abuso do direito, pois 
a cont~9ri2 sensu reputa, no n. I, do art. 160, ato ilÍcito o exe~ 
cicio irregular de um direito, aceitando a doutrina de Saleilles , 
para quem o abuso do direito est~ no seu uso anormal" (3). 

Temos, assim, que o ato abusivo, segundo o CÓdigo Civil 
pátrio, é ato ilÍcito. Isto porque a palavra regular, empregada 
no texto, significa lÍcito, e, conseqUentemente, o têrmo irregular 
não pode ter outro significado senão o de ilÍcito. 

Em resumo: perante a legislação brasileira, o ato abusivo 
é a pr~tica irregular ou anormal do direito, o seu exercÍcio com 
excessos, dolosos ou culposos, intencionais ou volunt~rios,nocivos 
a outrem. 

(1) Pedro Batista Martins - Obr. cit., p~g. 142. 
(2) Jorge Americano - Obr. cit., p~g. 19. 
(?~ Orozimbo NonatD - Obr. cit., pag. 17. 

? 
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CAP ÍTULtl Il 

O ABUSO DE DIREITO NOS C0NTRA!OS DE TRABALHO 

teoria do abuso de direito não poderia ser estranha às li 
des trabalhistas • 
Ao contr~rio, no campo do novo 1:jus" r os 

a jurisprudência, bem como a prÓpria letra expressa 
e consagram, dela se ocupando com freqüência~ 

doutrinadores e 
da lei a admitem 

Abrimos parênteses para afirmar que se nos erig!ssemos em 
historiadores do Direito do Trabalho Brasileiro ir!amos registrar , 
de maneira mais ampla e precisa, que muitos textos de lei contidos 
na Consolidação vieram à luz para impedir atos abusivos praticados 1 ~ 
por empregadores contra antigos diplomas tornados anacrÔnicos diante 
da evolução social. -Assim, poder!amos citar, para não recuarmos ainda mais no -tempo, a Le3L 6z~ de 5 de junho de 1935 ~ que em seu art. 1º determin~ 
va: "~ assegurada ao empregado da indÚstria e do comércio, não exis
tindo prazo estipulado para a terminação do respectivo contrato de 
trabalho, e quando fÔr despedido$em justa causa r. o direito de haver 
do empregador uma indenização paga na base do maior ordenado que te
nha recebido na mesma emprêsa". 

- , .... O art. 2º dispunha: "A indenizaçao sera de um mes de orden,2. 
do por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração igual ou superior 
a seis meses. Antes de completado o primeiro ano~ nenhuma indeniza-- , çao sera exigida." 

Muito cêdo, mais cêdo talvez do que o Poder Legislativo que 
a decretara e o Presidente da RepÚblica que a sancionara,poderiam sy 
por, os patr~es passaram ~ fraudar a Lei 62 na sua finalidade precÍ
pua, contratando, por prazo determinado 9 os serviços dos empregados. 

; 

Se estavam obrigados a pagar indenização ao trabalhador con 
tratado por prazo indeterminado, quando lhes rescindia, sem justo mQ 

tivo, a relação de emprêgo , os empregadores, para burlar a legisla -
ção em vigor, contratavam, por prazo ~t~rmiQSQQ, os ~ empregados, 

~ tornando inoperantes, assim, abusivamente, os citados artigos 1º e2º 

- 3-

.. 
da Lei em causas 

Por sua vez, reagindo contra o abuso de direito consistente , 
nessa pratica anti-social, os juizes, inspirados r entre outros, nos 
luminosos pareceres do saudoso Oliveira Viana 0 decidiram que os con 
tratos por prazo determinado que se prorrogassem repetidas vêzes,pa~ 
sariam a ser como se indeterminados fÔssemo 
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Assim na/sceu o art. 451 da C.L.T. que dispÕe: 110 contr_s -to por prazo determinado, que tácita ou expressamente fÔr prorr.Q 
gado mais de~ma vez, passará a vigorar sem determinação de pra-

zo". / 
;;;» - O art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho consa-

grou a Lei nº 435, de 17 de maio de 1937, vinda à luz como uma 
barreira ao abuso de direito praticado pelos empregadores compo-
nentes de um grupo industrial ou comercial, qu~ transferiam 
empregados de uma em~êsa filiada para outra, ~u da matriz 
a filial e vice-vers a com o propÓsito de impedir-lhes o 
dos direitos outorga os pela legislação trabalhista. 

seus 
para 

A 

gozo 

A êsse respeito, vale transcrever a lição de Pedro Ba
tista Martins: "Também dava margem a constantes abusos,entre nÓs, 
a transferência de empregados para outro estabelecimento subordi 
nado ao mesmo dono, mas constituÍdo como personalidade jurÍdica 
distinta. O trabalhador aceitava a troca pelas contingências que , 
nos todos conhecemos e, assim, perdia os direitos adquiridos · em 
relação à primeira emprêsa. ~sse exp~diente fraudulento tornou
se, porém, inoperante em face da Lei nº 435, de 17 de maio de 
1937, que considera as emprêsas filiadas como enpregador Único 
para efeito das garantias asseguradas pelo direito operário aos 
seus empregados" (1). 

A Consolidação das Leis do Trabalho colheu, como acima 
se afirmou, a imposição da Lei nº 435i determinando no § 2º, do 
art. 2Q o seguinte: "Sempre que uma ou mais emprêsas, tendo emb.Q 
ra cada uma delas personalidade jurÍdica prÓpriar estiveram sob 
a direção, contrÔle ou administração de outra, constituindo gru
po industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econÔmi
ca, serão, para os efeitos da relação de emprêgo, solidàriamente 
responsáveis a emprêsa principal e cada uma das subordinadas." .. -~ De igual modo, com a finalidade de burlar disposiçÕes -
legais: empregadores pagavam Ínfimo salário aos empregados ven
dedores, ao passo que lhes concediam compensado~as diárias para 
viagem. 

? 

Como as diárias para viagem não se integravam à remune
ração, em caso de indenização ou pagamento de férias, as mesmas 
não eram computadas. 

Da! ter o art. 457, § ~ºJ da Consolidação determinando : 2? 
"Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as 

(1) Pedro Batista Martins - Ob. cit., páge 95. 
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diárias para viagem que n3o excedam de 50% do sa lário percebido pe

lo empregado". 

h Vale r econhec er, citado texto J~ as diárias 
de 50% e· valor do salário pago ao trabalhador se integram à remune--raçao do mesmo, para os efeitos da lei. 

Está provado que yse por~ ado o intuito de fraudar direito 
, - . -alheio esta nao raro presente nas relaçoes humanas, por outro, for-

çoso é admitirmos, com Pedro Batista Martins, haver, na legislação 
dos povos, constante preocupação de prevenir ou obstar a atividade 

~'~ maliciosa ou fraudulenta dos litigantes (1). 

~--------- ~ A indenização em dÔbro, no caso de dispensa do trabalhador, 

l feita pela emprêsa com o intuito de vedar-lhe a aquisição da estabi 
lidade, também resultou de antiga orientação jurisprudencial. 

À época, os julgadores, insurgindo-se contra o ato abusivo 
do empregador que assim procedia, antecipavam a estabilidade do em

. pregado demitido, tornando sem efeito, por conseguinte, a rescisão 

!.{ :~) contratual, decretada. . 

~ Ja o texto consol1dado, a nosso ver com mais propriedade , 
l ~ manda, ao invés de reintegrar o empregado demitido nessas circuns -

i tâncias, que lhe seja paga uma indeniza ão em dÔbro (Art. 499,§ 3Q) 
. FU NDFI M~/VTOS I ... ' 

: ~ Curial que se diga: quando uma lei não satis az às exigên----cias do momento, perde o seu objetivo, e o julgador procura atuali-
zá-la, dando-lhe interpretação condizente com o fim social, até que 

realidade, révogue ou 
' a altura de seus objetivos. 

sàbiamente, o art. 5º da Introdução ~ CÓdigo Civil Brasi
registra: "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins soe_! 

ais a que ela se dirige." 

~~ Considerando-se que o direito comum será fonte subsidiária 

~~l{j• do Direito do Trabalho, naquilo que não fÔr incompatÍvel com os 
. J;princ!pios fundamentais dêste(Consolidação das Leis do Trabalho,art. 
~- ~ 8Q, parágrafo Único), forçoso é reconhecer que o invocado art. 5º ~ 
.:Afl· bre margem ao juiz trabalhista para aplicar as leis reguladas pelo 
~~ diploma consolidado, aos objetivos sociais a que elas se destinam, 

1 · ~ E nem de outra forma poderia ser, uma vez que o Direito do 
. fJri Trabalho é o direito social por excelência. 

* * * * * * -O Direito evolui e o legislador nao elabora leis para a e-

(1) Pedro Batista Mart~ns, ob. cit., pág. 97. 

'-
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ternidade. 

Aliás, acentue-se de passagem: não fÔsse êsse entendimen
to e não teria jamais vingado, da forma significativa por que vin
gou, o Direito do Trabalho, que, em Última análise, é o reflexo da 
evolução das leis aceleradas graças, sobretudo, aos esforços dos 
juristas franceses dos prim~rdios dêste século, que deram maior am 
plitude à função dos juizes, antes presos ao rigorismo das formas 
e aos textos de lei. 

Em abono do nosso ponto de vista, vale a pena recordar o 
que escreve o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes em O DIREITO DO 
TRABALHO NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1946 (Hadad - Editor, 1955, 
págs. 21 a 23): ''ApÓs lembrar a lição de Benjamim Cardoso de que a 
CÔrte Suprema dos Estados Unidos não interpreta mais as leis e a 
Constituição com bases em princ!pios abstratos, elaborados~uma 1 
sociedade ideal; masr sim, objetivamente - dentro das condiçÕes a
tuais da vida americana, tal como estas condições aparecem nos la
bÔres e pesquisas dos economistas e demais sabedores das ciências 
sociais, observou Oliveira Viana: 

11 ~ assim - por fÔrça desta nova orientação nos métodos 
de exegese e de "construção" - que o velho princ!pio ~ indeleg9-
bilidade ~ poder legislativo teve que ceder à pressão dos fatos , 
à fÔrça das circunstâncias criadas por uma civilização industrial, 
elevada ao seu ponto máximo de complexidade. Ê assim que, igual -
mente, o clássico princ!pio da separação dos pod2res te~e que ce
der em face do que os modernos publicistas americanos chamam "o m.Q. 
vimento de evasão ao formalismo do processo judiciário" ( movement 

away ~ court procedure), no sentido da criação de novas organi
zações administrativas, de tipo colegiado (corporativo ou não):con 
selhos, juntas, comissões (counsels, commission~e boards), enfei -
xando ao mesmo tempo, poderes administrativos, legislativos e judi 
ciais. n 

"~sses novos métodos de exegese .-. acentua o professor Ge 
raldo Bezerra de Menezes -- lembram, mutat~~-mu~andi, o esfÔrço 
dos juristas franceses, no primeiro quartel dêste século, em prol 
da ampliação das funções do julgadorr libertando-o do rigorismo de 
certas formas. Multiplicaram-se, então, os estudos sÔbre as re
gras de interpretação e processos de jurisprudência~ Vale um exem 
plo: passaram a ser responsabilizados aquêles que~ titulares de um 
direito, abusavam dêle no seu exerc{cio. Examinadas em face do 
seu reflexo socialp as atividades individuais sofreram grandes re~ 
triçÕes. Conquanto legais, eram con 2. i deradas abusivas~ se contrá -
rias ao interêsse social." 
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E prossegue: "Esta preocupação de salvaguardar o interêsse 

comum teve em vista, como diz Champion, a transformação da socieda
de. Tanto assim que, a seu ver, "a teoria do abuso de direito per
mite a transformação, sem sobressaltos, e por simples evolução, do 
direito individual em direito social." 

"~sse esfÔrço doutrinário e jurisprudencial, que marcou u
ma fase transitÓria na evolução do direito, diz bem da atitude dos 
juristas em face dos novos problemas criados pela civilização indu~ 
trial: - 11Maintenir ~ adaptant, voilá le rÔle que es juristes se 
donnent à eux-même ~ gu'ils ont rempli, ~ l'avons ~· dans ces 
domaines ~ contrat, ~ la responsabilité, ~ la proprieté. 11 

Finalmente, adverte o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes: 
11 Se bem tal reação tenha contribu:Ído para o advento do Direito do 

lh f
A I , o '1. A 

Traba o, orça e reconhecer que permanecer1amos, a1nda, a merce de 
velhos sistemas, interpretando trechos anacrônicos, neste afã de~€~ 
cobrir paisagens novas em quadros jur:Ídicos que apenas refletiam o 
esp:Írito de uma época." 

