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1 RESUMO 

 

 

 Tendo por norte a boa fé, como princípio relevante e indissociável do contrato 

de emprego, bem como, os poderes de direção do empregador, e, sobretudo, a 

subordinação com elemento característico do vínculo empregatício, o presente artigo 
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tem por objetivo analisar a (in) aplicabilidade do princípio da insignificância na 

despedida por justa causa fundada em ato de improbidade. 

  

Palavras Chave: Boa-fé. Improbidade. Justa Causa.  Princípio da Confiança. 

Princípio da Insignificância.  

 

 

2 ABSTRACT 

 

 

 Having north by the good faith as a relevant and inseparable principle of the 

employment contract, as well as the powers of direction of the employer, and, above 

all, tying with characteristic element of the employment relationship, this article aims 

to analyze the (in) applicability of the insignificance of farewell for good cause 

established by act of misconduct. 

 

  

Keywords: Good faith. Misconduct. Cause. Principle of Trust. Principle of 

Insignificance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3 INTRUDUÇÃO 

 

 

O presente artigo tem por objetivo analisar a possibilidade de aplicação do 

princípio da insignificância/bagatela, com o objetivo de preservação do direito social 

ao trabalho diante da possibilidade de rescisão do contrato de trabalho 

fundamentada no ato de improbidade. 

 Considerando que a justa causa importa na modalidade mais gravosa de 

extinção do vínculo empregatício, configurando uma punição ao empregado faltoso, 

nos termos do artigo 482 da CLT, tem por consequência o sumário término do 

contrato de trabalho com a perda de importantes verbas salariais e rescisórias, como 

por exemplo, o direito ao aviso prévio, o percebimento de seguro desemprego, e 

ainda, o saque do FGTS acrescido da multa de 40%. 

 É por esse motivo, que a lei, fundamentada no princípio da continuidade da 

relação de emprego, trata de justa causa, como modalidade excepcional de rescisão 

do contrato de emprego, a qual só é admitida quando configurada a incidência do 

obreiro em alguma das hipóteses elencadas na norma consolidada. 

 Dentre essas hipóteses interessa para o presente trabalho, o ato de 

improbidade, capitulado no artigo 482 da CLT e que permite a rescisão do contrato 

de trabalho por justa causa, nas hipóteses, por exemplo, de furto e apropriação 

indébita cometida pelos empregados. 

 A questão que se propõe a ser objeto do presente artigo reside em verificar 

se, o princípio da insignificância/bagatela, o qual, oriundo do Direito Penal, clama por 

se levar em consideração na análise do delito, o efetivo prejuízo patrimonial da 

vítima, aplicar-se-ia no Direito do Trabalho como requisito para configuração da 

despedida do trabalho fundamentada em Justa Causa. 

 

 

4 DA JUSTA CAUSA: CONCEITO E REQUISITOS CONFIGURADORES 
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Inicialmente cabe enfatizar que as justas causas expressam, na sua maioria, 

infrações às obrigações e deveres contratuais do empregado, sejam elas 

decorrentes da conduta social inadequada, da violação a confiança indispensável à 

execução do contrato de trabalho, da conduta do empregado enquanto sujeito ao 

poder de comando do empregador ou relativas à obrigação principal de empregado. 

O conceito de justa causa, objeto do presente artigo, nas lições de Carmen 

Camino, pode ser assim definido: 

 

Justa causa consubstancia, basicamente, razão suficiente, de 
natureza disciplinar, para o empregador romper o vínculo contratual 
sem quaisquer ônus, exercitando o seu poder disciplinar em limites 
extremos. É a punição máxima do empregado faltoso que, como 
consequência do ato ou da omissão praticados, perde o emprego. 
(1999, p.270) 

 

Já, para Sergio Pinto Martins, justa causa configura-se como: 

 

[...] é uma forma de dispensa decorrente de ato grave praticado pelo 
empregado que implica a cessação do contrato de trabalho por 
motivo devidamente evidenciado, de acordo com as hipóteses 
previstas em lei. (2008, p. 28) 
 

Assim, é possível afirmar dizer que justa causa é o ato faltoso do empregado 

que faz desaparecer a confiança e a boa-fé existentes entre as partes, tornando 

indesejável o prosseguimento da relação empregatícia. 

Nesse contexto, os requisitos da justa causa podem ser classificados em 

subjetivos e objetivos, em que, o elemento subjetivo seria a culpa do empregado, 

entendida no seu objetivo mais amplo, não podendo responsabilizá-lo quando não 

agiu com imprevisão ou dolo e os objetivos seria a gravidade do comportamento do 

empregado, haja vista inexistir justa causa se ação ou omissão nada representa; o 

imediatismo da rescisão, sob pena de presunção de perdão, o nexo de causalidade 

e a singularidade, vedando-se assim a dupla punição pela mesma falta. 

(NASCIMENTO 2003, p. 476). 

Os elementos da justa causa muitas vezes não estão previstos em lei, mas 

são decorrentes da doutrina e da jurisprudência. 

Quanto ao requisito da gravidade ou também denominada proporcionalidade 

da punição, podemos dizer que a falta causada pelo empregado deva ser realmente 
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grave e com uma punição adequada ao tamanho da mesma. Assim não se pode 

demitir um empregado com justa causa, por um único dia de atraso ou um 

desentendimento trivial com um gestor, no qual tenha havido bom senso e palavras 

adequadas no diálogo.  

