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RESUMO

Delphis foi admitido ao quadro de empregados de uma rede Farmacêutica após longo processo de seleção para assumir a função de operador de 
Caixa no qual foi exigido comprovante de escolaridade de ensino médio. Ao obter a colocação na vaga. Delphis foi encaminhado para uma filial da 
rede lá se apresentando ao Gerente de operações. Ao assumir suas funções, além de operador de caixa, seu supervisor determinou que ele 
também devesse lavar os banheiros (utilizados por clientes), tarefa diversa daquela para o qual foi contratado. O caráter sinalagmático e 
comutativo do contrato de trabalho impõe ao empregador a justa e equivalente remuneração do serviço prestado. Assim, eventual demanda da 
empresa para execução de outras tarefas não previstas na avença contratual do empregado constituirá risco da atividade econômica que deverá 
ser suportado pelo empregador. A hipótese caracteriza até ofensa ao art. 468 da CLT, vez que entre a função ajustada na celebração do contrato 
e o que lhe foi imposto posteriormente haverá sensível margem prejudicial ao trabalhador, mormente quando desacompanhada da respectiva 
compensação salarial. Destarte, é inegável que o desvio funcional e a dupla função são tidos como ilícitos, na medida em que são caracterizados 
pela determinação unilateral do empregador e ao mesmo tempo prejudicial ao obreiro que terá que assumir responsabilidades e encargos 
superiores aos limites do contratado. Neste contexto o case procura identificar a possível exorbitância do empregador de seu poder de comando 
(jus variandi) ao exigir do empregado a dupla função e suas respectivas consequências jurídicas.
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