~""~~~~~~~~~~~~~ 
Diz!amos que, no Direito do Trabalho, a tese do ato abusi-

vo tem consagração indiscutÍvel: a lei, a doutrina e a jurisprudên
cia acolhem a figura do abuso de direito. 

Entre nÓs, Délio Maranhão afirma: "Em tÔda comunidade, du
rante a histÓria da civilização, apareceram, como surgirão ainda, 
pessoas que procuram fraudar o sistema jur:Ídico em vigor, seja pelo 
uso malicioso e abusivo do direito de que é titular, seja pela simQ 
lação de atos jurÍdicos, tendente a desvirtuar ou impedir a aplica
ção da lei pertinente, seja, enfim, por qualquer outra forma que a 
, , ~ ~ 

ma fe dos homens sempre se mostrou capaz de arquitetar. 9c aduz a 
seguir: "Com a socialização do Direito, da qual, como já salienta 
mos, é o Direito do Trabalho a sua mais alta expressão, consagrou -
se o principio da relatividade dos direitos. Hoje, nem sempre é 
poss!vel proteger-se aquêle que exercita um direito que a norma ju
rÍdica concede ou faculta. "Numa sociedade agarrada à forma dos a
tos, a legalidade objetiva basta, e quem usa do seu direito não co
mete dolo. A antiga máxima (George Ripert, A Regra Moral~ Obriga
ções Civis, trad. bras., 1937, pág. 185), era verdadeira"; não o é, 
contudo, em nossos dias. A norma criadora de um direito não deve 
ser usada contra a finalidade que a ditou. Quem, sem interêsse le- ~--

91timo; procura, intencionalmente, prejudicar a outrem, abusa, cer-
tamente, do direito de que é titular. E o exerc:!cio anti-social de 
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um direito não pode ter a sanção do mundo jurÍdico contemporâneo" 

(1). 

De Ho·mero Prates colhemos a li ção: "Est~ igualmente apto 
o juiz do trabalho a aplicar a teoria do abuso do direito, que tem 
Íntima relação com a fraude contra a lei" (2). 

Há mais de dois decênios, afirmava Pedro Batista Martins 
que a região mais fértil do abuso era a da legislação do trabalho. 

(3). 
Com palavras semelhantes, finalizando conferência pronun

ciada em Bucarest, na Sociedade Pelo Progresso Social, assim se e~ 
presseu Josserand: "Pusemos a noção do abuso em confronto com o 
contrato de trabalho nas diferentes fases da sua existência, desde 
a sua concepção até a sua completa extinção, e pudestes verificar 
que os pontos de contacto são muito numerosos: o contrato de trab~ 
lho, mais do que as _outras convenções, é a terra de eleição do abu ~~ 
so dos direitos; Ôle encontra, a!, muitas oportunidades para mani- r-

' "' festar-se, aparece e ataca no momento em que, as vezes, menos se 
esperava, assegurando, neste como em qualquer outro terreno, o tr! 
unfo da justiça pelo equilÍbrio de direitos rivais e antagÔnicos " 
(4). - , Na Venezuela, Rafael Caldera (5) nao so acolhe a teoria , 
do abuso de direito, como a identifica na figura do aviso previo , 
seguindo, neste ponto, as pegadas de Paul Pie {6), a quem cita:".f.§.
~ por s~ mismo origen el preaviso ~ ~ instituciÓn de Derecho 
estrictamente privado, de justicia conmutativa, ~ ~ manifiesta 
el caracter de su absoluta reciprocidad. Su fundamentaciÓn reposa -- -- -- -- -------------- ------
.!:.!! ~ teoria del abuso del Derecho, "antes confusa .'!. hoy clar amen-
te delineada", segÚn expression de Raul Pie" • ----

- ' Nao somente os doutrinadores citados focalisaram o abuso 
de direito nas relaçÕes de emprêgo. InÚmeros outros juristas, da
qui e de além fronte~ras, registraram em suas p~ginas o ato abusi
vo, familiarizando-nos com o mesmo. 
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Os pretÓrios trabalhistas, em mÚltiplos julgados, e nfrent~ 

ram a mat8ri a . Assim é qu e o Egrégio Tribunal Regiona l do Trabalho 
da la Região, no proce sso nº 1.347-51, public ado no D, J , de 8.1.952r 
pág. 1201 t endo como relator o juiz Toste s Malta p decidiu: " Ainda 
que a lei autorize o empregador a transferir seus empr egados de um 
para outro estabe l ecimento, pode o ato r evelar abuso de direito". 

Da mesma forma , tendo como relator o Ministro Ge r a ldo Be 
zerra de Menezes, o Colendo Tribunal Superior do Trab a lho ~ no pro -
cesso 1.645-53, D.J. de 2.12.1955, págs. 4.199/200, Ac~ de 16.12.54, 
(2a Turma), sent enciou: "Mesmo admitindo a transferibilidade como 
condição impl{cit a no contrato de trabalho (banc ário) s por certo, a 
faculdade de transferir não poderi a , nem por isso, ser erigida em 
direito absoluto. Assim, n~o pode prevalecer a tra nsfer~nci a q~an
do caracterizar abuso .Qg direito, ou se ja, "o exercÍcio anti-so.cial 
de faculdade asségurada em l ei". ----··-· --

13 - ~ .,_])..0" !~ 
Como Já se s alientou, até mesmo a l etra expressa da lei,i~ 

, 4 ,.. to e, o art. 99, ~ 3º da CeL.T., antepondo-se ao· abuso da empresa 
que rescinde o contrato de emprêgo do trabalhador prestes a a lc an -
çar dez anos de serviço efetivo, servindo-se do direito que lhe con 
ferem os arts. 477 e 478 do texto consolidado (1) , estatui que a 
dispensa que se verific ar com o fito de obstar ao empregado a 
siç~o de est abilidade, sujeit ará o empregador a pagamento em 
da indenização prescrita nos cit ados artigos 477 e 478 (2). 

uqui
dÔbro 

Na hipÓte se , o empregador, valendo-se do direito (arts.477 
e 478) de dispens ar o empregado não estável medi ante pagamento de 
indenização simple s, mas vis ando a impedir que o me smo a lc ance a e~ 
tabilidade, comete abuso em nome dêsse direito que lhe é outorgado ~ 

sendo punido com o pagamento de dobrada indenização ao traba lhador 
demitido. 

{1) Art. 477 - "~ assegurado a todo empregado, não existindo prazo 
estipulado par a a t erminação do respectivo contrato, e qu ando -
não haj a êle dado motivo para a cessação das relaçõe s de traba
lho, o direito de haver do empregador uma indeniz ação, paga na 
base da maior r emuner ação qu e t enh a percebido na mesma emprêsaU 
Art. 478: "A indeniza çã9 devida Qela rescisão do contrato por 
prazo indetermin ado sera de um mes de remuneração por ano de 
serviço efetivo, ou por ano e fr ação igual ou superior a seis 
meses'l, 

(2) Art. 499, § 3º : 11A despedida que se verific ar com o fim de obs 
t ar ao empregado a aquisiç3o de estabilidade sujeit ar~ o empre: 
~adora pagamento em dÔbro da indenização pre scrit a nos artigos 
477 e 478". 
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Assim determinando, a Consolidação, através de letra ex
pressa de lei, abriu, com segurança, a trilhn por onde, no Direi 
to do Trabalho, a teoria do abuso de direito iria ter f~cil aces-
so. 

Resta-nos, pelo exposto, especificar- uma vez que nãoh$ 
sombra de dÚvida quanto à sua aplicabilidade nesse r amo do Direi 
to - os casos em que, com maior freqtlência, ocorrem atos abusi --vos nas relações entre patrões e empregados. 

A nosso ver, no contrato de emprêgo, o abuso de direito 
mais se evidencia na jà citada hipÓtese do empregador que dispen
sa o empregado com o objetivo de impedir alcance o mesmo a est abi 
lidadê; n r esilição contratual da mulher gr~vida, com fim de não 
lhe serem conc edidos os benefÍcios constantes da SEÇÃO V da c. L~ 
T., muito especialmente dos arts. 392 e par~grafos e 393; nas inQ 
meras formas de alteração do contrato de trabalho; na dispensa do 
empregado, mediante aviso prévio, com o intuito de evitar comple
te êste um ano de serviço efetivo, ou seja, f aça jus ao recebime~ 
to de um mês de indenização e férias. 

A , 

Destes atos abusivo~ trataremos nos cap1tulos posterio - X 
res. 

* * * * * * 



CAPÍTULO III 

DEMISSÃO DA EMPREGADA GRÁVIDA COM O INTUITO DE 
BURlAR OS BENEFiCIOS QUE UiE COr-.x::EI:E A C. L. T. 

ABUSO DE DIREITO 

~ O M O n~s ensina Adaucto Fernandes: "A assistência 
~ operária obrigatÓria é um direito institu{do pelo 

Estado em favor do homem trabalhador." 

"Atualmente, - acrescenta o mestre - já não há mais quem 
conteste o dever de assistência por parte do Estado" (1). 

A mulher empregada mereceu proteção especial na le9isla
ção de quase todos os pa{ses civilizados. Evidentemente, a maior 

A 

parte das leis reguladoras do trabalho feminino tem por escopo a pr.Q 
teção da maternidade, que é, ~bviamente, a função suprema da mulher. 

M~rio de La Cueva comenta: "El derecho protector ~ las 
mujeres persigue ~ triple finalidad: Por ~ parte, la considera-
ciÓn ~ gue la salud de la mujer está ligada -ª.Q por_g:nir ~ ~ _Q2: X 
blación ~ forma más {ntima de lo que ocurre ..s..Q.!!! el hombre, pues j& 

mujer ~ 1 robusta ~ la major garantia para el hogar ~ futuro ~ 
la ~3 ~ ha{ ~ ~ Ereciso adoptar todas aguellas reglas ~ 
tiendan ~ assegurar ~ salud 1 gue la protejan contra ~ trabajo ~ 
cessivo y contra las posibles intoxicaciones ~ labores insalubres, 

, 
o peligrosas. Por otra parte, la maternidad exige ~ proteccion 
especial, _ tanto ~ el periodo anterior ~ ~ ~ posterior al par-

, !2• pues en estas epocas se encuentra la mujer impedida para traba-
jar11(2). 

No mesmo sentido, doutrina Ludovico Barassi: 11~ segunda 
forma de intervenciÓn limitativa presupone el amparo de 12 mujerdes
~ el ~unto de vista de ~ especial estado fisiolÓgico: ~ decir,12 
maternidad, el embarazo 1 el parto" (3). 

O legislador pátrio, como não poderia deixar de ser, con
cedeu ~ mulher trabalhadora, sobretudo à gestante, uma série de di
reitos. 

A nossa Carta Magna conceqe ~ empregada gr~vida descanso 
antes e depois do parto, sem preju{zo do emprêgo e ~salário (4). 

{1) Adaucto Fernand~s - Direito Industrial Brasileiro, 6a Edição , 
1952, Vol. I, pags. 2~3 e z~b. I 

(2) M~rio de La Cueva - Derecho Mexicano del Trabalo, 1954, Vol.I , 
pag. 900. 

(3) L: Barassi -Tratado de Derecho del,Trabaio, trad.,l953, Edito
r~al ~lf?._Buenos Aires, Vol. II, pag. 117. 

(4) Con~t~tu~cao ~ Estados Unidos .9Q Brasil - art. 157: "A legis
laçao do trabalho e a previdencia social obedecerão aos seguin
tes preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição 
do~ trabalhadores":"dirEiito da gestante e descan~o antes e de
po~s do parto,sem preju~zo do emprego nem do salario"-letra X. 
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A respei~o, eis o que esclarece Tem!stocles Brandão Caval
canti: 11 H~ nesta medida uma finalidade social, de proteção ao nasci-- . , . . 
turo e outra que envolve a proteçao materna, em um per1odo ma1s peng - . . , ~ · 
so da gestaçao e da maternidade. Protege-se com 1sto a saude da mae 
e do filho. A obrigação atinge os particulares e o preceito seria 
por natureza auto executÓrio por isso que garante, desde logo, uma 
proteção especial, não fÔra a exigência de prazos prefixados, antes 
e depois do parto 11 (1). 