Da mesma forma um único desacato de um empregado ao seu gestor, onde 

foram por ele pronunciados palavrões, pode gerar uma justa causa no quesito 

gravidade. Assim cabe a empresa não abusar de seu poder e usá-lo com bom 

senso, sem arbitrariedade e com adequação, portanto, as faltas leves devem ser 

punidas com ações mais brandas e as faltas graves com ações mais duras. 

O elemento do nexo de causalidade entre a justa causa e o ato faltoso 

significa que deve haver uma ligação clara entre o motivo da justa causa e da ação 

faltosa do empregado, ou seja, uma causalidade, uma relação de causa e efeito 

entre a demissão e a falta. 

Já o requisito da atualidade ou imediatidade, quer dizer que a demissão do 

empregado deve ser aplicada de imediato ao conhecimento da empresa pela falta 

cometida pelo empregado. A contagem do tempo para manter este requisito, não 

conta da data da ocorrência da falta grave, mas sim da data em que a empresa 

soube da mesma. Assim, por exemplo, se uma empresa descobrisse apenas na 

data de hoje que um empregado tenha praticado um desfalque patrimonial contra si 

há meses atrás, mesmo assim, pode punir o empregado com a demissão por justa 

causa.  

Se para a aplicação da justa causa entender-se como necessária a realização 

de uma sindicância para avaliar a culpa ou não do empregado, como por exemplo, 

roubo, o prazo conta apenas do término da mesma, mas que mesmo assim deve ser 

feita em tempo razoável e estritamente necessário para a investigação pela 

empresa. A não atualidade e imediatidade da demissão com justa causa, também 

caracteriza o perdão tácito (presumido) da falta grave, mesmo que existente. Assim, 

se um empregado apropriou-se de valores e a empresa souber na época, mas 

deixar para demiti-lo com justa causa apenas futuramente quando contratar outro 

para o seu lugar, existirá o perdão tácito. 

Além disso, um empregado não pode sofrer mais de uma punição por uma 

mesma falta grave, por exemplo, um empregado é suspenso disciplinarmente por 

uma discussão com seu chefe e depois ao retornar ao trabalho a empresa decida 

lhe demitir com justa causa pelo mesmo motivo, pois, mudou de ideia achando que a 
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falta era mais grave. Assim a pena aplicada ao empregado deve ser única, sendo 

este o denominado requisito da proibição da dupla penalidade. 

 

 

5 PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E BOA FÉ E SUA INCIDÊNCIA NA RELAÇÃO DE 

EMPREGO 

 

 

Como se sabe, nas relações trabalhistas o princípio da boa-fé deve ser levado 

em conta, ou seja, no contrato de trabalho deve prevalecer, entre empregado e 

empregador, a lealdade e a confiança recíproca, sendo que, caso não haja mais por 

ato de um dos polos, este contrato fica deficiente. 

Princípio básico do direito segundo o qual as partes são obrigadas a dirigir a 

manifestação da vontade de forma clara e autêntica, de maneira que todas as 

intenções das partes tenham por objeto cumprir suas obrigações da melhor forma 

prescrita em lei. 

 Aliás, dada a importância da boa-fé nos contratos, o legislador expressamente 

o inseriu no artigo 422 do Novo Código Civil. Analisando a questão, Miguel Reale 

disserta que: 

 

Tomar explícito, como princípio condicionador de todo o processo 
hermenêutico, que a liberdade de contratar só pode ser exercida em 
consonância com os fins sociais do contrato, implicando os valores 
primordiais da boa-fé e da probidade. Trata-se de preceito 
fundamental, dispensável talvez sob o enfoque de uma estreita 
compreensão positivista do Direito, mas essencial à adequação das 
normas particulares à concreção ética da experiência jurídica. (1986, 
p. 94) 

 

 A boa fé se divide em subjetiva e objetiva. A primeira se refere a convicção da 

prática de um determinado ato conforme ao direito. Já a boa-fé objetiva se refere a 

um comportamento imposto às partes por uma determinada regra de conduta. 

Verifica-se que boa-fé objetiva impõe necessariamente a cooperação, a 

lealdade, a ausência de malícia e abuso entre os sujeitos de determinada relação 

jurídica. 

Nesse sentido Cláudia Lima Marques assevera que: 
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Boa-fé objetiva significa, portanto, uma atuação „refletida‟, uma 
atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 
respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 
expectativas, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem 
obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, 
cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 
objetivo contratual e a realização dos interesses das partes. (Apud 
BARLETTA, 2003, p. 118) 

 

 A boa-fé pressupõe inequivocadamente a ausência de malícia, de intenções 

condenáveis, ou seja, impõem as partes o dever de agir de forma eticamente 

correta, dirigindo-se as suas pretensões para o que efetivamente constitui o objeto 

da relação contratual. 

 Em que pese à legislação trabalhista não possuir norma expressa a respeito 

da atuação do princípio da boa-fé, não há como negar que a boa-fé constitui preceito 

basilar da efetivação do próprio princípio da proteção que constitui fundamento de 

qualquer relação de empregado. Assim como, a aplicação do princípio da boa-fé 

contribui para se coibir o abuso de poder econômico por parte do empregador com a 

estipulação de cláusulas contratuais notadamente desproporcionais, também 

outorgam ao empregado o ônus de dirigir a prestação laboral em conformidade com 

a ética e o direito. 

 Conforme leciona o professor Ipojucan Demétrius Vecchi: “parece-me 

inegável a estreita vinculação do princípio da confiança e do princípio da boa-fé 

(subjetiva e objetiva)” (2007, p. 254), razão pela qual o princípio da boa-fé objetiva 

realmente está estreitamente ligado à confiança entre o empregado e empregador. 

