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RESUMO 
 
 

O presente trabalho visa tratar da embriaguez e suas consequências no ambiente do 
trabalho, analisando as várias possibilidades que a tese possibilita, extraindo da lei, 
de maneira lógica, as interpretações e aplicando-as ao substrato fático estudado. 
Primeiramente, preocupou-se em estabelecer a gênese social e antropológica do 
consumo de substâncias causadoras de alteração do padrão individual de 
comportamento, usando-se a história para explicar a evolução destes preparos 
mágicos capazes de ganhar guerras, espantar espíritos, curar doenças, até o seu 
desenvolvimento final em símbolo de comemoração, tratado, modernamente pela 
medicina, como ofensiva ao corpo humano. Em seguida, delineou-se o conceito de 
embriaguez, passando por um estudo médico, que ilustra os efeitos do álcool no 
organismo humano; as fases de um ébrio; a embriaguez como patologia; a 
semelhança de reações fisiológicas de outras substâncias equivalentes, para 
culminar na definição jurídica de embriaguez. Tratou-se também da embriaguez 
como justa causa à rescisão do contrato de trabalho, segundo o imperativo do art. 
482, alínea f da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), opondo as diversas 
possibilidades exegéticas, através de uma condução lógica do raciocínio 
hermenêutico, vislumbrando, desta forma, outras aplicações da norma supra-aludida 
aos casos práticos estudados. Como barreira principal enfrentada, a pouca 
bibliografia sobre o tema foi combatida com o uso de doutrinas de outros ramos do 
direito, as definições das teorias, bem como os julgados de nossos principais 
Tribunais, buscando-se uma problematização voltada para uma observação sócio-
jurídica dos paradigmas. Ainda, analisou-se a teorização de questões cotidianas, 
discutindo os assuntos de forma sistemática, amparando-se, sempre que possível, 
em doutrinas de juristas especializados na matéria, sem, entretanto, escusar-se de 
apresentar pareceres e levantar novas questões. Assim, pretendeu-se realizar um 
estudo exaustivo sobre a matéria, examinando as ideias jurídicas, e casos práticos 
na Administração Municipal, colacionando questões apreendidas, para que se 
concluísse pela verdadeira “mens legislatori” do dispositivo legal, discorrendo sobre 
as implicações do consumo de substâncias psicoativas nas relações jurídicas 
laborais. 
 
 
Palavras-Chave: Servidor Público; Legislação; Alcoolismo.  
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INTRODUÇÃO 

 

Sabese que, no Brasil, o alcoolismo é o terceiro motivo para absenteísmo no 

trabalho, a causa mais frequente de aposentadorias precoces e acidentes no 

trabalho e a oitava causa para a concessão de auxílio doença pela Previdência 

Social (Vaissman, 2004). Acarreta ainda atrasos, queda de produtividade, 

desperdício de materiais, sonolência, sobrecarga dos sistemas de saúde, conflitos 

com colegas de trabalho, conflitos disciplinares em relação aos supervisores, 

dificuldade de entender novas instruções ou de reconhecer erros, reação exagerada 

às críticas e variação constante do estado emocional.     

 O álcool é o fármaco de uso não-médico cuja utilização tem o maior impacto 

no Brasil, tanto pelo consumo exagerado que é empregado como pelos inúmeros 

problemas médico-sociais a ele associados. Por sua vez, o alcoolismo é patologia 

classificada pelo Código Internacional de Doenças (CID) sob o nº 303.9/2. 

Apresentando fases, se diferencia da embriaguez ocasional. 

A ingestão imoderada de bebidas alcoólicas ou de substância de efeitos 

análogos provoca em toda a sociedade problemas gravíssimos, de ordem conjugal, 

familiar, econômica e policial ou judiciária, de saúde física e psíquica. Na órbita 

laboral, a patologia é ensejadora, até mesmo, da denúncia cheia do contrato de 

trabalho. Conforme  o Ministério do Trabalho e Emprego, pelo  menos  5%  dos  

funcionários  brasileiros  de  qualquer   empresa são quimicamente dependentes, 

com uma produtividade reduzida em 25%, um número assustador de acordo com os 

especialistas no assunto. O que significa que também no âmbito do estado, as 

atividades são afetadas pelo alcoolismo. Vale dizer, gestores e servidores, fator por 

excelência do planejamento e execução das políticas públicas, ao apresentar 

dificuldades relacionadas ao alcoolismo, podem impactar as mesmas, 

negativamente. 
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1 EMBRIAGUEZ  