O art. 391 da Consolidação das -Leis do Trabalhõ, que é o 
primeiro da SEÇÃO V - ~ PROTEÇÃO À MATERNIDADE, -- deixou expresso: 
11 Não constitui justo motivo para a resc-isão do contrato de trabalho 
da mulher o fato de haver contra{do matrimÔnio ou encontrar-se em e~ 
tado de gravidez." 

Atualmente, ninguém mais admite serem o casamento da.mulher 
e a gestação, justos motivos de dispensa, mas o fato é que . tempos 
houve, e não muito remotos, em que se discutia a justiça ~u - injusti-·-ça da demissão da mulher grávida, existindo os que entendiam ser u~ 

ta causa de resilição contratual o haver a ·múlher engravidado ou até 
mesmo contra{do matrimÔnio. 

Foi o texto expresso da lei que veio não ociosa, mas n~ 

cessàriamente -- determinar, de uma vez por tÔdas, que não é justomQ 
tivo para a ruptura do contrato de trabalho, o fato de a mulher ca-- , sar ou encontrar-se em estaqo de gestaçao, acrescentando nos, tradu-
zindo o pens amento geral dos tratadistas e em concoràância com a ju
risprudência serena dos Tribunais do Trabalho, que idêntica proteção 
merece a mulher que, mesmo não amparada pelos laços matrimoniais, en 
gravida. 

Nãq interessa, para os efeitos da iei, o estado civil àa 
mulher, n..u s a maternidade. 

Com o art. 391 da C.L.T.; garantiu-se à gestante, de forma 
... 

positiva, o emprego. Mas) essa garantia era insuficiente. O legisla 
d f . 1' c ' . ' . , or 01 a em. oncedeu a mulher me1os necessar1os para conservar,1n 

? 

- -tegras, as suas emergias vitais, a fim de que~ realizasse, plena )< 
e satisfatoriamente, sua função materna. Assim, deu-lhe as vanta
gens do art. 392: "~ proibido o trabalho da mulher grávida no per{o-
do de seis ~ semanas antes e seis ~r semanas depois do parto." E 'K_ 
acrescentou, através do § 2º do citado artigo, que, em casos excepci r 
anais, os per{odos de repouso antes e depois do parto poderão ser ay 
mentados de mais duas (2} semanas cada um, mediante atestado médico; r 
(1) Themfstoc~e~ Brand~o Cavalcanti - A Constituição Federal C~~enta-

~, 2~ Ed1çao, Jose Konfino, Editor, 1953,Vol. IV, pâg. 44. 
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.. ""' , .... 
possibilitou a mulher-mae o direito de amamentar o filho, ate que e~ 

te completasse seis (6) meses de idade, valendo-se, para tanto, do 
direito de, durante a jornada de trabalho, ter dois descansos especi 
ais de meia hora cada um (art. 396). 

~sses benef{cios não estariam completos, se o legislador 
não garantisse à mulher os meios materiais para enfrentar a gravidez 
e suas conseqUências. Foram-lhe dadas as vantagens do art. 393, da 
C.L.T., segundo o qual, durante o perÍodo a que alude o art. 392 e § 

2º, a mulher terá direito aos salários integrais, calculados de acô~ 
do com a média dos seis Últimos meses de trabalho. 

Contra todos êsses direitos concedidos à mulher grávida , 
, 

muitos empregadores se insurgem, procurando burla-los. 

Ao se aperceberem que 
pagando-lhe o aviso prévio e as 
serviço efetivo, quando não vão . , . logo a mesma contra~ nupc~as. 

a empregada engravidou, demitem-na , 
indenizações conforme o seu tempo de 

, -alem, dispensando a trabalhadora tao 

Os Tribunais do Trabalho, em alguns julgados, têm decidido 
.... ' que esse abuso somente se caracteriza quando a dispensa da trabalha-

dora se verifica nas seis semanas que antecedem ao parto; 

11 0 auxÍlio-maternidade à gestante é devido a partir da se~ 

ta semana que precedeu ao parto. A êle não se obriga o empregadorque 
dispensou a empregada antes do referido prazo" (Ac. do TST, in Revis
~ For~nse, Vol. 115 1 pág. 269). 

11 0 auxilio-maternidade sÓ é devido no perÍodo de seis i·scmjl 

nas antoh . e~ se=""s . ~· 1:, .:_ nas ~ 0pois do t1 ;:·'~ t: c )\. G~.~~ ~ des~~ dida a empre

gada fora dêsse perÍodo~ mesmo em estado de gravidez, não lhe assis
te direito ao mesmon (Ac. do TST, in Diário da Justiça, de 21.8~1948). 

"Quando a gestan-f,:o é despedida antes do per{odo a que se rg 
fere o art. 392 dá C.L.T., não tem direito a receber qualquer impor -
tância a título de salário-maternidade. 11 Ac. de 18.7.956 (Tribunal -
Pleno) - Proc. 3.878/54 - Rel. Ministro Caldeira Neto - D~J. de 31.8. 
956, pág. 1.450; Ac. de 19oll1954- (la Turma) Proc. 6.685/53 - Rel. 
Ministro Oliveira Lima. 

Com a devida vênia, somos de opinião contrária. O abuso 
de direito p~rrer com a dispensa da mulher antes das seis sem~ 
nas que precedem ao parte. O que importa no caso é a intenção mali
ciosa do empregador, a má fé, o propÓsito de burlar as leis contidas 
na SEÇÃO V do diploma consolidado, ou a ausência de motivo sério e 1~ 
gÍtimo determinador da quebra do contrato de trabalho da empregada -
grávida. 
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Como j~ frizamos no primeiro CapÍtulo, o ato abusivo pe -
rante o CÓdigo Civil Brasileiro se evidencia na prátic~ irregularou 
anormal do direi to, no seu exercÍcio com excess.os, dolosos ou culpg 
sos, intencionais ou volunt~rios, nocivos a outrem. ("" ~ ~ ~ 
~~&.·o- O}. ~ e·oriàeflte et~ empregador, s abendo do estado de gesta -

:::;.. 
ção de sua empregada, ou porque a gravide z ~visÍvel, ou porque de-___.. 
la teve conhecimento pela prÓpria gestante ou por terceiros, ao di~ 
pensá-la, pagando-lhe embora as indenizações legais e concedendo 
lhe o aviso prévio, sem ficar esclarecido que outros, que não os de 
burlar a lei, foram os motivos que o levaram a rescindir-lhe o con-

"trato de trabalho, est~, sem dJvida, ·agindo abusivamente, com inten 
ção de prejudicar sua servidora, desviando a finalidade do direito 
exercido, com flagrante ausência de interêsse legítimo. 

Não importa, assim, como consagram certos juizes menos a
tentos, . ~data venia'', ~ realidade social e ao espÍrito da lei, es
tar a empregada no perfodo das seis semanas anteriores à delivrance, 
para que se caracterize o ato abusivo determinante de sua dispensa. 

O que vale é a intenção maldosa do empregador que demite 
a gestante sem honestas razÕes, obstando-lhe, assim, o gÔzo dos be
nef{cios contidos na SEÇÃO V da Consolidação. 

Às vêzes, pelo contrário, a dispensaimotivada da trabalh~ 
dora, com menos de seis meses de gravidez, vem reforçar a convicção 
de que o desate do contrato de trabalho é um ato il{cito. 

Como Juiz do Trabalho, que somos, tivemos oportunidade de 
julgar ação em que uma empregada, com onze meses e vinte dias de se~ 
viços prestados a uma emprêsa, estando grávida de cinco meses, foi 
demitida mediante aviso préiio de oito dias (recebia a mesma os seus 
salários semanalmente). 

Com êsse procedimento, que à ocasião veementemente conde
namos, cometera o empregador duplo abuso de direito: primeiro, pre
tendendo evitar, ao conceder aviso prévio à sua empregada, que esta 
completasse um ano de serviço efetivo, quando faria jus ao recebi -
mento de um perÍodo de indenização e outro de férias; segundo, que 
recebesse aux{lio-natalidade. 

* * * * * * 
Ao julgador compete, examinando os casos que lhe são sub

metidos, avaliar se a demissão da empregada grávida ocorreu com ou 
sem abuso de direito, preocupando-se mais com a intenção maliciosa 
do empregador em fraudar a lei, com a ausência de motivo sério e 1~ 

g!timo para a dispensa da trabalhadora, do que com o per{odo de gr~ 
videz da mesma. 



? 
' 

1 assunto, delicado~ é um desafio à capacidade ~~Aa 
de juiz, a quem não pode e não deve faltar acentuada acuidade psi
colÓgic a , uma vez ue o abuso de direito, de conse 6ênc' siti
vas, tem normalmente suas origens subjetivas · antes de ser fatocon 
suma do, germinou na consciência que o ditou; antes de nascer, te-

ve ocult a gestação .•• 

Gàllart Folck doutrina /s er o Direito do Trabalho eminen
temente desigua~ porque se propÕe a compensar com uma superiorid~ 
de jurÍdica a inferioridade econÔmica do oper~rio (1). 

No caso, para proteger a empregada gestante) burladae de~ 
pojada dos benef{cios que lhe outorga a legislação trabalhista,não 
precisa, sequer, compensar o julgador com uma graciosa superiorida 
de jurÍdica e inferioridade econÔmica da trabalhadora; basta que 
interprete corretamente o espÍrito da lei, fulminando o abuso de 
direito que caracteriza a demissão da mulher grávida nas circuns -
tâncias por nÓs apontadas. 

Com relação ao Ônus da provar contrariando expressivo nú 
- r mero de julgadores e ponderável corrente de juristas, entre os 

quais se situa Cunha Gonçalves (2), somos de opinião que a mesmain 
' - ' cumbe a parte reclamada e nao a reclamante. 

~ 
- i Cabe à emprêsa que rescindiu o contrato de trabalho da 

: ~ empregada grávida, provar que a dispensa da mesma não ocorreu com 
· nenhum objetivo inconfessável, anormal, anti-social ou anti-econô

/ mico, enfim~ que a rescisão não constituiu abuso de direito. 

Mesmo que na 
demissão constituiu um 
ção, pois, no caso, h~ 
da lei consolidada. 

petição inicial a autora afirme gue a sua 
ato abusivo, não lhe cabe ~rova da alega
a inversão do Ônus a que alude o art. 818 , 

f Lopes da Costa, com muita propriedade , estabelece~• i~ 

relevante o fato da alegação ter sido f eita pelo autor ou pelo réu, 
para, somente por isso, atribuir àquel~ ou a êste o Ônus da prova. 
(3). 

s.A~ 

Direito Processual Ci-
145. 
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, 
Quando o empregador dispensa · os serviços da empregada gr~ 

vida, pagando-lhe a indenização e o aviso prévio de lei, existe, de 
pronto, a presunção de que não houve justo motivo para a sua demis-
-sao. 

O ordinário é que a emprêsa, havendo justa causa par a a 
rescisão do contrato de trabalho da empregada, não lhe paque nenhu

_ma indeniz ação, nem aviso prévio lhe conceda. 

Por que dispensa o empregador a gestante, oferecendo-lhe -

as vantagens dos artigos 477, 478 e 487 da C.L.T. ? 

Justa causa não houve para o· rompimento do contrato de tr~· 
balho, porque se houvesse, não iria o patrão indenizá-la e preavis~
la. 

O empregador deve apresentar -- e provar --- os motivos 1~ 
g!timos que o levar am a demitir a empregada grávida, vencendo a pre 

-sunçao de que agira abusivamente. 

Comenta J. M. Carvalho Santos: 11 Presunção é a conseqUgn 
cia ou ilação, que a lei ou o Juiz tira do fato conhecido, pa~a de
cidir a existênciá de outro, que se pretenda provar11 (1). 

Sabemos que as presunções podem ser : a) legais, àbsolu -
t as, ou juris et 2g jure; b) legais condicionais, ou juris tantum ; 
c) comuns ou hominis. 

