
Demissão ofensiva pode causar dano moral  
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Para entrar com ação contra firma, ex-funcionário deve ter provas 
 
Foi à meia-luz e ao som de um violão que o ex-gerente de informática M.V., 55, ouviu de seu 
então chefe que estava demitido. Mais do que o local -o bar de um hotel cinco estrelas de São 
Paulo-, foi a maneira como foi desligado da empresa o que o chocou. 
 
"Depois de 25 anos de dedicação à multinacional, o mínimo que eu esperava era um pouco de 
respeito. Eles poderiam ter me chamado em uma sala, em horário comercial, mas fui pego de 
surpresa", conta. 
 
A analista de recursos humanos M.R., 25, conta que se sentiu injustiçada ao ver que, minutos 
após ter sido demitida, não tinha mais acesso à rede de computadores da empresa. 
 
"Não pude nem mandar uma mensagem de despedida, até parece que eu ia enviar um e-mail-
bomba. A confiança construída em seis anos foi quebrada em minutos", lembra. 
 
Dano moral 
 
Apesar do mal-estar causado em situações como essas, não há, na legislação brasileira, 
procedimento estabelecido para a demissão, segundo a advogada Fabíola Marques, presidente 
da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. 
 
"O empregador pode dispensar independentemente do motivo. Mas deve cumprir seu dever e 
pagar todos os direitos, como o aviso prévio", explica. 
 
O empregado que se sente ofendido ou discriminado na hora da demissão, contudo, pode 
entrar com uma ação contra a empresa por danos morais, de acordo com o professor de 
direito do trabalho da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica) Renato Rua de Almeida. 
 
"Mas é muito difícil conseguir a indenização. É preciso que o funcionário tenha provas 
documentais ou testemunhais de que realmente foi ofendido." 
 
Caso o empregado não tenha como provar a ofensa, pode entrar com uma denúncia na 
Delegacia Regional do Trabalho. 
 
"O fiscal terá de ir à empresa e verificar se a ofensa de fato aconteceu. Só que, nesse caso, a 
penalidade não será uma indenização, e sim uma multa administrativa", explica a advogada 
Sônia Mascaro Nascimento, presidente da Comissão de Direito de Trabalho da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil). 
 
Se o fiscal constatar que a atuação ofensiva é da cultura ou da política da firma, acrescenta 
Nascimento, a denúncia deverá ser encaminhada ao Ministério Público do Trabalho, que poderá 
ingressar com ação de dano moral coletivo. 
 
Apesar de não existir estatística oficial, os advogados trabalhistas ouvidos pela Folha afirmam 
que há uma tendência de aumento do número de ações de executivos contra empresas. 
 



Para a advogada Adriana Calvo, alguns profissionais processam a empregadora mais por 
questão de honra do que pela financeira. "Eles querem que os diretores se reúnam para 
pensar sobre sua demissão." 
 

 
 

Leia mais: 
 
Ao se deparar com o substituto, servidora descobre dispensa  
 
Quando chegou ao prédio em que trabalhava, a funcionária pública M.A., 47, que ocupava 
cargo de confiança, descobriu que já tinha sido substituída. Comissionada, ela não havia lido o 
Diário Oficial no dia da publicação de sua demissão. 
 
"Fiquei muito chateada porque, mesmo com a mudança de gestor, ele poderia ter falado 
comigo. Fui a última a saber." 
 
De acordo com a desembargadora do TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo) 
Ivani Contini, dispensas como a de M.A. são freqüentes. 
 
"Muda a gestão, mudam os funcionários. É comum que os anteriores descubram, na portaria, 
que já não estão mais empregados", comenta. 
 
Diferentemente dos funcionários concursados, cuja dispensa se dá por processo 
administrativo, os comissionados podem ser demitidos mesmo sem motivação, segundo 
explica o presidente da Comissão de Fiscalização do Serviço Público da OAB, Anis Kfouri. 
 
"Mas qualquer funcionário que se sentir humilhado poderá entrar com ação por dano moral 
contra o gestor e contra o Estado. Bastará ter provas." 