 Refere-se, também, que a confiança deve estar sempre presente entre 

empregador e empregado. O contrato de trabalho não cria apenas direitos e 

obrigações de ordem exclusivamente patrimonial, mas também pessoal, cria uma 

relação a qual exige confiança para ser estável. (RODRIGUES, 1978, p. 265). 

 Carmem Camino afirma que: 

 

“em geral, o ato de improbidade não enseja uma segunda chance 
para o empregado que o pratica. A constatação da atitude desonesta, 
ainda que dela tenha resultado repercussão insignificante, rompe a 
fidúcia inerente ao contrato”. (1999, p. 273) 

 

 Ou seja, a doutrinadora acima referida quis dizer que, às vezes, em um ato do 

empregado que agiu de forma desonesta, onde o prejuízo material foi pequeno, há 

um problema que seria suficiente para ocorrer a justa causa: a quebra de confiança. 
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 Caberia aqui a seguinte pergunta: se um empregado desvia um valor muito 

pequeno do caixa, por exemplo, e o empregador toma conhecimento de tal fato, terá 

o empregador a confiança necessária para deixar que este funcionário desempenhe 

a sua função normalmente, lidando com todo o patrimônio do empregador? A 

resposta veremos mais adiante. 

 

 

6 CONTORNOS CONCEITUAIS DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO 

DIREITO PÁTRIO. 

 

 

O princípio da insignificância ocorre quando uma ação tipificada como crime, 

praticada por determinada pessoa, é irrelevante, não causando qualquer lesão à 

sociedade, ao ordenamento jurídico ou à própria vítima.  

Não se discute se a conduta praticada é crime ou não, pois é caso de 

excludente de tipicidade do fato, diante do desvalor e desproporção do resultado, no 

caso, insignificante, onde a atuação estatal com a incidência de um processo e de 

uma pena seria injusto. 

Nas palavras de Cássio Vinicius D. C. V. Lazzari Prestes, o principio da 

insignificância tem o seguinte significado: 

 

Pode ser conceituado como aquele que permite infirmar a tipicidade 
de fatos que, por sua inexpressividade, constituem ações de 
bagatela, desprovidas de reprovabilidade, de modo a não merecerem 
valoração da norma penal, exsurgindo, pois, como irrelevantes. 
(2003, p.40) 

 

Referido princípio ocorre quando a gradação qualitativa e quantitativa do 

injusto permite que o fato insignificante seja excluído da tipicidade penal (TOLEDO, 

2000, p. 1330). 

Quando se permite infirmar a tipicidade de fatos pouco expressivos, pouco 

reprováveis, sem que mereçam a valoração da norma penal, sendo irrelevantes, 

faltando-lhe o juízo de censura penal (AKCEL, 1998, p. 73). 

Ainda, na lição de Vico Mañas o princípio da insignificância pode ser assim 

configurado: 
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O principio da insignificância, portanto, pode ser definido como 
instrumento de interpretação restritiva, fundado na concepção 
material do tipo penal, por intermédio do qual é possível alcançar, 
pela via judicial e sem macular a segurança jurídica do pensamento 
sistemático, a proposição político-criminal da necessidade de 
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não 
atingem a forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos 
pelo direito penal (1994, p. 81) 

 

Os critérios de fixação e determinação das condutas insignificantes para a 

incidência do principio são determinados pelo senso pessoal de justiça do operador 

jurídico, ficando condicionado a uma conceituação particular e empírica do que seja 

crime de bagatela (SILVA, 2008, p. 93). 

É possível afirmar que na esfera penal, o princípio da insignificância tem o 

sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade, ou seja, não considera o ato 

praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não 

apenas na diminuição e substituição da pena ou sua não aplicação.  

Ainda, sob a visão penal, o princípio da significância, para ser utilizado, faz-se 

necessária a presença de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da 

conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo 

grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica 

provocada (exemplo: o furto de algo de baixo valor). Sua aplicação decorre no 

sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam 

resultado cujo desvalor não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja 

ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 

 

 

7 O ATO DE IMPROBIDADE COMO ELEMENTO JUSTIFICADOR DA JUSTA 

CAUSA 

 

 

Consabido que, por força da letra “a” do artigo 482 da CLT, o empregado 

desonesto pode ser demitido por justa causa, sendo que referido dispositivo prevê o 

ato de improbidade. 

 O jurista Amauri Mascaro Nascimento define improbidade como sendo: 

 

Ato lesivo contra o patrimônio da empresa, ou de terceiro, relacionado 
com o trabalho (ex: furto, roubo, ranquil, falsificação de documentos 
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para receber horas extras, apropriação indébita de valores da 
empresa etc). (2004, p. 505) 
 

 Para Carmem Camino, existe uma intensa controvérsia com relação ao 

conceito de ato de improbidade, sendo que se pode afirmar tratar-se de ato doloso 

de empregado, comissivo ou omissivo (1999, p. 272). 

 Analisando-se os conceitos trazidos pela doutrina, se pode perceber que, 

muitas condutas podem ser enquadradas como sendo ímprobas, ou seja, o seu 

conceito é muito amplo, e pode levar a um extensíssimo rol de atos responsáveis do 

empregado. 