No caso em tela, a presunção militante a f avor da traba -
lhadora gr~vida demitida deve ser situada entre as condicionais, e, 
consoante nos ensina Jorge Americano, a presunção condicional dis
pensa · das atribuiçÕes da prova aquêle a quem aproveita (2). 

Por sua vez, Plácido e Silva doutrina ser a presunção con 
dicional a dedução que a lei ou o Juiz tira do fato conhecido, para 
inferir a existência de fato que se objetive provar, admitindo pro
va contrária que afirme a improcedência da verdade que ela procura 
argUir, sendo, dest' ?rte, destrufvel. Declara, ainda, o mestre: a 
presunção condicional, juris tantum, dispensa do Ônus da prova aqu~ 
le que a tem em seu f avor, remetendo essa obrigação para aparte con 
trária (3). 

(1) 

(2) 

(3) 

J.M.Carva lho Santos - CÓdigo~ Processo Civil +ntetpretado, Li 
vraria EditÔra Freitas Bastos, 1940, Vol ~ III, pag. 01. -
Jo~ge Americ~n2 - Co~entários ~o CÓdigo de Processs Civil ~si 
le~ro, 2~ Ed~çao, Ed1tor9 Sar a1va, 1958, Vol. I, pag. 394. 
Placido G Silva - Comentarias ao CÓdigo de Processo Civil, 3ª
Edição, EditÔra Gua1ra Limit adã: Vol. r,-pág. 478. 
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Evariste de Moraes Filho, depois de tecer amplas considera
çÕes e transcrever o pensamento de inÚmeros juristas, afirma que de 
tÔdas a s opiniÕes sÔbre a distribuição da prova na resilição contra
tu a l de emprêgo, a mais corajosa e consentânea com o esp{rito social, 
na França, é a de Marcel Planiol. E acrescenta: "Curioso é como cai 
ba aqui o titulo de vanguardeiro just amente a um dos juristas mais 
estreitamente ligados à formação tradicional do direito civil fran -
cês. ~ preciso que se diga que a sua critic a à lei e à jurisprudên
cia da CÔrte de Cassação é logo do dia seguinte da vigência daquela 
e da primeira manifestação desta. 

"Decidira a CÔrte de Cassação, em 28 de julho de 1897, que 
o operário em virtude de uma loc ação de serviço de duração indetermi 
nada, que é bruscamente despedido por seu patrão, sÓ pode obter uma 
indenização, na ausência de convenção ou usos em contrário, com a co.n. 
dição de provar, a lém do prejuizo do qual se queixa, a falta que te
ria cometido o patrão, abusando do seu direito de resilir o contrato. 

"E no Recuei! de Jurisprudence, de Dalloz, n. 54, de 1898, 
1a parte, p~g. 329, lá vinha a critica de Planiol, incisiva, justa , 
coerente: 

"Percebe-se f~cilmente os motivos desta decisão: pareceu 
que se restabeleceria contra o patrão uma presunção de f a lta que não 
se acha na lei, se o obrigasse a demonstrar a existência de um justo 
motivo, enquanto que o operário teria simplesmente que provar o fato 
da despedida e o preju{zo que êle sofre. Isto parecia, e entretanto, 
esta idéia não est~ ao abrigo de tÔda objeção. Desde que o ato que 
causou a alguém um dano é provado, assim, como a realidade dêste da
no; que o autor do ato é conhecido; que o f ato lhe é imputável,e que 
A I , ~ , • ~ 

ele e plenamente responsave l de seus atos, nao ha ma~s nada se nao 
conden~-lo para aplicar o princ{pio da responsabilidade das f altas. 
Mas o autor do ato pretende que êle tenha agido no limite ~ se~ di
reito; que, por conseguinte, não é ~esponsável das conseqUências prQ 
judiciais que o seu ato acarretou a outrem, porque afulta supÕe ne
cessàriamente um ato contrário ~ direitQ, a violação de uma obriga
ção convencional ou legal; ou sej a o damnum injuria datum da l eiAqui 
lia. Se o autor do ato pode dizer jure feci, é isento de tÔda res -
ponsabilidade. Não vêm que raciocinando assim, a pesso a tida como 

, - - ' respons avel do dano opoe uma exceçao a demanda ? Desde então, perten 

(
rr c e-lhe provar o que ale ga' isto é, a legitimidade do ato que lhe~ im 
' \ putável. Assim, qu ando o f ato c aus ador do dano é estabelecido e que 

~ , 
o autor e conhecido, o f ato justificativo que pode afastar a respon 
sabilidade de quem se defende deve ser provado por êle. Esta regra , 
e vigente em direito criminal, e o direito civil não pode subtrair ~ 
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se à sua aplicação, porque ela não é prÓpria à legislação penal: repou
sa somente sÔbre o papel respectivo das partes. Por conseq6ência, des-
de qu~ os arestos citados acima decidiram que era o operário ou emprega- '~ 
do despedido quem devia provar"a falta" de seu patrão, exprimiram-se, P-2 

1 
rcce, de modo demasiado absoluto, e cabetia talvez discernir dois ele
mentos na noção concreta da falta: ~ materialidade 2Q fato, que deve ser 
provado pelo demandista, e a não-conformidade~ direito; desde que exi~ 
te uma circunstância justificativa, que afasta do fato danoso seu cará
ter il{cito, esta circunstância constitue por ela mesma um meio de defe
sa, cuja prova está a cargo do demandado" (1). 

Ainda Evariste de Moraes Filho; criticando uem 

a obrigação de provar o abuso de direito na rescisão __ d.o __ -=~~----~~ 
calho pertencia ao empregado, escreve: ",; opinião de Josserand de que a 
carga da prova deve caber ao reclamante está em completa contradição com 
estas outras palavras de explicação às suas afirmações anteriores: "Des-
ta série de proposiçÕes que constituem, em conjunto, um corpo de doutri-
na sÓlida, coerente e bem ordenada, é a segunda que deve reter mais espQ 

~ cial~ente a nossa atenção, porque conduz à noção do abuso de direito de 
=i resili ão na ausência de motivos le {timos. Ela se baseia na jurispru -

· ciência anterior à lei de 1890, no prÓprio esp{rito desta lei' e, mais es
pecialmente, nas declarações que foram feitas no curso dos trabalhos pr~ 
paratÓrios, na tribuna do Senado, por Léon Renault em particular, assim 
como por Tolain; a exatidão foi confirmada ulteriormente pelo prÓprio lQ 
gislador, pois que a lei de 18 de julho de 1901 -- hoje revogada -- que 
vinha garantir o trabalho dos reservistas e dos territoriais (territori-
~) convocados para o per{odc de instrução militar, referia-se à dispQ 
sição do art. 1780 do CÓdigo Civil e evocando a noção da "causa leg!ti - { ::=: 

~ Também compreende-se a! a firmeza da jurisprudência das côrtes de === 
apelação e da CÔrte de Cassação em semelhante matéria: constantemente, é . 
consignado no teor dos arestos que o patrQo que despede um operário ou !J 

empregado deve-lhe indenização, a menos que possa invocar uma ~~ J&g!-
~, um motivo leg{timo, um justo motivo, fora dos quais a despedida r~ 
vesteria um caráter abusivo.11(2). __ :;;;;;;;.. ..... 

O Tribunal Superior do Trabalho, em processo pertinente 

(1) Evariste de Moraes Filho - A Justa Causa na Rescisão do Contrato ~ 
Trabalho, Editôra Revista do Trabalho, 194b, pags. 190 a 192. 

(2) Idem, idem, págs. 188, 189. 



• 

- 25 -

à demissão abusiva dn empregada gr;vida, assim decidiu, lançando a 
incumbência da prova ao empregador: "Se, antes do per.Íodo em que, 
proibida de trabalhar, deve receber o sal~rio-maternidade (C,L.T., 
arts. 392 e 393), a gestante é despedida do emprêgo, em razão da 
gravid~, e somente ~or êsse motivo, caracteriza-se rescisão con_ 
tratual in fraudem leqis. Em tal caso, deve a empregada ser indeni 
zada da importância correspondente ao sal~rio-maternidade a que te-

A 

ria direito se permanecesse no emprego. 

~ de admitir-se, por presunção 
dispensa com o fim de obstar o pagamento 
quando a empregada gestante é despedida, 
ras de adquirir aquêle direito. 

, 1 ..... . 
venc~ve , a ocorrenc1a da 
de salário-maternidade, 

. ' , sem JUsta causa, as vespe-

11 Na hipÓt ese, há uma presunção de fraúde à lei, mas pre
sunção venc!vel, que admite prova em contrário". - Ac. de 29.11.52, 
~roc. 5.073/50 - Rel. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes - D.J, de 
1.7.952, págs. 3.269/70. 

O CÓdigo Civil Brasileiro, expressamente (art. 136, V), a 
'- : he a presunção como meio d8 prova. 

*** *** 
, A 

Pode, ainda, o que e menos freqUente, a empresa dispensar 
a gestante, não a indenizando nem preavisando, menos para fugir dês 
tes encargos, do que para se livrar justamente das penalidades a que 
*stá sujeita pela prática de abuso de direito caracterizado na dis
'' ensa dessa empregada. 

Mas, como na hipÓtese mais conhecida, deve esta merecer do 
juiz a devida repulsa. 

Enfim, provado que o empregador demitiu a gestante, abusi 
vamente, com o intuito de burlar as leis de proteção à maternidade, 
deverá, além de satisfazer as exigências dos artigos 477, u78 e 487, 
pagar-lhe aux.Ílio-natalidade correspondente a seis semanas antes e 
seis semanas depois do part 

* * * * * * 
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r SERVIÇO EFETIVO,QUANOO SE CARACTERIZA O ABtJ: . r ,.F •). /: .· · z._y r(} so DE DIREITO fYJ~;r-)'>r/ 
€)· cv .--."f' // cfl'"' jfJ 

. -oi ~ D N F E L I S ME N T E, vem aumentando, dia a~ia,-
~ na Justiça do Trabalho, o nÚmero de reclamações de 

empregados ques com onze meses e di as de serviço 
efetivo prestado a uma emprêsa: são demitidos injustamente, sem r~ 
cebimento de indenização e de férias, mediante aviso previo de oi
to dias_ {U 

A ação dêsses trabalhadores parece~ ~ facie, destity 
Ída de qualquer fundamento l egal, posto que, na conformidade do que 
dispõe o § lQ 9 do a::t6 478 da Consolidação, o primeiro ano de dur~ 

ção do contrato de trabalho por praao indeterminado é tido como p~ 
rÍodo de experiê~cia? e~ antes que se complete, nenhuma indeniza -
ção será devida, rezando, por seu turno, o art. 130~ do citado di
ploma que o direi~o a f érias sÓ é adquirido apÓs cada perÍodo de 
doze meses de vigência do contrato de empr~go. 

Acon~ece ~ entretanto~ que alguns empregados, somando-se 
ao seu tempo de casa o do aviso p:~évio que receberam em dinheiro 
ou cumpriram t::abé'llh <1ndo, serviram ao empregador que os demitiu,o.o 
ze meses e vinte e oito dias, ou até mesmo ~ ~~ e vinte ~ ~ 
~ dia..§. 

Temos~ assim ~ quei apegando-se ao disposto no art. 478 • 
§ 1º, da c~L.T, 1 a empr~ sa dei ;a, ma liciosamenter de pagar aos em
pregados demi tido s sem just a causa , trinta dias de indenização e 

, d d ,..1' • um per1o o e rer1as. 

Presume ~se, evidentemente 1 salvo prova em contrário, que 
a resilição contratual dos trabalhadores; em tais hipÓteses,foi um 
ato de má fé ! anti-socialf com o propÓsito de fraudar os preceitos 
consolidados. Caso tfpico de abuso de direito. 

Em ver dade , ccnsi~er2-se c o~o de experiência o primeiro 
ano de duração do con: rato de trabalho, mas é inconteste que o em
pregador não ne ce ssita que o emprs gado t raba lhe mais de onze meses 
para só então se assegurar de que o mesmo não serve para a sua em-... 
presa. 

( 1) Val~ ? hipÓtes~ 3 obviamente~ E? a::- a os empregados que recebem seu 
salar1o por qu1nzena ou por mes e que, com dez me s es e dias de 
serviços prestados 2 0 emprega d9r~ têm os contrat os de trabalho 
rescindidos p mediance a ·i so previo de trinta dias. 
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Por que esperou que o trabalhador chegasse quase a comple 
tar um ano de serviço para demiti-lo? 