 

Considerando-se a relevância do alcoolismo no campo do trabalho, a  

presente pesquisa pretendeu analisar como esse tema foi conduzido na 

Administração Pública do Município de  São Francisco de Paula no período de 2005 

até 2009. O objetivo geral foi o de verificar qual a forma de gestão de como lidar com 

o alcoolismo entre seus servidores, sendo os objetivos específicos: sistematizar a 

jurisprudência pertinente; levantar as ocorrências a respeito na administração 

municipal e subsidiar iniciativas públicas quanto ao tema. A pesquisa é descritiva, 

tendo sido empregada a técnica do levantamento documental e através de 

entrevistas. 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO 

 

No Brasil, 16 milhões de pessoas são dependentes do álcool, que é uma 

droga socialmente aceitável. Este consumo é a terceira causa de absenteísmo (falta 

ao) no trabalho, o que compromete quase 5% do Produto Interno Bruto - PIB 

(segundo Rui Nascimento, superintendente nacional do SESI, citado na Revista 

Proteção, No. 152, ago/2004, pág.28). 

"Quarenta por cento dos acidentes nas empresas estão ligados ao uso de 

drogas", segundo Giovanni Quaglia, representante regional do Brasil e Cone Sul do 

Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crime - UNODC, palestrante do 

Seminário Internacional do Cone Sul sobre Prevenção ao Uso de Drogas no 

Trabalho, que aconteceu em julho de 2004 em Porto Alegre - RS. Ainda de acordo 

com ele, o uso do álcool afeta diretamente a produtividade do trabalhador e nenhum 

ambiente de trabalho está imune ao consumo de drogas, pois nas empresas 

também são refletidos os problemas da sociedade. 

Mais de 1.000 brasileiros morrem, por ano, vítimas de acidentes causados por 

excesso de álcool e cerca de 10% de todos os acidentes com vítimas, resultam de 

dirigir com excesso de álcool no sangue. Isso porque a bebida alcoólica dá uma 

falsa sensação de segurança; causa euforia; diminui o controle muscular e a 

coordenação; prejudica a habilidade de avaliar velocidades, distâncias; reduz a 

acuidade visual e a capacidade de lidar com o inesperado. 
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Na medida em que afeta a saúde física e mental do indivíduo, o álcool o 

sujeita a riscos acrescidos de acidente e agrava os efeitos nefastos de numerosos 

tóxicos industriais que se incluem no ambiente laboral quotidiano, piorando, por isso, 

as condições de trabalho. As doenças alcoólicas não têm uma causa única; elas 

dependem de um conjunto de fatores de ordem individual (caráter, temperamento, 

tendências psicológicas, etc.), de ordem social (família, educação, situação social e 

profissional, costumes e tradições) e ainda de ordem econômica.  

 Através de toda história humana, observa-se que o uso de substâncias 

psicoativas (nomenclatura médica dada às substâncias que provocam alteração dos 

padrões psicológicos) aparece desde os primeiros registros da existência da 

humanidade. Assim, as drogas faziam parte do cotidiano das sociedades, estando 

relacionado a rituais religiosos, culturais, sociais, estratégicos militares, entre outros. 

 Muitas destas substâncias eram tidas como místicas ou sagradas, por sua 

capacidade de alterar substancialmente o comporto de seu usuário. Buscava-se com 

o uso de entorpecentes, a cura de doenças, afastar maus espíritos, obter sucesso 

nas caçadas, nas conquistas e atenuar a fome e o rigor do clima em determinadas 

regiões. 

 Analisando especificamente o álcool, percebe-se em várias culturas a 

utilização frequente de bebidas, especialmente o vinho e a cerveja. Na antiguidade 

clássica, por exemplo: o comportamento eufórico e despudorado de pessoas nos 

grandes banquetes era atribuído a Bacco – Deus do Vinho – que tomava o corpo 

dos que consumiam vinho, levando-os a proceder fora dos padrões normais. 

Também, no antigo Egito, a embriaguez fazia parte dos ritos e cerimônias religiosas 

em louvor à Osíris – Deus protetor da agricultura. Nos tempos bíblicos, o vinho 

estava presente e o homem já se deparava com a questão de como desfrutar dos 

prazeres das drogas sem, no entanto, tornar-se dependente. A inda hoje, o vinho é 

parte integrante de cerimônias religiosas como a católica, a judaica e o candomblé. 