 A palavra improbidade vem do Latim improbitas, que significa má qualidade, 

imoralidade, ou ainda malícia (Martins 2009, p. 362), ou seja, deriva do ímprobo, 

vale dizer, aquele que não é probo, ou melhor, o desonesto. O mesmo autor, ainda 

observa que “não há necessidade de ser feito boletim de ocorrência para a 

caracterização da falta, que, inclusive, independe do valor da coisa subtraída” (2009, 

p. 362). 

 O doutrinador Antonio Lamarca destaca que no ato da improbidade, o 

empregado visa uma vantagem que gera um prejuízo real ou potencial para alguém 

(1977, p. 77). Salutar salientar que, o prejuízo não precisa ser direto ao patrimônio 

do empregador, pois, por exemplo, se o empregado com a sua conduta desonrosa 

prejudicar o patrimônio de um colega de trabalho, furtando seus pertences, também 

pode ser caracterizado como um ato de improbidade, mesmo que não tenha 

prejudicado o patrimônio direto do empregador. 

 Ainda, a improbidade pode se dar até mesmo com relação a clientes do 

empregador. Sobre a matéria, Carmem Camino registra que: 

 

Abarca, desde a prática de delitos tipificados na lei penal ao 
envolvimento do empregado em situações menos graves que, 
embora possam se afigurar irrelevantes na esfera criminal, 
consubstanciam conduta desonrosa segundo o senso comum. A 
jurisprudência é fecunda a respeito e o rol de condutas admitidas 
como ímprobas bem dá a medida da extensão da matéria e da 
elástica tipicidade da justa causa que lidera o rol legal. Vejamos 
algumas das faltas praticadas por empregados, admitidos como ato 
de improbidade, em processos por nós julgados, ao longo de quase 
duas décadas: deixar de prestar contas de quantias recebidas em 
nome do empregador; deixar de registrar a totalidade das passagens 
cobradas no interior do ônibus; deixar, propositalmente, aberta a 
porta do escritório da empresa, para permitir o acesso de outro 
colega, com o intuito de furtar os cheques pré-datados que 
aguardavam a data da própria apresentação; apropriar-se de material 
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de escritório, pertencente a empresa, para  ranq-lo, a preço muito 
abaixo do mercado, aos vizinhos do conjunto residencial, para 
utilização pelas crianças nas escolas (lápis, borrachas, réguas, 
canetas esferográficas, grampos...); apropriar-se de numerários do 
caixa, obtido no sub-faturamento das notas fiscais; indicar 
dependente inexistente para usufruir de auxílio-saúde, pago pela 
empresa; adulterar nota fiscal, com colocação de valor superior ao 
preço efetivamente cobrado, para fechar o caixa da empresa; 
adulterar o algarismo 0 para transformá-lo em 6, de sorte a justificar 
16 dias de falta no trabalho, quando obtivera, na médica signatária, 
declaração de incapacidade para o trabalho por apenas 10 dias... 
(1999, p. 273) 

 

 Como se sabe, algumas faltas graves do artigo 482 não devem ser 

configuradas em um só ato do empregado, mas sim um conjunto de atitudes deste, 

como é o exemplo da justa causa por conduta desidiosa do empregado, em que 

“costuma-se caracterizar-se pela prática de vários atos (comparecimento impontual, 

ausências, produção imperfeita); excepcionalmente poderá estar configurada em um 

só ato culposo muito grave”. (CARRION, 2008, p. 382-383). 

 Todavia, em geral, o ato de improbidade cometido pelo empregado não 

necessita, necessariamente, de um conjunto de condutas deste, ou seja, se o 

obreiro cometer um ato só o qual seja configurado como uma conduta desonrosa, 

não precisaria, assim, de uma segunda conduta, sendo que, na primeira, o 

empregador já estaria autorizado legalmente a demitir o empregado com o 

fundamento da letra “a” do artigo 482 da CLT. 

 Entretanto, é lógico que a acusação do empregador deve-se revestir de 

razoabilidade, pois a imputação faltosa não pode ser leviana, ou seja, o empregado 

deve, de forma comprovada, realmente ter praticado atos dentro da empresa que 

comprovem que sua conduta foi desonesta. (CAMINO, 1999, p. 272). 

 A jurisprudência pátria atenta para a importância e seriedade que devem ser 

levados em conta num caso prático de demissão por fundamento de ato de 

improbidade por parte do empregado, quanto à prova, senão vejamos: 

 

Improbidade. A imputação de improbidade ao empregado para seu 
despedimento sumário é a mais grave das hipóteses contempladas 
pelo art. 482 consolidado. Como tal, deve ser provada de modo 
irrefutável sob pena de sua imprestabilidade para este fim (TRT/SP, 
RO 028600013495, Délvio Buffulin, Ac. 8º T. 8.404/87). (CARRION, 
2008, p. 381) 
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 No caso concreto, devem ser analisadas pelo juiz as particularidades de cada 

caso, sendo que, a tipicidade da presente modalidade de justa causa é muito 

elástica, conforme já visto. 

 Urge salientar que o elemento caracterizador do ato de improbidade é a 

intenção do empregado de cometer o ato, ou seja, o dolo, não podendo se 

considerar o ato infracional de improbidade, cometido por negligência, imperícia ou 

imprudência do trabalhador. 

 Outrossim, como corolário lógico tem-se que, a mera intenção de praticar a 

lesão seja considerada improbidade, pois, embora não consumado o ato por 

circunstâncias alheias, o patrimônio do empregador foi colocado em risco, e isso, por 

si só, é causa determinante para o cometimento de falta grave, porquanto a relação 

de trabalho é permeada pela “confiança recíproca”, a qual, na ocorrência dessas 

hipóteses, resta inevitavelmente abalada. 