Servindo-se do já citado§ 1º, do art. 478, admite-se es
teja o empregador usando de um direito que a lei lhe assegura, mas , . 
exercitando-o ilegitimamente, impondo ao empregado ponderave1s pre-
• I 

JU1ZOSe 

Aceitar o contrário seria negar a prÓpria doutrina do ab~ 
so de direito. 

/ 

~ imos, no primeiro Capitulo , na lição de 
) . " 

L. Campion, que o ato abusivo se funda no sentimento da predom1nan-
cia do interêsse geral sÔbre o particular, alicerçando-se em três 
critérios: o da intenção de prejudicar; o da ausência do interêsse 
legitimo; e o do desvjo da finalidade do direito exercido. 

~ " ·'i '· ' esses tres cr1ter os absorvem-se em um un1co, que e a qu~ 
bra do equil!brio dos interêsses em presença, representados, de um 
lado, pelo sujeito do direito, e, do outro, pela v!tima do uso dês
se direito. 

Se pela prática do direito, socialmente, a lesão do inte
ressado prejudicado é mais grave que a lesão do interêsse do seu 
portador, h~ a ruptura do equilÍbrio, tornando-se necessária a in -
tervenção da Justiça em favor do interêsse maior ameaçado, retiran
do ao segundo os poderes que lhe havia concedido, operando-se a li
mitação do direito subjetivo. 

' Vimos àquela oportunidade que, em s!ntese, para L. Campi--.... 
on, sempre que o interêsse da sociedade sobrepujar o do indiv!duo , 
haverá exercÍcio anti-social do direito posto em prática, cometendo 
o seu autor ato abusivo contra a vitima da aplicação dêsse direito. 

Impedindo que o empregado alcance as vantagens consubstan 
ciadas nos arts. 477 e 478 da C.L.T., age o empregador in fraudem 
legis, fazendo tavola ~ de preceitos altamente protetores do tr2 
balhador. 

A indenização por tempo de serviço não foi incorporada ao 
texto consolidado de forma ociosa, mas em obediência ao esp!rito SQ 

cial que inspira o Direito do Trabalho. 

Mozart Victor Russomano ensina ser a indenização não um 
simples ressarcimento de preju!zo matemàticamente apurado. "Ela tem
afirma - igualmente, um fim previdencial. Tem uma finalidade dupla: 
a) ressarcir o dano causado indevidamente, ao menos em parte; b)tam 
bém ao menos em parte, previdencialmente, dar meios a que o emprega 
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do despedido enfrente as dificuldades dos primeiros momentos em que 
procura outro patrão" (1). 

Rafael Caldera escreve: "La indemnizacion de antigtleda2..._ 
, , . 

~~ pues, para el trabajador 1 "~ derecho, de caracter econom~co,~-
cido de ~ ~ermanencia ~ ~ misma empresa, colaborando a su acti
vidad productor~", como expressa Gallart Folch 11 (z). 

Quanto às férias, são elas instituto de ordem pÚblica, CQ 

mo reconhecem, traduzindo opinião geral, L. Barassi (3), Luigi de 
Litala (4) e Ramirez Gronda (5), não podendo~ siquer, ser objeto de 
renÚncia ou transação pelas partes contratantes. Preceito de higi~ 

' , , ne, visa a saude do trabalhador, ao seu bem estar f~sico e concorre, 
por isso mesmo, para a sua melhor produção. 

f 
Them~stocles Cavalcanti, focalizando o inciso VII do art. 

157 da Constituição Federal, assim se expressa: O direito a um re
pouso mais demorado todos os anos é medida de higiene e traz mani -
festas vantagens para o prÓprio serviço. M. Lasky considera êste 
repousop que se deve periodicamente prolongar, um fato essencial pa 
ra o êxito da administração. Por que não estender o mesmo critério 
para tÔda e qualquer atividade remunerada ? 

, 
11 0 fato e que a medida hoje se apresenta como uma imposi-

ção pacifica da moderna legislação do trabalho" (6), 

A vingar ponto de vista contr~rio ao nosso, o empregadodg 
mitido nas condições apontadas seria grandemente prejudicado, pois 
muito embora tivesse trabalhado quase um ano ininterruptamente, não 
gozaria féri a s~ tendo que cumprir doze meses de serviço em um novo 

,. 
emprego para fazer jus ao descanso a que alude o art. 130 da C.L.T. 

,. 
Desse modo, o empregado em causa teria ' praticamente que 

trabalhar vinte e quatro meses para ter direito 
do simples de féri as ! isto ~ ~ novo empregador 

' , a somente um per~o-
.... 
~ ~ dispensasse~ 

• ,.,. • • Â .. 

c~rcunstanc1as ~dent~cas ••• 

(1) 
(2) 
(3) 

(4) 
(5) 
(6) 

* * * * * * 

Mozart Victor Russomano, Ob. cit., pág. 657 ~ 
Rafael Caldera - Ob cit., pág. 296. 
Ludovicg Barassi - Diritto Corporativo e Diritto del Lavoro, -
1939, pag. 237. -
Luigi De Litala - 1l contratto di Lavoro, 1937, págs.434 e 435. 
Ramirez Gronda - Derecho del Trabajo~ 2ª Edição, 1940, pág.222. 
Them!stocles Brandao Cavalcanti- Ob. cit., pág~ 40. 



• 

" 

I. ... - () 

- 29 -

Cabe à emprêsa provar que a dispensa do empregado, em t ais 
condiçÕes, não ocorreu com nenhum propÓsito de burlar a lei, devendo 
e ssa prova ser de t a l modo robusta que elimine a presunção qu e o ju1 
gador pos sa t er de que o ato patronal se r evestiu de car acter!sticos 

abusivos. 

Bem sabemos qu e a noss a opinião é -- podemos dizer iso-
l ada , não encontrando r eceptividade na qu ase unanimidade dos doutri
nadore s e na jurisprudência dos Tribunais Trabalhistas, que por sua 
vez se alic erç am na letra express a da l ei. 

Mas não há por qu e se aplic ar ab hoc Q1 ab hac o texto le
gal, mas com as caute l a s necess ári as, na convicção de que o legisla 
dor que o elaborou certamente não previa, corno não podia prever, os 
abusos que com fulcro no art. 478, § 1º , iriam comet er os empregado
r es de sajustados com a re alidade soci al. 

Não vemos por onde , ant e o int er êsse maior da vÍtima do e
xercÍcio do direito em caus a , amp ar ar o mal exercit ador dêsse direi
to; não compreendemos, com a devida vênia, poss a o interêsse egoista 
do empregador pret erir um interêsse coletivo, de ordem pÚblica. 

Se o empregado fÔr demitido sem justa causa qu ando se en
contra às vésper as de completar o primeiro ano de serviço efetivo na 
emprês a , tudo nos leva a crer que o mÓvel da resilição foi a burla à 
lei, o exercÍcio abusivo do direito, sem finalidade leg{tima e séri a , 
que deve mer ecer do julgador condenação e r epulsa . 

Vem a propÓsito a lição do professor Benj amim de Oliveira
Filho: "A generalidader a abstração e o l aconismo c ar acter!sticos ou , 
necess arios do t exto l e gal, em contraste com a r ea lidade viva do ca-
so, ou da hipÓte se , qu e há de ser r egulada , exigem um trabalho de a
comodação ou adapt ação, nem sempre fácil, nem direto, já pela parti
cularidade da e spécie , já porque, muit as vêzes ~ não foi ela previst a 
pelo l egislador, nem corresponde ao caso tipo, qu e determinou a pre
ceituação l egalo A aplic a ç~o da l ei, na imagem perspÍcu a de DU PAS -- , QUIER, nao se f ar a sempre , pois, com a mesma de senvoltura com que se 
introduz urna chave numa f echadura sem s e grêdo ~ " 

E prossegue o mestre: "A re alidade é muito mais ric a , mui
to mais férti l do que a lei, a r ealidade é um dado de vida e o direi 
to não pode ser apenas r epre sentado pela l etra inerte da lei, pois 
t ambém é vida que se desenvolve, qu e se acomoda , se transforma, apeL 
feiço ando-se às condiçÕe s de mut abilidade das relações sociais, aten 

' -dendo as relaçoe s da vida social" (1). 

(1) Benj amim de Olíveira ~ilha - O problema Q2 aplicacão da lei. Ha
dad - Editor , 1957; pags. 3 e 5. 
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E chega a duas conclusões: a primeira é a da insuficiên
cia da lei, a da impossibilidade de resolver tÔdas as hipÓtesescom 
a só ajuda do texto legal, que não pode ser aplicado, mecânica e ~ . , , 
xatamente, a todos os casos supervenJ.entes. "A outra e que, na pr-ª 
tica corrente, em nossos dias, como em épocas pret~ritas, também , 
por fÔrça das circunstâncias e em razão de seu prÓprio of{cio,ten-

.... , 
do-lhe em conta a dignidade e alta finalidade, nao e, nem nunca foi, 
apenas, o juiz um mero aplicador automàtico da lei, funcionando co 
mo um aparelho, destitu!do de iniciativa, isto é, de vontade e de 
inteligência. O texto da lei não é tudo, e a grandeza da magistr~ 
tura tem sido sua obra jurisprudencial, constru{da, em geral, sÔ
bre os escombros de uma legislação caduca, injusta, por vêzes,e in 
validada pelas exigências mutáveis do homem e da vida social"(!). 

(1) Benjamim de Oliveira Filho - Ob. cit., p~gs. 10 e 11 • 
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CAPÍTUW V 

O ABUSO DE DIREITO NAS ALTERAÇnES DO CONTRATO 

DE TRABALHO 

IDm:1H F I R M A Nélio Reis : 11 0 contrato de traba lho é da
m ffi m que l e s em que a intervenção do Estado, no c ampo do 

mmmm Dire ito, mais se f az sentir restringindo a liberdade 
das partes. Nem de outra forma poderi a ser, em f ace dos fenômenos SQ 

ciais e econÔmicos que determinam novos rumos jurfdicos par a a vida 
das nações. As du as part e s contrat ant e s -- trab alhador e empregador 
- agem em fun ção de um inter .êsse individu a l de result ados col.ctivos. 
Vencendo os ve lhos dogmas do exclusivismo liberal econÔmico, contra
pondo ao f a lso princfpio democr~tico do individualismo a vitÓria das 
novas idéias do interêsse coletivo, as l egislações das nações cult as, 
observada a diferenciação dos seus fenÔmenos soci ais, quase tÔdas o
bedec er am ao me smo rot eiro polftico-jur!dicq de aspectos genéricos e 

portanto universais (Radbruch). 

11 0 contrato de trabalho libertou-se, a ssim, dos arcaicos 
conceitos e ganhou formas novas mais consentâne as com os fundamentos 
do direi to moderno. Deixou de ser aquêle simple s arrendamento de .§.§U:

yiços, qu e , como disse Joss er and, sÓ er a concebÍvel nos tempos da e~ 
cravatura , qu ando o trabalho era puramente s ervil, ou, como assina -
lou J. Somme , na époc a em que as r e l ações jurfdic as que ligavam um 
trabalhador ao patrão constituíam apenas uma variedade do contrato 
de compra~ venda e mais t arde simple s arrendamento"(l). 

Essa intervenç ão estat al nus rela ções empregatÍcias fixou
se, sobretudo, na prot eção ao trabalh ador, ao econÔmic amente maisfr~ 
co. 

Com a implant ação do sistema individu alista e liberal, o 
contrato de trab alho deveri a e spe lhar o livre acÔrdo de vontade s,mas, 
na prática, era o patrão quem determinava as condiçõe s de trab alho , 
cabendo ao empregado ac eitá-las sem discussÕ es. 

M~rio de La Cu eva assegura: 11El contrato de trabajo debia 
result ar del libre acuerdo de volunt ades, pero en l a r ealidad era el - - --- --
patronQ ~uien fij aba l as condiciones de trabajo. A medida ~ pasa-
ba el tiempo, se hizo m~s palpable e l divorcio entre la t eor!a y l a 
;;alldad: Jama~ ~t~contrato e~rito, lo que permitiÓ ~ los p~ 
tronos darlo por t erminado ~ ~ voluntad o modificar a su anbitrio 

(1) Nélio Reis - Alt er4ªão do Contrato de Trabalho~ Livrari a EditÔra 
Freitas Bastos, 19 , pãgs. 9/10. - · 
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las condiciones de trabaj2 (l). 