 
Leia mais: 
 
Dispensa indireta leva à indenização  
 



Efeitos são os mesmos de demissão sem justa causa 
 
Além da despedida ofensiva, outra medida que pode afetar o profissional é a dispensa indireta 
que ocorre quando o trabalhador, por alguma medida do empregador, pede demissão. 
 
"Essa história aconteceu com meu pai, que já morreu. Ele trabalhou em um banco durante 40 
anos e, quando o transferiram de cidade, ele não tinha sala, nem secretária, nem função", 
comenta o advogado José Eduardo Aguirre, 65. 
 
A saída, lembra Aguirre, foi entrar com uma ação na Justiça para que fosse reconhecida a 
demissão indireta e seu pai pudesse receber os vencimentos de um trabalhador demitido sem 
justa causa. 
 
A conclusão do litígio demorou seis anos e chegou até o TST (Tribunal Superior do Trabalho). 
"Vencemos e eles tiveram de pagar um montante considerável", lembra. 
 
Caso similar aconteceu com Paulo (nome fictício), ex-empregado de uma grande empresa. 
Com a chegada de um novo diretor, avisaram-lhe que seria transferido para outra seção. 
 
"Dava a impressão de que estava sendo promovido, mas não foi verdade. Eu não tinha onde 
sentar, não tinha computador e me sentia como peixe fora d'água. Então, preferi sair", diz. 
 
Aguirre afirma que essa é uma estratégia freqüente das empresas para não pagarem a multa 
de 40% sobre o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), que, dependendo do tempo 
de casa do funcionário, pode ser "bem pesada". 
 
Segundo a advogada trabalhista Fabíola Marques, o empregado pode entrar com uma ação 
contra a empresa desde que tenha provas -como e-mails ou cartas- e tenha testemunhas que 
comprovem que ele foi retirado de suas funções. 
 
"Ganhamos a causa de um diretor que, após a mudança da presidência, ficou três meses sem 
tarefa no escritório", diz. 
 
Justiça 
 
De acordo com o entendimento dos juízes do TRT-SP (Tribunal Regional do Trabalho), está 
claro que o "esvaziamento de funções gera dano moral ao trabalhador". 
 
Para o tribunal, a alteração das condições no contrato de trabalho deve ser feita por mútuo 
consentimento, entre patrão e empregado, com base no artigo 468 da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). (MCN) 

 
Leia mais: 
 
Polêmico, texto 158 da OIT não elimina dispensa sem justa causa  
 
A Convenção 158 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), que cria a modalidade de 
demissão justificada, é vista com cautela e causa controvérsias entre especialistas. 
 
O texto afirma que, em casos de demissão por problemas econômicos e estruturais da 
empresa ou pela incapacidade do trabalhador, deve existir um procedimento interno para que 
a dispensa seja efetivada. 



 
"O empregado terá direito a ampla defesa, podendo rebater os motivos para a sua dispensa, e 
a decisão final da empresa -se ele continua ou sai- será submetida ao sindicato", explica o 
professor da PUC-SP Renato Rua de Almeida. 
 
De acordo com a advogada Sônia Mascaro Nascimento, caso o sindicato discorde da decisão da 
empresa, certamente existirá um confronto judicial. "Haverá um aumento do custo no 
processo de demissão das empresas. E isso vai aumentar a informalidade", ressalta. 
 
Sem estabilidade 
 
Outro problema, aponta a advogada trabalhista Fabíola Marques, é que a necessidade de uma 
justificativa para a demissão não garante a estabilidade dos empregados. 
 
"Resta saber qual será seu impacto na economia: se vai garantir de fato a estabilidade do 
trabalhador ou, por assegurá-la, vai afastar o empregador e aumentar a informalidade." 
 
"Vale salientar que, se aprovada, a convenção não elimina a dispensa sem justa causa, como 
estão divulgando. Nem o fim da multa de 40% sobre o FGTS", destaca Nascimento. 
 
Mas, para Almeida, a convenção, cujo texto será submetido ao Congresso Nacional, deixará o 
Brasil "num patamar mais elevado de civilização". "O arbítrio do empregador será controlado: 
ele não poderá demitir porque não vai com a cara do empregado", exemplifica. 
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