 No entanto, é importante frisar que, em decorrência do próprio princípio da 

proteção, a doutrina e a jurisprudência tem procurado delimitar com bastante cautela 

o campo de abrangência do conceito jurídico de “improbidade trabalhista”, de forma 

a evitar que as relações de emprego se dissolvam pela simples manifestação 

unilateral de vontade do empregador de se ver “livre” de determinado empregado. 

 

 

8 DO FURTO E DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATOS DE IMPROBIDADE 

SUJEITOS A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA ESFERA DO 

DIREITO PENAL 

 

 

 Inseridas no Título II, do Código Penal (Decreto-lei n. 2.848/40), denominado 

“Dos crimes contra o Patrimônio”, as figuras típicas previstas nos arts. 155 e 156, 

bem como nos arts. 168 a 170, que consubstanciam os crimes de furto e de 

apropriação indébita, respectivamente, destinam-se justamente à proteção da 

integridade patrimonial da vítima, tutelando tanto a propriedade, como a posse. 

 Segundo leciona Guilherme de Souza Nucci, ”furtar significa apoderar-se ou 

assenhorar-se de coisa pertencente a outrem, ou seja, tornar-se senhor ou dono 

daquilo que, juridicamente, não lhe pertence”. (2009, p. 717) 
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 Com efeito, o art. 155 do Código Penal considera furto a conduta de “subtrair, 

para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. Ou seja, da simples análise do tipo 

penal, é possível perceber que “subtrair” consubstancia o verbo nuclear da figura 

típica em questão, que significa, segundo Fernando Capez, “tirar, retirar de outrem 

bem móvel, sem a sua permissão, com o fim de assenhoramento definitivo”. (2006, 

p. 371) 

 Disso se constata que o crime em questão exige a reunião de determinados 

requisitos para sua verificação, a saber: 1) subtração de coisa alheia móvel, 2) 

dissenso da vítima; e 3) intenção de assenhoramento definitivo. 

 Entretanto, em que pese a relativa facilidade na definição dos elementos 

integrantes do tipo, divergem doutrina e jurisprudência sobre o momento 

consumativo do delito em questão, destacando-se, segundo magistério de 

Guilherme de Souza Nucci, a existência de duas teorias: amotio, pela qual o simples 

desapossamento da vítima, a mera inversão da posse da coisa, implicam a 

configuração do delito; e ablatio, que exige a consumação do furto ou exercício, pelo 

autor do fato, da posse tranquila e da res furtivae. (2009, p. 718) 

 Outrossim, o parágrafo 4º do art. 155 do Código Penal ainda define as 

modalidades qualificadas do delito de furto, dentre as quais se destaca – para os fins 

deste estudo – a previsão contida no inciso II, que considera qualificado o furto 

praticado com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza. 

 O empregado, portanto, que se aproveita da confiança que lhe é depositada 

em razão do contrato de trabalho para ter seu acesso à res furtivae facilitado e 

assim consumar seu intento criminoso, pratica o delito de furto qualificado, na forma 

do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal. 

 Nesse exato sentido, recentemente decidiu o E. Tribunal de Justiça no Estado 

do Rio Grande do Sul, quando da análise da Apelação Criminal n. 70025389982, 

relatada pela Exma. Des. Elba Aparecida Nicolli Bastos: 

 

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO; ABUSO DE CONFIANÇA. 
PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O caseiro que, aproveitando-
se da viagem da família, subtrai uma motocicleta e dois capacetes, 
vendendo-os em outra cidade para terceiros, comete o delito de furto. 
2. Demonstrado que a vítima, durante suas viagens, confiava ao réu 
as chaves da sua residência para que dela cuidasse, com livre 
acesso a todas as dependência, caracterizada está a qualificadora do 
abuso de confiança, já que extrapolada a usual relação empregatícia 
entre empregado e empregador. NEGARAM PROVIMENTO. 
(Apelação Crime Nº 70025389982, Terceira Câmara Criminal, 
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Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elba Aparecida Nicolli Bastos, 
Julgado em 21/08/2008). 

 

 Da mesma forma, o crime de apropriação indébita, previsto no art. 168 do 

Código Penal, igualmente pressupõe, ainda que implicitamente, a existência de 

relação de confiança entre os sujeitos ativo e passivo do delito. 

 Com efeito, o referido dispositivo legal denomina apropriação indébita o ato 

criminoso de “apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a 

detenção”. Segundo Guilherme de Souza Nucci, “apropriar-se significa apossar-se 

ou tornar como sua coisa que pertence a outra pessoa”. (2009, p. 767). 

 O delito pressupõe, portanto, um elemento básico, consistente na “posse ou 

detenção oriunda de um título legítimo por parte do agente”, consoante ensinamento 

de Julio Fabbrini Mirabete (2000, p. 281). 

 Ou seja, assim como no exemplo do crime de furto, a apropriação indébita 

também reclama a existência de coisa alheia móvel, o dissenso da vítima e o ânimo 

de assenhoramento definitivo, divergindo ambas as figuras justamente no que atine 

à circunstância elementar anteriormente citada, que somente está presente na figura 

do art. 168 do Código Penal. 

 Trata-se da figura típica que também assume especial relevo nas relações de 

trabalho, tanto que o art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal, prevê aumento da 

pena em 1/3 quando o delito for praticado “em razão de ofício, emprego ou 

profissão”. 