Com r ara felicidade, expÕe Pedro Batista Martins: "O r egi-, 
me da liberdade foi o regime da escravidão do trabalhador. Se e c e~ 

to que em todo paradoxo há um fundo de realidade, nesse há uma verda 
de absolut a" (2). 

Pondo fim à exploração do homem pelo homem, o Est ado pas -
sou a intGrvir: através da legislação trabalhista, nos contratos de 

,. 
emprego. 

A Constituição brasileira, como a de muitos pa!ses, inse -
riu, em seu corpo, textos de leis tuteladoras do empregado. 

Orlando Gomes confirma: "Na atualidade, a legislação do 
trabalho compÕe-se de medidas protetoras do trabalh~dor, que se tra
duzem e concretizam em indisfarçáveis privilégios jur!dicos. Sua fi
nalidade prec!pua é atenuar juridicamente a s desigualdades sociais , 
result antes da diversidade de situação econÔmica reinante entre os 
homens" (3). 

Com clarividência, ensina-nos Rafael Caldera que o contra
to de trabalho tem sa. objetivo na fÔrça do trabalho inerente ao ho
mem. E conclui: i 1E se objeto v iene 2. ~~ ~ cierto modo, la persona 
humana mis~, por lo gua~ ~ guie ~e tomar todas las medidas ~~ ~ 

:::::: 
ranticeq el resoeto de ~ dignidad. 

".E.Qrgu e ent u las parte s contratantes existe 1!.f.lll desi~..u..ê.l.:: 

dad .~.f..OJl~mJ&..g qu e dej a ria, g .!lQ. e xis ti r la intervenciÓn de ,1!lli! fuer 
ll superior ,g_qui!ibradoras al más débil-ª merced del m~s fuertc. 11 

"Porgue K§_§olver el mejoramento de la condiciÓn del traba
jador 1P..s..~te .Q.f.Q.QÓmic amente débil _gn el contrato de trabajo) Q.â l:Q:: 

solver .e1 gobM~ fundamantal de .1? sociedad modernél: ~ de .l.él mayo 
ria s!§. l,o:~ homb:res ab andonados -ª J.a explotaciÓn :t. 12 miseria 11 (4). 

Refletindo o esp{rito intervencionista do Estado nos contr-ª 
tos de emprêgo, os autores do ante-projeto da Consolidação das Leis 
do Trabalho consignaram: "A análise do conteÚdo de nossa legislação
social prova exclusivamente a primazia do caráter institucional sô-

---------------------
(1) 

(2) 
(3) 

(4) 

Mário de La Cueva - Derecho Mexicano del Trabaio - Editorial Po~ 
rua S.A., México, 4~ Ediçao, 1955, Vo~I, pág. 19. 
Pedro Batista Martins - ob. cit.,pág. 75. 
Orlando Gomes - Introdução ao Direito do Trabalho. Revista Foren 
se, 1944, pág. 100. -- -- · 
R~fa~l Caldera - Dere~ho del Traba jo. Tipografi a La Nacion, 1939, 
pag. 238. -- -
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" ' ' bre o efeito do contrato, restrito este a objetividade do ajuste, a 
determinação do salário e à estipulação da natureza dos serviços e 
isso mesmo dentro de "standards 11 e sob condiçÕes pr~-estabelecidas 
em lei." 

Por isso mesmo, o art. 444 do texto consolidado, muito em 
bora est abeleça que os contratos podem ser objeto de livre estipul2 
ção das partes 1 esclarece que os rresmos não podem contr ariar ns di~ 
posições de proteção ao trabalho, aos contratos co~etivos que lhe 
sejam ap licáveis e às decisÕes das autoridades competentes. 

A tut el a estatal não se f az sentir somente no instante da 
celebração do contrato. Vai mais longe. Opera dur ame a sua vigê~ 
cia, proibindo alteraçÕes que possam trazer prejuízos diretos ou i~ 
diretos aos empregados, e está presente, ainda, quando o mesmo 
rompido, para reparar os efeitos de su a resilição imotivada. 

* * * * * * 

, 
e 

Em que pese a visão social do legislador brasileiro, ce~ 

cando o contrato de trabalho de t3das as garantias, elaborando um 
artigo de lei como o 468 da Consolidação (1), diàriamente são form~ 
ladas, nos Tribunais do Trabalhog recl amações de empregados contra 
alterações de seus contratos de trabalho. 

O poder de comando pertence aos empregadore si e , com base 
nesse princ!pio, patrões h~ que se excedem, exercendo com abuso o 

direito que as leis lhes outorgam~ indo a lém das fronteiras fixadas 
pelo jus vari andi. Valem-se do direito que julgam t er e que teriam 
se dêle não abusassem -- para cometer injustiça so 

A f aculdade que o empregador possui de variar tem sua lin 
de determinada pela conhecida máxima segundo a qual o direito de 
um termina onde começa o de outrem. 

Barassi salientou: "Mesmo na base contratu al do .JU§. vari
l!llill. um limite" (2). 

*** *** 
modalidad de alteração do contrato de traba 
de direito. 

(1) i}rt) ~68 da C.L.T.~ "Nos contratos individu~is de tré)balho sÓ 
e l1c1t a a alteraçao das respectivas_condiçoes por mutuo consen 
timento, e, ainda assim, desde que nao resultem, direta ou indi 
ret amente p prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cl~ 
sula infringente desta gar anti a ". 

(2) l~doviso Barassi - ~1 contratto di Lavora , Torino, 1937, 3ª Edi 
çao, pa g. 7~ 



• 

• 

V· 
-34 _ L 

No presente estudo? vamos ocupar-nos de al/ rações contr~ 
tuais result ant e s da transferênci a de ~regado para outra localido 
de que não aque la para a qual foi 

* * * * * * 
O ort1 469, da C.L.T., estatui: 11 Ao empregador é vedado

transferir o empre gado~ sem a sua anuênciaf para localidade diversa 

da que resultar do contrato ; não se considerando transferência a que 
não acarretar necessáriamente a mudança do seu domic{lio." 

Alijando-os de sua proteção, excepcionou o texto acima 

através do seu § lº~ os empregodos que exerçam cargos de confiança 
e aquêles cujos contratos tenham como condição, impl{cita ou explf
cita, a transferência~ e o seu § 2º dá como lÍcita a transferência 

quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empr~ 
gado. 

Contrastando flagrantemente com o art. 468 do diploma con 
solidado, que proíbe a~teraçÕes nos contratos individuais de traba
lhor que impcrtem em pre ju{zos diretos ou indiretos ao empregado, o 

art8 469 permite ex~ressamente alterações que possam ser danosas ao 
A 

trabalhador ~ abrindo ~ inclusive, vasto campo para que as empresas~ 
busem do direito que o texto expresso da lei lhes concede. 

E assim afirmamos .Por entendermos: primeiro; que certas 
transferências 1 mesmo quando não importam;; mudança de domic{liodo 
empregado, pedem tr azer-lhe grave s e diretos preju{zos; segundo,que 
transferências de empr?godos contrat ados com essa condição, implÍci 

ta ou oxpllcit :, podem ser determinado s sem finalidade licita, sé
ria ou legitima~ com intuitos punit~vos. 

Vale!1do--se das prerrogativas que o texto com tanta elasti 

cidade lhe outorga , qualquer emprêsa, possuindo fil"iais em localida 

des diversas, podern, qu erendo, criar tant as dificuldades e prcju{

zos tantos a seus empregados, que êstes, ao fim , te=3o que se demi
tir para n~o serem demitidos (Isto se não se acolher a tese do abu

so de direito que r eprima essa forma anti-social de agir). 

Assim, por exemplo; uma emprêsa que contratou~ em Copaca
bana, Distrito F2deral 1 os serviços de um empregado, poderá,com ful 
cro no art. 469, transferi-lo com o mesmo salário 1 para a sua filá 

al de São Gonçalo 1 Estado do Rio de Janeiro .• posto que esta transf.§. 
A • ,.., • , I 

renc~a nao ~mportar a na mudança de seu domic1lio~ ou ~ para sermos 
mais precisos ~ siquer de sua residência. 

Entretanto dita transferência poderá ser altamente prejy 
dicial ao empregado? trazendo-lhe prejuízos diretos ~ de ordem econô 
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mica, higiênica, soci a l e f amili ar (1). 

Na hip~t e s e , fixemos qu e o r e f erido empregado t enh a o seu 
domic!lio em Copac abana ou em bairro prÓximo. Obrig ado a se des lo
c ar, di àriament e , par a o Munic{pio de São Gonç alo, Est ado do Rio de 

J aneiro, t er~ qu e de spender, de pass agens, import ânci a vulto sa 

vultos a tanto mais qu anto mais Ínfimo fÔr o seu s a l ~rio. Terá , ain
da, que sair muito mais cêdo de ca s a , r etornando a e l a muito ma i s 
~ , -arde, com o qu e se ver a prejudic ado em su a a liment açao, em seu con 
fÔrto e no conv!vio com as pessoa s de su a f am!lia, t endo prejudic~ 
da, se fÔr e spôso e pai, a assistência devida e t ão necessári a à e~ 

,. 
posa e aos filhos. 

Levando-se em conta , ainda qu e haverá maior probabilida-

de de che gar atrasado ao serviço, f ace as dificuldades atu ais dos X -meios de transporte, o empreg ado, inclusive , fica sujeito a puni-
ções que podem ir de simple s advertências à suspensão de serviçocom 

perda de vencimentos, e até mesmo à demiss ão. 

· Par a atender aos encargos da transferência, se o emprega

do fÔr obrig ado por contrato a estar na sede da emprêsa ~s sete ho-
,., , ' A • r as da manha , devera acordar as tres e meJ.a da madrugada, na melhor 

• , • A , ' das hJ.pot e ses, poJ.s nunc a menos de tre s hora s l evara somente a sua 
desloc ação de Copacabana a São Gonçalo. Deixando o trabalho às de
zessete horas, che gará a su a ca sa às vinte, otimlstic amente. 

Se, por ac aso, êsse empregado trabalhava extraordinària -
mente qu ando servia ~ emprêsa, em Copacabana , com o que obtinha , o~ 

viament e , me lhor r emuneração, a que sacrifÍcios não se obrigará, c~ 
so tenha qu e manter o me smo horário de trabalho, em são Gonça lo? 

E se o empre gado transferido tinha antes outro emprêgo e 

se viu forç ado a abandoná-lo f ace à transferênci a que lhe consome ~ 
tanto t empo em condu ção? 

~ Os contraditore de 

~i(s!ve l ocorrer o inverso, is 
J' )t sidente em São Gonç alo, traba 

q ~\ ciado com a transferência , mas 
7 sente traba lho, qu e visa justamen 

pregado e não àquel a s que o poss l 

pode rã 

Copac abana, 
ipÓte se foge 
\ ,. 
a s transfere 

pre -
danosas ao em 

(1) A t end~nci a hodi7rna é.trabalh ar o empregado na zona onde r esi-

"

de, da~ porqu e , , J.nclusJ.ve, empr e sa s e sclarecidas constroem. e
las propr19sr prÓxima s a sua sede, r esidências para alugá-las 
a pre ços modJ.cos a seus servidores. . 

f'~ ) . . 
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Al egar ão, ainda , que nem tÔda transferência obriga o traba
lhador a de sloc ação t ão gr ande , mas ne s se caso t emos qu e dar,para os 
ef eitos que f oca lizamo s , a gradu ação qu e cada hipÓtese poss a mer ecer, 
acentu ando - se que podem oc orrer, em contrapo si ção, transferências 
mais pre judi c i ai s ao empre gado do que e sta de qu e nos servimos como 
exemplo. 

Amp ar ando o nosso ent endimento, o Colendo Tribunal Superior 
do Trabalho ( 2~ Turma ), em acÓrdão de que foi r e l ator o Ministro Th~ 
lio da Co st a Monteiro, reconheceu, in verbis : "Não deve prevalecer
a transfer ência que , me smo sem import ar necessàri amente em mudan9a -

I • d 'f t • I , de domic~l~o, ac arret a para o emprega o man~ e s o pre]u~zo --- acres-
cimo de despe s as com transporte e a liment ação, -- se, também, não fi 
car comprovada a nece ssidade do s erviço em que se fundou. Pcis, em 
tal caso, a transferência para at ende r ao exclusivo interêsse do em
pregador, sendo prejudici al ao empregado, implic a em alt eração con -
tratu al e c ar acteriz a o abuso de direito. " Ac ... de l c8.1955 (Za Tur -
ma), Proc. 1.611/55 - Rel : Thélio Mont ~ iro, in Revista do Tribunal 
Superior~ Trabalho, j aneiro e de zembro de 1957, ns. 1 e 6. 