 Dadas as sensações de prazer provocadas pela bebida, beber tornou-se um 

comportamento fundamentadamente social, praticado geralmente na companhia de 

outros indivíduos com os quais são mantidas relações de amizade ou de afinidade. 

 Igualmente, a bebida ficou caracterizada como símbolo de comemoração, 

sempre presente na maioria das festividades sociais, como natal, casamento, 

passagem de ano, aniversário. O titilar de taças possui a semântica da celebração, 

da alegria e entusiasmo, e, desta forma, sendo tolerado em quase todos cenários 
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sociais. 

 Entretanto, modernamente, começa-se a perceber os danos causados pelo 

álcool, deflagrando mobilizações contra o uso desmedido de bebidas alcoólicas, 

como o reconhecimento da dependência patológica de tal substância, o que 

viabilizou métodos de desestímulo ao seu consumo, como se vê da Carta Européia 

do Álcool, produzida em um encontro da OMS (Organização Mundial da Saúde), na 

cidade de Paris, França, em 1995, que concluiu ser direito de todas as pessoas ter 

uma profissão protegida de acidentes, violências e outras consequências causadas 

pelo consumo de álcool.  

 A CLT, anteriormente, já havia abordado o tema, classificando como falta 

grave a embriaguez, demonstrando que no ambiente de trabalho, a uso de 

substâncias psicoativas não é tolera,  embriaguez corresponde a “ebriedade; 

bebedeira; (fig.) inebriamento; êxtase; enlevação”. (BUENO, 1984, p. 397). De 

acordo com o entendimento médico quando um indivíduo encontra-se no estado de 

embriaguez constata-se “alucinações da vista, geralmente de caráter terrorista, 

delírio persecutório, perturbações da cenestesia, tremor da língua e das 

extremidades digitais”. (GOMES, 1993, p. 128). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica tal patologia pelo Código 

Internacional de Doenças (CID), sob o nº 303.9/2, define embriaguez como sendo 

toda forma de ingestão de álcool que excede ao consumo tradicional, aos hábitos 

sociais da comunidade considerada, quaisquer que sejam os fatores etiológicos 

responsáveis e qualquer que seja a origem desses fatores, como por exemplo, a 

hereditariedade, a constituição física ou as alterações fisiopatológicas adquiridas. 

 

 

1.2 DEFINIÇÃO DE EMBRIAGUEZ 

 

 Segundo definição de Julio Fabbrini Mirabete (MIRABETE, 1999, p. 232): “A 

embriaguez é intoxicação aguda e transitória causada pelo álcool e, nos termos 

legais, por substância de efeitos análogos, que podem diminuir ou privar o sujeito da 

capacidade normal de entendimento”. 

 Segundo o professor Damásio Evangelista de Jesus (1998, p. 507) define 

embriaguez como sendo “[...] a intoxicação aguda e transitória causada pelo álcool, 

cujos efeitos podem progredir de uma ligeira excitação inicial até o estado de 
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paralisia e coma”. 

 Analisando os conceitos já mencionados, percebe-se a coincidência de 

algumas características, concluindo-se pela importância da verificação de tais 

elementos para a definição de embriaguez à luz do direito trabalhista, quais sejam: 

ingestão de substância psicoativa; turbação do estado de normalidade 

comportamental; incapacidade transitória de autogestão e execução de suas 

atividades laborais. 

 Dessa forma o direito do trabalho, a embriaguez é a condição de estado em 

que se encontra o indivíduo que fez uso de quantidade significativa de substância 

psicoativa, a ponto de sofrer alteração em seu comportamento habitual, 

influenciando a sua capacidade de autogestão e afetando a execução de suas 

atividades laborais. 

 De acordo com a medicina divide a embriaguez em três estágios: subaguda, 

aguda e super aguda. Na antiguidade, os árabes simbolizavam essas fases, 

comparando-as com três animais: o macaco, o leão e o porco. 

 Na primeira fase, encontramos um sujeito com alto nível de euforia, irrequieto, 

instável, torna-se um verdadeiro brincalhão (macaco).  Na segunda fase, o ébrio 

torna-se corajoso, não tem medo de ninguém e interpreta qualquer comentário ou 

olhar como uma afronta a sua pessoa, ficando exposto a brigas e confusões (leão). 