 Entretanto, diferentemente do que ocorre no furto qualificado pelo abuso de 

confiança, no qual o sujeito ativo se aproveita da confiança que lhe é depositada 

para ter seu acesso à coisa facilitado; aqui a posse da coisa lhe é confiada em razão 

do empregado. Deve haver, portanto, nexo de causalidade entre a relação de 

trabalho e o recebimento da coisa, consoante assevera Fernando Capez, cuja posse 

é posteriormente desvirtuada e passa a ser exercida em nome próprio, à revelia da 

vontade do sujeito passivo. (2006, p. 483). 

 

 

9 DA (IN) APLICABILIDDE DO PRNCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA DESPEDIDA 

POR JUSTA CAUSA FUNDAMENTADA NO ATO DE IMPROBIDADE 
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No transcorrer do presente artigo, procurou-se analisar todos os aspectos 

relevantes que circundam a relação contratual havida entre as partes e que de 

alguma forma dirigem uma atuação para a possibilidade ou não, de rescisão do 

contrato de trabalho por justa causa fundamentada em ato de improbidade. 

 Se por um lado o contrato de trabalho, regido pelo princípio da continuidade, 

está amparado em princípios basilares, como princípio da proteção e da dignidade 

da pessoa humana, já que o trabalho é o meio hábil para a consecução de diversos 

direitos humanos fundamentais previstos na Constituição Federal, de outro lado, não 

há como se negar que a boa-fé também permeia a relação, de forma que o contrato 

de trabalho deve ser regido pela “confiança” mútua, a qual constitui elemento 

indispensável à manutenção do vínculo contratual entre as partes. 

 Questão tormentosa ocorre quando todos esses preceitos são questionados 

em razão de uma falta cometida pelo empregador, a qual, em que pese não causar 

prejuízo patrimonial algum ao empregador, maculou o princípio da boa-fé, levando a 

quebra da confiança existente entre empregador e empregado. 

 Nesses casos, os quais se exteriorizam, principalmente, nas hipóteses em 

que o empregado furta ou se apropria de bens de pequeno valor de propriedade do 

empregador, dos demais empregados ou de terceiros na constância do vínculo 

empregatício, surge a dúvida. Constitui um ato de improbidade? Constitui um ato 

grave a ponto de possibilitar a rescisão do contrato de trabalho da forma mais 

gravosa e onerosa ao empregado? E principalmente, não seria o caso de se aplicar 

o princípio da insignificância para o ato cometido pelo trabalhador? 

 A doutrina e a jurisprudência divergem com relação a resposta para esse 

caso, apresentando respostas antagônicas para o mesmo caso. Para uma parcela 

minoritária da jurisprudência, o poder disciplinar do empregador, deve estar 

intimamente relacionado com o caráter pedagógico da sanção, analisando-se todas 

as circunstâncias que circulam o caso tais como: a condição social do empregado, a 

sua vida laboral pregressa, o seu comportamento diário e a possibilidade de 

aplicação de outras sanções pedagogicamente mais razoáveis (advertência ou 

suspensão). 

 Nesse contexto é a lição de Sérgio Pinto Martins, para o qual: 

 

O poder de punição do empregador deve ser exercido com boa-fé. O 
objetivo da punição deve ser pedagógico, de mostrar ao funcionário 
que está errado e não deve cometer novamente a mesma falta. O uso 
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do poder de punição por parte do empregador em desacordo com 
suas finalidades implica excesso ou abuso de poder. (2008, p. 200) 

 

 Neste contexto, consubstanciado no princípio da proteção, observa-se 

claramente uma razoabilidade entre a conduta e a sanção, de forma que não ocorre 

a punição mais grave para o contrato de trabalho, que é a rescisão por justa causa 

por ato de improbidade. 

 Assim, sempre que o empregado, de condição social simples, que nunca 

tenha sido punido anteriormente com qualquer das penas previstas pela legislação 

trabalhista, quer seja advertência, quer seja suspensão, cometa uma falta que não 

cause prejuízo, ou que esta seja insignificante para o empregador, seja punida de 

forma mais gravosa (aplicação da justa causa), entende-se pela aplicabilidade do 

princípio da insignificância concluindo-se pela abusividade do poder disciplinar do 

empregador, preservando-se assim que o emprego constitui direito fundamental do 

trabalhador. 

 Em decisão de primeiro grau, que aqui serve como ilustração ao tema, a qual 

foi proferida nos autos da Ação Trabalhista 83/03, o juízo a quo determinou a 

reversão da justa causa em face de aplicação do princípio da insignificância. 

Nas razões da sentença, o magistrado expõe que: 

 