De igu al modo, muito embora o § 1º do art. 469 autorize a 
transferência do empregado que t enha e ss a condiçãc como cláusula, i r. 
pllcita ou expl{cit a , no seu contrato , não pode a me sma ocorrer de 
forma abusiva, sob pena de ser anulada ou de dar margem à rescisão -
do contr ato de trabalho por part e do prejudic ado . 

A r e speito, Dé lio Maranhão e screve: 11 0 princ{pio legal é o 
da intransferibilidade do local de tr ~ba lho sem anuênci a do emprega
de (art. 469 da Consolidação) , De acÔrdo r porém, com a definição l e 
gal, não se considera tr ansferênci a a que não 3Carret ar, necessária
ment e , a mudan ça de domic{lio d® empregado." 

"A proibição de tr ansfer ência não atinge os empregados que 
e xerç am cargo de confi ança ou de cujos contratos conste , expllcita -
mente ou impllcit amente, a condição de transfer ênci a (art. 469 , § 1º ). 
A condição impl!cit a deve ser aferida não um relação à nature za da a
tividade da emprês a , mas à da função des empenh ada pe lo empreg ado. Ain 
da que sej a condição contratu al, a transfer ência do empreg ado não se-

, 1' 't t . ra ~c~ a se raduz~r um abuso de direito. Assim ~ não se admite a 
transferênci a com c ar ~t er punitivo. Ela h~ de corresponder sempre , 
a uma nec es sidade de s erviço ~ sob pena de ser arbitrária, e, pois, ~ 
busiva" (1). 

Reiteradamente o Colendo Tribun al Superior do Trabalho as -
sim t em decidido: 

(1) Délio Maranhão - Obra cit. Vol. I, págs . 550/551. 

))7 ~ ,,·---~------~------------------------~~----------------~--------------~--~ 



' 

- 37 -

"Embora a transferibilidade sej a condição implÍcita no con 
trato de traba lho do bancário, isso não poderi a , certamente , l egiti
mar o ato de transferência qu ando constituir abuso de direito." Ac. 
de 26.10.954 (la Turma ), Proc. 1.636/52 - Rel. Ministro Edgard San
ches, in Revista do Tribunal Superior gQ Trabalho, j aneiro a dezem -

bro de 1957, pág. 41. 

"Me smo qu ando a transferibilidade fÔr condição expressa no 
contra ~ ~ de traba lho (Banco do Brasil), não ~ admissÍvel a transfe -
rência que configurar abuso de direito". Ac. de 10.5.955- (5ª Tur-, 
ma) - Proc. 1.652/53 - Rel. Ministro Julio Barata, in Revista do Tri-
bunal Superior ~ Trabalho, j aneiro ~ dezembro de 1251, pág. 131. 

11 Me smo . ~dmitindo a transferibilidade como cond~ção impl!ci 
ta do contrato de trabalho (bancário), . por certo, a f aculdade de tran~ 
ferir não poderia, nem por isso, ser erigida em direito absoluto. As 
sim, não pode preva le~er a transferênci a qu ando car acterizar ab4§2 -
~ dire_j,_:tQ, ou se ja "o exerc{cio anti-social de uma f aculdade a sseg~ 
rada em l ei." Ac. de 16.12.954. (2 ª- Turma ) -Processo 1.645/53 -RGl. 
Ministro Bezerra de Mene zes, pub. no "Diário da Justiça" de 2.12.955, 
págs. 4.199/200 ••. 

* * * * * * 
Como se verific a , o art. 469 e seu § 1º devem ser interpr~ 

t ados crittt_ i~samente. Não pode o julgador aplic ar, _ã la diable, os 
textos l egais. Deve pesar os fins a que os mesmos se destinam, con
front ando-os com os demais artigos da Consolidação, conciliando- os 
com o espÍrito que anima o Direito db Traba lho, sem cercear, contudo, 
o poder de comando do empregador. 

Cada ação, cada caso t em a su a fisionomi a prÓpria , que im -poe at ento exame. 

Com relação à mat éria em debat e , deve o Juiz, ao apreci ar 
cada r eclamação qu e lhe é entregue a julgamento, verific ar se a tran~ 
ferânci a ocorreu dentro das norma s autorizadas pelo ius vari an~i ou 
se a mesma se verificou com abuso de direito do empregador, caso em 

, A -
~ue dever a este r est abe l ecer as antigas condiçoe s contratuais alterQ 
das ou a indeniz ar o empregado, na forma da lei. 

4·~·-F Somos de par ecer qu e ~ emp~~incumbe provar a necessida-
" --- ~ , , 

de de transferenci a do empregado, em amb as as hipoteses por nos foc~ 
lizadas, sem o qu e é de se presumir a m~ fé, a intenção de prejudi -
car, de punir o empregado, de dispensá~lo indiretamente. Cabe ao em 
pregador positivar a necessidade da transferência , porque, ordinàri~ , 
mente, o normal e que o empregado, contrat ado para traba lhar em 
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loc alidade , na me sma continue a prestar seus serviços. 

~ lição conhecida qu e o ordin~rio se presume e o extraor
dinário se prova . 

Pe l as r egras do art. 469, o normal é a vincul ação do em
pregado ao lugar par a o qu al foi contrat ado. 

Est a é a opinião dos juristas. Assim entende M.V.Russoma-

no: 
11 0 princ{pio ger a l da inal t er abi lida de do contrat ·o e stá 

assentado, pe l a primeira parte do art. 469, e speclfic amente , em r e 
l ação ao 11 local da prestação de serviço": 11Ao empregador é veda..QQ. 
ttansfe~5~ Q empr egado, ~ 2 su a anuênci a , par a localidade Q}~~~ 
~ ~ ;;esultar do contrato" (1). Escreveu J. Antero de Carva lho : 
"Em tese pode-se afirm ar que na sistemátic a da Consolidação a regra 
é a vedação da transferênci a para loc a lidade divers a da que resul -
t ar de contrato. Com t a l disposição, pret endeu o l egislador, mui 
acertadamente, evit ar, tanto qu anto poss{vel, a ocorrência de difi-

culdades aos empregados, ~ 
qu e lhe s acarret ari am modific ações sens{veis e, por vêzes, prejudi-

' ciais as condições de vida" (2). 

Em conclusão: A transferência é uma exceção, foge à linha 

mestra do artigo invoc ado. lV• endo exc e ção, é um . f ato extraordini 
rio, da{ entendermos caber ao empregador provar qu e foi amparadopor 
um interêsse l eg{timo, sério, lfcito, ou sej a , int erêsse de serviço, 
que transferiu o empregado, e não com intuito de persegu{-lo, de p~ 
nf-lo, de prejudicá-lo. 

A transferênci a do traba lhador não pode constituir abuso 
de direi to • 

* * * * * * 

(1) Mozart Victor Russomano - Ob. cit. Vol. II, pags. 623/24. 
(2) Joao Antero de Carva lho - Direito do Traba lho Interprehªdo Rio 

de J aneiro, 1951, Ed~toria l Sul Americ ana S.A., pâg. 1 6. ' 



CAPfTULO VI 
ntf _ 

E~ISSAO ABUSIVA DO CONTRATO DE TRABALHO DO 

EMPREGADO COM O OBJETIVO DE OBSTAR-LHE A 

AQUISIÇÃO DA ESTABILIDADE 

m~mm O Direito do Trabalho pátrio, o empregado que con

m~m t ar mais de dez anos de serviço ef etivo na mesma em 
prêsa é considerado estável, não podendo desta ser 

despedido, senão por motivo de falta grave devidamente apurada atr~ 
vés de inquérito judicial, ou por circunstância de fÔrça maior rigQ 
rosamente comprovada (1). 

Tão importante é a estabilidade no Direito TrabalhistaBr~ ? 
sileiro, que se constituiu em um Cap!tulo inteiro -- o VII do texto '/ 
canso lidado. 

A nossa Carta Magna a registra ar • 157, inciso XII)(2). 
Mozart Victor Russomano, ,z-;; ... muita azão; assinala que o ~O 

Brasil, no que tange ao instituto da estabilidade, muito progrediu. 

"Mesmo nos pa!ses de legislação social avançada, segundo 
a not!cia que nos vem através das páginas dos livros que lá se pu
blicam -- diz ai nda o comentarista -- a estabilidade era desconheci 
da 11 (3). 

• Tida por uns como patrimÔnio mais da fam!lia do empregado 
que dêle prÓprio~ por outros, como propriedade do emprêgo, é a esta
bilidade o maior prêmio, dentro da legislação trabalhista brasilei
ra, alcançadà pelo trabalhador; é a segurança, a garantia do seu 
sustento mesmo guando as suas fÔrças gas t as na lide cotidiana come- ~ 
çam a fraquej ar e o patrão vê-se tent ado a substituf-lo por um em
pregado mais moço ~ que pode ter menos t écnicas ma s presumivelmente 
possui maior disposição para o trabalho. 

( 1) 

{2) 

(3) 

No presente tr~b a lho não nos ocup&remos das estabilidades exce~ 
cionais, isto e, daquelas qUê poderão ser adquiridas pelo empr~ 
gado~ant e s do decênio de que trata;emos, mediante ajuste com o 
patrao; nem da es t abilidade provijoria conc ernente ao mandato 
sindical; e nem~ ainda, a do b~nc ario, obtida nos têrmos da lei 
anterior ( art. ~19), mas t ao somente daquela alcançada com o d~ 
curs~ dos dez anos de serviço efetivo prestado pelo empregado a 
empresa, na~forma do art. 492, da C.L.T. 
-Coostituiçao dos Est ados Uni os do Brasil, Art. 1~7: "A legis
laçao do trabalho ,e da prev1 encia soc1a~ obedec 0rao aos seguin 
tes preceitos, al em de outros que visem a welhoria da condição
dos trabalhador es": "Estabilidade, na empresa ou na exploraçao 
rural,_e indenização ao trabalhador despedido, nos casos e nas 
condiçoes que a l ei estatuir.!r - incis~ XII. 
Mozart Victor Russom5no - C9ment ários ~ Consolidação ~ J&l& 
QQ J~alho~ 3~ Ediçao, Jose Konfino-Editor,l955-Vol.II,p~62. 
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Hiro sê Pimpão registra frn rnu it a }ropr i e da de' "Depois de 
ter passado uma verdadeira existerlcia trabalhando para o mesmo em 
pregador; depois de ter adquirido grande habilidade no desempenho 
de um serviço que vem exercendo há longo tempo~ seria uma grave i~ 
justiça que a lei permitisse que tais empregadosr mediante uma in
denização, pudessem ser dispensados. E seria uma injustiça não sÓ 

A , A 

porque esses empregados ter1am que buscar novo emprego, concorren-
do com empregados mais novos~ menos cansados, sem grandes encargos 
de · famflia~ podendo~ por isso mesmo, aceitar condiçÕes menos exi
gentes que as de um empregado velho, cheio de responsabilidades , 

I ,/ A • como tambem porque tal empregado seria possu1do de forte desan1mo. 
Ainda se daria o fato deplorável de um empregado nessas condiçÕes 
adquirir consciência de que de nada vale esforçar-se, eis que de-

'f 

" A I pois de ter contribu1do para o progresso da empresa, e posto na 
rua como qualquer empregado com pouco tempo de serviço e sem expe
riência. Tal empregados ou teria de começar de novo, sem o entu
siasmo de quem vai procurar emprêgo sem ter tido ainda desilusãoa1 
guma, ou se entregaria à fatalidade do destino, indor de queda em 
queda, até a mendicância" (1). 

