
        O art. 482 da CLT enumera as hipóteses em 
que o empregador pode, por justa causa, rescin-
dir um contrato de trabalho. Dentre elas está a prá-
tica de atos de improbidade por parte do empre-
gado. Geralmente, define-se improbidade como a 
prática de atos desonestos que lesem a empresa, ou 
que de alguma forma abalem o sentimento de con-
fiança que deve ser inerente à relação de trabalho. 

        Roubo, furto e apropriação indébita do patri-
mônio de uma empresa são casos clássicos de impro-
bidade. Segundo acórdão prolatado, em 1970, pela 
3° Turma do TST “A improbidade constitui sem-
pre séria violação dos deveres do empregado, pou-
co importando o valor do objeto” . Mesmo antes de 
existir o TST, a incipiente Justiça do Trabalho já era 
chamada a decidir sobre diversos casos de impro-
bidade. Uma dessas histórias ficou preservada nos 
autos do processo n°. 13.242 de 1933, que foi jul-
gado pelo Conselho Nacional do Trabalho (CNT).

        No dia 1º de setembro de 1933, o senhor José 
Caetano, então com 53 anos, foi acusado de desviar 
dinheiro do caixa da empresa onde já trabalhava há 
29 anos. Português, casado, com esposa residente 
em Portugal, José não deixava nada a desejar em seu 
serviço e era conhecido como um homem honesto e 
eficiente, apesar de apreciador do álcool. Ele era che-
fe da Estação (pontão) de Santos, porém, após se en-
volver em um romance com uma mulher, começou 
a se apropriar do dinheiro da venda das passagens.

        Daniel Scarzo, auxiliar de transportes da seção de 
Guarujá, notou que havia algo errado acontecendo nos 
caixas da Estação de Santos. De acordo com seus cál-
culos, deveria haver mais de mil passagens de primeira 
classe nos caixas, mas, segundo pedido de reabasteci-
mento de José Caetano, havia menos de cinquenta. Da-
niel estranhou tamanho déficit e procurou Paulo Ce-
zar Gomes Martins, Chefe da Seção de Guarujá, para 
informar suas suspeitas. Ambos resolveram apurar o 
caso e chamaram Thomaz Gardner Ramos, funcioná-
rio da contabilidade, para juntos fazerem um balancete.

        Ao chegarem ao escritório em Guarujá, encon-
traram José Caetano desempenhando sua função e lhe 
informaram sobre o problema. Pego de surpresa, José 
Caetano ficou calado e apenas concordou em começar 
o balanço. Mesmo ciente de seus atos de improbidade, 
ele acreditava que os relatórios que havia maquiado 
esconderiam a fraude. Bastava manter a calma e con-
fiar que os documentos falsos não lhe entregariam.

        Os relatórios e os bilhetes começaram a ser audita-
dos e logo foi possível notar que as contas não estavam 
batendo. O caixa tinha sido fraudado. Caetano tentava 
dar prosseguimento ao balancete, mas o nervosismo 
começou a se fazer aparente e ele parou de executar 
o trabalho, sem, no entanto, se ausentar do escritório. 
Paulo começa a interpelar José Caetano sobre o que 
estava acontecendo, ele confessa que às vezes pegava 
pequenas quantias emprestadas do caixa, ora para uso 
pessoal, ora a pedido de amigos. Em sua defesa, ainda 
declara que da mesma maneira que tirava dinheiro do 
caixa, também recolocava pequenas quantias de seu 
próprio ordenado. Nunca tivera a intenção de roubar, 
só estava tendo alguns problemas financeiros, por 
causa de uma mulher com quem havia se envolvido.
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Figura 1. Cais da Estação de Guarujá. As embarcações faziam a travessia até 
a outra margem do rio, onde se encontrava a Estação (pontão) de Santos



Figura 2. Trecho do relatório da comissão apuradora da Repartição de Sane-
amento de Santos (p.11)

        Em consideração aos seus longos anos de traba-
lho, a diretoria da empresa propôs um acordo: Cae-
tano teria até o dia 4 de setembro daquele ano para 
apresentar-se com um fiador e desta forma devolver o 
dinheiro, 4 contos de réis, com relativo sossego. Che-
gou o dia marcado e os chefes da repartição espera-
ram por Caetano em vão. Ele havia desaparecido e por 
isso uma comissão apuradora foi instaurada e um in-
quérito administrativo aberto. A comissão de inqué-
rito levou o caso à delegacia e, mais tarde, ao CNT. 
Dois meses depois de iniciadas as investigações, José 
Caetano reapareceu e em depoimento à polícia, negou 
ter se envolvido com qualquer outra mulher que não 
fosse sua esposa e também declarou não saber como 
o dinheiro havia desaparecido, chegando inclusive a 
sugerir que talvez o dinheiro tivesse sumido por causa 
da invasão dos populares à estação durante a Revolta 
Constitucionalista de 1932. Sua versão da história não 
foi confirmada e, além de ter perdido o emprego, José 
Caetano foi condenado e preso.

        Diante das provas e depoimentos obtidos pela 
comissão de inquérito da Repartição de Saneamento 
de Santos e também do resultado do inquérito poli-
cial, que culminou na decretação da prisão de José 
Caetano, o CNT corroborou o entendimento de que o 
empregado tinha realmente incorrido em falta grave, 
mais especificamente improbidade, na forma do art. 
54 do Decreto n°. 20.465 de 1931. Como a CLT ain-
da não existia, esse decreto –   que regulava as Caixas 
de Aposentadoria e Pensões – é que trazia os dispo-
sitivos pertinentes às faltas graves, sendo o texto de-
les bastante parecidos com os da CLT atual. O CNT 
autorizou a empresa a realizar a demissão de José 
Caetano por justa causa. A história do português es-
tampou os jornais da época, ele perdeu o emprego, a 
liberdade e o respeito de seus antigos colegas. Assim, 
há 80 anos um ato de improbidade colocava fim a até 
então bela carreira do Chefe da Estação de Santos. 

Figura 3. Matéria d'O Estado de São Paulo sobre o desfalque (p.94)

i Acórdão 3° Turma do TST de 01.03.1971, RR n°. 
4.632/70.

ii  http://umeporchatdeassis.wordpress.com/2012/05/