O autor, pessoa humilde, ajudante de agropecuária, salário de 
R$357,00, sete anos de trabalho prestados para a reclamada sem 
notícia de que, em todo esse período, tenha sido alguma vez punido 
disciplinarmente. Ora, ante a esse contexto, não há como se 
vislumbrar o furto de uma ave produto do descarte (aves comestíveis, 
todavia não reprodutoras por possuírem alguma espécie de defeito, 
vide depoimento da testemunha João, vide fls. 257/258), fato capaz 
de ensejar a despedida por justa causa, ante a insignificância do 
evento, que, no sentido do Juízo, é até mesmo desculpável, na 
medida em que nenhum prejuízo trouxe à reclamada. Com efeito, na 
esteira da lição da professora Carmem Camino, o caso comporta a 
aplicação subsidiária (art. 8º da CLT) do princípio do Direito Penal, 
em especial, o princípio da insignificância, também denominado, 
princípio da bagatela. Veja-se, analisando-se os contornos jurídicos 
do princípio em tela, o contexto que envolve as partes e o fato 
praticado pelo autor, conclui-se, sem grandes esforços, que a 
conduta do obreiro não se reveste de tipicidade criminal, não sendo 
suficientemente grave para gerar a despedida por justa causa. Em 
outras palavras, não se enquadra como ato de improbidade e não é 
suficientemente grave para gerar despedida motivada na 
incontinência de conduta ou mau procedimento. Só o que foi até aqui 
abordado já seria suficiente para decretar a nulidade da justa causa. 
Todavia, há, ainda, outros elementos a serem considerados. Primeiro, 
o reclamante ao longo de seus mais de sete anos de serviço prestado 
para a reclamada jamais foi punido disciplinarmente. Ora, ante o 
princípio da gradação da pena, deveria a reclamada primeiro ter 
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advertido o autor. Acaso reiterada a conduta, suspendê-lo. Somente 
em caso de nova reiteração é que caberia, em tese, a despedida 
justificada. Segundo, em se tratando de furto, deveria a reclamada 
primeiro ter dado ao autor a oportunidade de recompor a situação ao 
status quo ante, ou seja, repor o frango furtado ou indenizar o valor 
equivalente. Além de não ter feito isso, a reclamada optou por aplicar 
pena máxima, atitude manifestamente desproporcional, não só pelo o 
que foi declinado no parágrafo anterior, mas também por tudo o que 
até aqui foi dito. O jargão do princípio da proporcionalidade diz tudo: 
não se matam pardais com tiros de canhão. 
Ainda, verifica-se que a reclamada não se preocupou com os fins 
sociais do poder disciplinar, entre eles o caráter pedagógico da pena, 
no sentido de explicar ao obreiro, pessoa simples, as razões pelas 
quais não deveria ter praticado o ato reputado faltoso, advertindo-o 
para que, doravante, não mais o praticasse. 
Novamente, socorremo-nos da lição de Carmem Camino. Há faltas e 
faltas. As ditas veniais, certamente, não ensejarão o ato extremo do 
despendimento. Uma simples advertência ou, em casos mais sérios, 
uma suspensão disciplinar, resolverão satisfatoriamente a situação 
criada, sem maiores perdas para o empregado e sem 
comprometimento do poder de comando do empregador. Outras 
faltas poderão ensejar o exercício do poder disciplinar com intuito 
exclusivamente educativo, visando a esclarecer o empregado, instruí-
lo ou habilitá-lo profissionalmente de modo a que os atos faltosos não 
se repitam. 

 

 Por outro lado, há de se considerar que, o poder disciplinar do empregador 

decorre do poder de direção que o empregador possui, ou seja, é faculdade 

exclusiva deste definir como e de que forma as atividades do empregado, 

decorrentes do contrato de trabalho serão exercidas. (DELGADO, 2009, p. 592). 

Esse poder diretivo encontra-se positivado no artigo 2º da CLT, o qual conceituando 

a figura do empregador, outorga ao mesmo o poder de dirigir as atividades de seus 

funcionários. 

 Dentro desse poder disciplinar, a lei faculta ao empregador a aplicação de 

medidas punitivas que são: advertência, suspensão disciplinar e rescisão do 

contrato de emprego por justa causa. Gize-se que, salvo norma coletiva em sentido 

contrário, inexiste qualquer obrigação do empregador em seguir algum critério de 

gradação da pena, ou seja, primeiro advertir, depois suspender para só então 

rescindir o contrato por justa causa. 

 Dessa forma, de acordo com o poder diretivo e disciplinar do empregador, 

sempre que a relação havida entre os contratantes for maculada por algum ato 

faltoso cometido pelo empregado, que traduza na falta de boa-fé com a conseqüente 

quebra de confiança, se estará diante de uma falta grave passível de punição na 

forma do artigo 482 da CLT. 
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 Não há assim, de acordo com essa teoria, de se cogitar da aplicação do 

princípio da insignificância já que a aplicação da sanção não considera o prejuízo 

patrimonial sofrido pelo empregador, mas sim a quebra da confiança a qual torna 

impossível a manutenção do vínculo empregatício. 

 Nesse sentido, entendendo pela inaplicabilidade do Princípio da 

Insignificância no Direito do Trabalho, o professor Wagner Giglio argumenta que: 

 

O pequeno valor da coisa só tem consequências no Direito Penal, 
para atenuar a punição. Na esfera trabalhista, o que importa é o abalo 
da confiança depositada no empregado: a improbidade se configura 
pelo ato de desonestidade, e não pelo valor da coisa objeto do ato 
desonesto do empregado. (2000, p. 71) 

 

 Observa-se que para a configuração do ato de improbidade, pouco importa o 

tamanho do prejuízo suportado pelo empregador em razão da conduta desonesta de 

seu empregado. O que realmente constitui o elemento ensejador da falta grave é a 

quebra do elo de maior significância do vínculo empregatício que é confiança 

recíproca que o pacto laboral estabelece entre empregador e empregado. 

 Em linhas anteriores foi trazido a baila decisão de primeiro grau proferida nos 

autos da Ação Trabalhista 83/03, em que o juízo a quo determinou a reversão da 

justa causa em face de aplicação do princípio da insignificância. 

 Essa mesma ação, quando julgada pelo juízo ad quem teve seu resultado 

alterado, de forma que, a medida disciplinar de rescisão do contrato de trabalho por 

justa causa tomada pelo empregador foi mantida, ante a inaplicabilidade do princípio 

da bagatela, conforme abaixo transcrita. 