Empresta o Estado tanto valor à estabilidade, que a res
cisão do contrato de trabalho do empregado usufruidor da regalia , 
mesmo guando é da iniciativa dêste, fica sujeita, para ter valida
~ na forma do art~ 500 da C.L.Te, à assistência do Sindicato a 
que esteja associado o trabalhador demissionário! ou à homologação 
da autoridade local competente do Ministério do Trabalho, IndÚs 
tria e Comércio ou da Justiça do Trabalhoo 

~ contra êsse direito em tão boa hora concedido ao trab~ 
laador pela legislação brasileira~ que empregadores menos afeitos 

aos progressos sociais, se insurgem, com apoio de alguns poucos ju- (? 
ristas, sob a alegação que o empregado, uma vez est~vel, desinte 
resfã}se_pelo serviçor tornando-se um ocioso e até mesmo indisci 

........... 
plinado, fiando-se nas garantias que a lei lhe oferece (2). 

(1) 
(2) 

Hir?sê Pimpão - ~Qedi92 Injusta - 1941, pág. 94. 
Re~1s~re-se, apenas por seu sabor historico, entre outras, as 
obJeçoes que fizeram ao Tnstituto, Oliveira Filho (Parecer na 
Re~i~ta dos Tribunaist 97/65), alegando que em face da Consti
tu1çao de 1934, art. 121, era inconstitucional a lei que conce 
~ia estabilidade ao empregado, valendo, do mesmo modo, trazer 
a luz o Parecer do prof~ Mendes Pimentel (Revista Forense, 71/ 
2~9), pretendendo que a violação do direito da estabilidade 
fosse solucionado através de pagamento de multa ou de indeniza ,.. ;.. ~ -
çao por parte da empresa e nao da vantagem do cargo, 
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\Há emprê sa s que 

da menos verdade iros, qu e 

A 

não deixam, por esse e outros motivos ain 
seus empre gados completem dez ano s de s e~ 

.... 
viço efetiv o ~ AoJ se aproximar em da est abilidade, sem justa r azao, 
demit em~no s : pagando-lhes as indenizaçÕe s qu e entendem serem l egais, 

ou s ej a f as i nde ni ~a çõe s previst as nos artigos 477 e 478 do diploma 

conso l idado. 

Arnaldo Sussekindr com autoridade$ depois de demonstrar -
que a e st abilidade é vantajosa não apena s para o empregado,mas t am

bém par a a emf)rês a e par a o Est ado, escreve: "Contudo, se existem em 
pregadore s qu e compreendem os fund amentos e objetivos dessa instit~ 

ição, outros há qu e procuram impedir a aquisição dêsse direito por 
de conformidade com ·a 

~ a e stabilidade a árvore de frutos de ouro do empregado, 
qu a l a lguns empregadores atiram suas pedras. 

J~ af i =mamos, no Cap{tulo ' segundo de nos sa tese, que, no 
contrato de traba lho, o abuso de direito mais se evidencia no caso 
do empregador que dispensa o empreg ado a fim de que o mesmo não se 

./ 
torne e stave L 

, 
Homero Prat e s t ambem comunga o nosso ponto de vista: "Os 

casos mais comuns de abuso de direito decididos na Justiça do TrabQ 
lho são os qu e decorrem da violação maliciosa da lei por parte d~ 
empregado r q~e cespe de o empregado com pouco menos de dez anos de 
serviço , c om o f im de obstar-lhe .o direito à aquisição da est abili

dade , o que lhe aca~ret a , uma ve z provado êsse intuito, a obrig ação 
de pagar - lhe a inde ni zação em dÔbr o, por fÔrça do § 3º do art. 499

1 

da Consol idação das Leis do Traba lho'' (2). 

Tal r eação da class e empregadora menos esclarecida , não é 
de hoj e. Co~o já afirmamos anteriormente (Capitulo Segundo),os Tri 
bunais do Traba lho, ant e s do advento da Consolidação, quando fic ava 
cara cterizado que a dispens a do trabalhador se dera com o fito dP 

impedir-lhe a s vant agens da est abilidade , a ant ecipavam, impedindo, 
por cons eg inte ? que a empr~ s a con sumasse a fr aude ~ l ei. 

A propÓs i tos observa Mu V. Russomano: "Essa soluçã o da 
doutrina e da juri sprudênci a tinha a vantagem de somucionar um pro

blema gruve~ ma s não tinha - é forçoso confessar - ba se legal." 

(1) 

(2) 

Arn a ~do.?us sek i n d i Dé lio Ma r anh ão e Seg9das Viana - lnstituiçÕe s 
9 e D~el ·co jo Ir abaJ.~or 1957 ~ Vol. I, pag. 671. 
H9me:·L:J

1
P
3

r a'te s - At os SiiT11J . .J:.ados _g Ato§. ~ Frª ugg da lei, 1958 , 
pag ., ~ • 
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~ I • I 
"Por isso, a Consolidaçao resolveu a controvers1.a atraves 

do § 3º, do art. 499. Quando a despedida se deu com o fim de obs-... ,. , 
tar a aquisição de estabilidade, a dispensa nao sera nula, isto e , 
não poderà se falar em reintegração, porque ainda não h~ estabilida 
de -- mas as indenizações deverão ser pagas em dÔbre. A proximidade 
da conquista do maior direito trabalhista dado pela lei brasileira 
assegura ao empregado maiores indenizações em face da mal{cia do 
empregador 11 CU ( ; ) 

Nos dias que fluem, a Única iscussão em tôrno do assunto 
est~ em est er o razo em que a àis~ensa do empregado poàe ser 
considerada como obstrução à estabilidade. 

, 
A Jurisprudência dos Tribunais 9o Trabalho, a respeito ,e 

vacilante. H~ julgados que se firmam no sentido de que a dispensa 
do empregado com o escôpo de impedir-lhe a p~sse dêsse diploma, so
mente pode ocorrer quando ao mesmo faltam seis meses ou menos tempo 
para completar os dez anos de que fala o art. 492. 

Assim, por exemplo, decidiu o Colendo Tribunal Superior -
do Trabalho: "A expressão véspera da estabilidade, introduzida pela 
jurisprudência, há de ser considerada depois de nove anos e seis m~ 
ses de vigência do contrato de trabalho" ac. do TST in "Diário da 
Justiça", Z4o8.1948. 

11 0 empregado com noMe anos e seis meses, no m{nimo,de se_I 
viço~ quando obstado a completar a estabilidade, por ato do empreg2 
dor~ tem direito à indenização em dÔbr-:: e demais vantagens legais". 
Ac. do TST, i11 "Diário da Justiça 11

1 12.5.1947. 

O Ministro Tostes Malta, em "Julgados no Tribunal Superi
or", escreve: "Di.spõe o § 3º do art. 499, da Consoli9ação que " a 
despedida que se verificar com o fim de obstar ao empregado a 
sição da estabilidade~ sujeitará o empregador a pagamento em 
da indenização prescrita nos arts. 477 e 478". 

aqui
dÔbro 

"Admitida a teoria da culpa objetiva, inexistindo motivo , 
razoavel para a dispensa, o direito do empregado decorreria do sim-
ples ato~ não da intenção do empregador. Mas, quando~ com que tem
po de serviço, tal ocorreria? Entendi poss{vel a fixação de um cri-

(. ) 

(1) 

Dani~l Autiél entretanto, em seu trabalho recentemente publica
do,.e de pareder que,a melhor forma de se reparar a dispensa a
busl.va do empregago e a anulaçao da medida injust~, com a conse 
qUente ~eintegraçao do mesmo aos serviços da empresa (La runtu~ 
~ abus1.ve ?u contrat de travail, 1955, pág. 149). ~uma opini 
ao q~e con~1.g0amos apenas para d2monstrar quanto o direito tra
balhl.sta patr1.o e~oluiu em relaçao aos outros ~ovos mesmo os 
de grande expressao cultural e social, como o rancÍ• 
Mozart Victor Russomano ~ Ob. cit., Vol. 11, p gs. 783/784. 

? 



, 

- 43 -

tério pr~tico , at endendo à r egrê do art. 478 da Consolidação: fr a-
..., 

çao igu al ou superior a seis me se s. Assim, com nove anos e s ei s m~ 
, \ , ..t 

se s e st a , r ca lment er o empregado a s vcsperas da e st abilidade. c cl~ 

ro que se t r at a de um critério ger al, suj eito a modific açÕes em c e~ 
tos c asos pela s su a s particularidades. ~ste Egrégio Tribunal Supe
rior t eve -o como bom'' ( 1). 

• A Outra corrent e jurisprudencia l de c~de deste modo : 

"Ao transpor o nono ano da prestação de s erviço o empreg-ª 
do já navega na s águ a s da estabilidade. Su a dispensa nesse perfodo 

deve ser r ecebida com suspeição." Ac. do TRT da 3ª Região, in "Re -

vista do Trabalho", 1951, junho/julho, pág. 375. 

"Estando o empregado j á no Último ano de serviço, ainda que 

no inÍcio do me smo, para que atinj a a estabilidade , é certo que o 

emprega dor o dispensa para impedf-lo, se o f az então, sem qualquer 
causa ou motivo explicáve l provado." Ac. do TRT da lf. Região in"Di 
ário de Justiç a" de 10.5.1951. 

* * * * * * 
Somos de opinião qu e o abuso de direito pode caracteriz ar

se mesmo qu ando o empregado demitido t em menos de nove anos e s eis 

mes e s na empresa. 
O que import a , no c aso, é saber s e a demissão do trabalh~ 

dor ocorreu com o intuito de evitar-lhe os benefÍcios da estabilida 
de. 

Se tem o mesmo nove anos e s eis me se s ou nov e anos e qu a

tro me se rviço ~ qu e difer ença pode f azer, se o mÓve l de sua àemissão 

foi a burla à l ei ? 

~ lÓgico qu e se o empregado -- digamos com nove anos e 

de z me ses de servi ço e f etivo na emprêsa -- é demitido semnehum fun 

damento justo, mais fort e se torna a presunção de que a r esilição -
contratua l se deu abusiv ament e , e mais dif{cil se tor nará a def e s a 

do empregador. 

A prova de qu e a demiss ão do empregado não se verificou -
'\ ' " com intu i tos obstativos a su a e st abilidade, compet e a empre sa , da 

me sma forma qu e a est a , como j á afirma mos nos Cap{tulos t erc e iro e 
quarto, incumbe provar qu e não demitiu a traba lh ador a gest ante vi
sando a bnrlar os preceitos de prot eção à mat ernidade, ou que não 
rompeu o contrato de traba lho do empregado com qu ase um ano de ser-

(1) Toste s Malta - Julgados DQ Tribun a l 9uperior, Sociedade EditÔra 
Revist a do Traba lho , Ltda . 1950, pa g~ 191/192, 

.. 
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viço, com a finalidade de não lhe conceder indenização e féri as . 

E não bastar~ ao empregador, para eximir-se do pagamento 

das indenizações em dÔbro, oferecer prova anêmica, ou pálidas ra
zÕes determinadoras da quebra do contrato de emprêgo do traba lha -
dor às vésper as da es t abilidade. ~ necessário que a prova conven-- , . ça amplamente, deixando e xpresso, por exemplo, que nao so o c~tado 
empregado, mas outros com menos tempo de serviço t ambém foram demi 
tidos, e o foram por me dida de economia ou por motivo de fÔrç a mai 
or; ou, então, que o empregado es t ava decaindo de produção, estava 

deixando de ser aquêle trabalhador efici ent e qu e sempre fÔra, en
fim, que o mesmo estava qu ase se tornando passfvel de despedimento 
com justa motivação. 

A causa determinante do desa t e do contrato deve ser pon
derável, para que seja eliminada a presuhção de que a dispensa foi 
um abuso de direito. 

Irrepreens{ve l nos parece o acÓrdão do Egrégio Tribunal 
Regional do Traba lho: 

"A indeniz ação em dÔbro, a que se refere o § 3º do art. 
499, da Consolidação, sÓ tem lugar quando fica evidenciado o abuso 

de direito da emprêsa. ~ simples a indenização quando, embora não 
provada a justa causa, se verifica do processo que o empregador ti 

nha motivos ponderáveis para demitir seu antigo servidor". Ac. do 
TRT da l E Região, in "Diário da Justiça", de 15.5.1951. 

Enfim: Quando o empregado, com mais de nove anos de ser
viço efetivo prestado à mesma emprêsa, é demitido t a presunção é a 
de que a dispensa constituiu abuso de direito. 

Ao empregador compete, através da prova que apresentar , 
destruir essa presunção~ 

* * * * * * 
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