 

JUSTA CAUSA. ATO DE IMPROBIDADE. Para a caracterização do 
ato de improbidade é irrelevante que o prejuízo dele decorrente seja 
de grande ou pequeno valor, impondo-se sobrelevar o seu conteúdo 
intrínseco, a desonestidade e o abuso, a intenção moral traduzida em 
ato concreto. 

 

 Nas razões do acórdão, a Desembargadora Marta Maria Vilialba Fabre 

desconsiderou o prejuízo ínfimo causado pelo ato faltoso do empregado, 

consignando que a justa causa está caracterizada no ato em si e não no quantum do 

dano material, senão vejamos: 

 

Não há dúvida do cometimento pelo autor de um ato de improbidade. 
Houve a quebra de confiança depositada no empregado pelo 
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empregador, não havendo como desprezar o fato de que ele, eleito 
inclusive para compor a diretoria do sindicato, estava bem ciente do 
ilícito que estava cometendo, tendo persistido em sua conduta 
faltosa, mesmo quando alertado por um colega de trabalho. Diante da 
tranqüilidade demonstrada pelo autor com o cometimento da falta, e 
até mesmo do cinismo denotado em sua afirmativa de que o frango 
foi bem aproveitado, não vejo como a ré pudesse ter tomado outra 
atitude que não aquela de resolver o contrato por justa causa. 
Acrescento, por derradeiro, relativamente ao prejuízo causado a 
empregadora, que a ave tomada pelo autor, embora estivesse entre 
as destinadas ao “descarte”, pois não era própria para reprodução, o 
era para consumo, e destinava-se à venda para terceiros. Esse fato 
não enseja maiores comentários, sendo irrelevante se foi uma ave 
que o autor tomou para si ou se foram cinco, ou dez, impondo-se 
sobrelevar, isto sim, o conteúdo intrínseco do ato faltoso, a 
desonestidade e o abuso, a intenção imoral que terminou por traduzir-
se em ato concreto. 

 
 Assim, considerando-se que o princípio da insignificância não tem aplicação 

automática no contrato de trabalho, estando vinculada a questão da boa-fé e da 

confiança, ou seja, sendo de pequena monta o prejuízo patrimonial experimentado 

pelo empregador, mas, o suficiente para romper a “fidúcia” existente na relação 

contratual, a justa causa, fundamentada no artigo 482 – A da CLT é medida que se 

impõe. Caso contrário, o princípio da insignificância pode ser invocado para fins de 

reversão da penalidade aplicada porquanto se coaduna com os institutos e 

princípios basilares do Direito do Trabalho. 

 Como salienta Pais de Vasconcelos: 

 
A confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando 
uma pessoa atua ou celebra ato, negócio ou contrato, tendo confiado 
na atitude, na seriedade, ou nas promessas de outrem, ou confiado 
na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas, 
ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o direito não pode 
ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança. 
Deve-se levar em conta os princípios da boa-fé, da segurança jurídica 
e da proteção da confiança. 

 

 Em outras palavras, maculando-se a confiança e boa-fé, a extinção do 

contrato de trabalho por justa causa é medida que se mostra possível. Caso 

contrário, o princípio da bagatela pode ser utilizado como forma de preservar o 

trabalho evitando-se que o poder diretivo do empregador se sobreponha a direitos 

fundamentais mínimos. 

 

 

10 CONCLUSÃO 



21 

 

 

Sendo a continuidade da relação de emprego umas das principais 

características do direito do trabalho e, considerando as modalidades pelas quais o 

contrato pode ser rescindo por justa causa, a aplicação do principio da 

insignificância fundada em ato de improbidade deve ser tratada com muita cautela. 

A rescisão do contrato de trabalho por justa causa importa na modalidade 

mais gravosa de extinção do vínculo empregatício, configurando uma punição ao 

empregado faltoso tendo por consequência a perda de importantes verbas salariais 

e rescisórias. 

Para a hipótese do ato de improbidade, que se enquadra em tal situação, 

como na ocorrência do furto e/ou da apropriação indébita cometida pelo empregado, 

necessário profunda análise do efetivo prejuízo patrimonial da vítima. 

Se por um lado o poder disciplinar do empregador é inerente ao contrato de 

trabalho, este não é absoluto e irrestrito, de modo que a sanção aplicada deve levar 

em consideração diversas peculiaridades, como, por exemplo, a condição social do 

empregado, a sua vida laboral pregressa, o seu comportamento diário e a 

possibilidade de aplicação de outras sanções pedagogicamente mais razoáveis. 

Ademais, quando se tratar de ato de improbidade, o valor do prejuízo patrimonial 

está intimamente vinculado a quebra de confiança, de modo, quando o dano for 

insignificância, não sendo apto, por si só a abalar a boa-fé que norteia o contrato de 

trabalho, a adoção do princípio da insignificância é medida coerente para se coibir a 

ruptura do vinculo laboral por justa causa.  

Assim, para a configuração do ato de improbidade, não constitui o elemento 

de maior importância o tamanho do prejuízo suportado pelo empregador em razão 

da conduta desonesta de seu empregado, sendo que o que realmente constitui o 

elemento ensejador da falta grave é a quebra do elo de maior significância do 

vínculo empregatício que é confiança recíproca que o pacto laboral estabelece entre 

empregador e empregado, quando então, a inaplicabilidade do princípio da 

insignificância deve prevalecer. 
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