Na última fase o sujeito causa comoção aos que estão ao seu lado, pois se torna 

repulsivo todo indefeso e exposto aos efeitos do álcool (porco). 

 

 

1.3 TIPOS DE EMBRIAGUEZ 

 

1.3.1 Embriaguez Patológica e Crônica 

 

No que se refere à embriaguez,  tem-se duas modalidades, biologicamente 

falando: patológica e crônica.  A patológica ocorre em indivíduos sensíveis ao álcool, 

que com a ingestão, ainda que em pequena quantidade, apresentam alterações em 

seu comportamento e estado mental. 

Não obstante pessoas normais apresentarem esse quadro, geralmente a 

embriaguez patológica está associada aos predispostos, fascinados e filhos de 

alcoólatras. O professor GOMES, citando VIBERT, descreve os quatro tipos de 
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embriaguez patológica (1993, p. 130): 

 A) – Embriaguez agressiva e violenta. O alcoolista, abusando sobretudo de 

bebidas destiladas, torna-se agressivo e capaz de cometer homicídios, que parecem 

premeditados, dada a segurança com que se consumam. 

 B) – Embriaguez excito motora. Nesse tipo, o alcoolista, depois de breve 

período de inquietação, é acometido de acessos de raiva terrível e destrutiva, 

durante os quais age com extrema violência, sobrevindo amnésia lacunar. 

 C) – Embriaguez convulsiva. O bêbado, depois de manifestar impulsos 

destruidores apresenta crises convulsivas, idênticas às epiléticas. 

 D)– Embriaguez delirante. Nesses tipos, surgem delírios sistematizados ou 

não, de colorido triste, com acentuada tendência para as ideias de auto-acusação. 

 Nota-se que a classificação apresentada pelo prof. Hélio Gomes entende que 

Patológica é a embriaguez daqueles que são sensíveis a álcool, podendo chegar ao 

estado de alteração comportamental com o consumo de pouca quantidade dessa 

substância. Assim, aqueles que possuem esta sensibilidade devem procurar 

tratamento médico especializado e se abster do consumo de  produtos feitos a base 

de álcool. 

 Há de se ressaltar que Embriaguez Patológica difere-se da Crônica, visto que 

aquela é oriunda da sensibilidade ao consumo de substâncias etílicas e esta é fruto 

da intoxicação do organismo em virtude do consumo habitual de álcool. 

 Como já ressaltado a Embriaguez Crônica, apesar de muitos as associarem, 

difere da Patológica. 

Embriaguez Crônica é aquela na qual o individuo, através da ingestão 

habitual de considerável quantidade de álcool, submete o organismo a elevado grau 

de intoxicação, causando cognitiva e fisiológica dependência, ficando o ébrio 

associado ao forte impulso de fazer uso constante desse produto, juntamente com a 

dificuldade de controlar o consumo, tendendo à demência alcoólica. Gomes 

(GOMES, 1993, p. 131) alerta sobre as consequências advindas do consumo 

crônico: “No transcurso do alcoolismo crônico, podem surgir síndromes psicóticas, 

delírios alcoólicos, delírios de ciúme, epilepsias alcoólicas, delirium tremens, 

confusão mental alcoólica e demência alcoólica”. 

 Observa-se que a Embriaguez Crônica não deixa de ser uma doença, no 

entanto, diferencia-se da Embriaguez Patológica por ser sua enfermidade oriunda do 

consumo excessivo e habitual, enquanto aquela é uma debilidade do organismo às 
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substâncias a base de álcool etílico. 

 

1.3.2 Embriaguez Habitual e em Serviço 

 

 Em termos trabalhistas, consideram-se duas categorias de embriaguez: a 

habitual e a em serviço, em seu dispositivo 482, alínea f, da Consolidação das Leis 

do Trabalho define como justa causa para a cessação do contrato de trabalho, a 

embriaguez habitual ou em serviço do trabalhador, como base na definição legal, 

surge a indagação: e o que seria embriaguez habitual? 

 Analisando a etimologia das palavras podemos entender que embriaguez 

habitual é o estado de influência do álcool no qual o individuo se encontra quase que 

diariamente. Partindo para uma interpretação teleológica, entende-se que a Lei quis 

tratar daqueles que possuem um quadro quase que diário de embriaguez, trazendo 

males orgânicos, ficando o individuo indiferente ao que acontece ao seu redor, 

afetando, por conseguinte a atividade laboral, pois fica este sem energia, iniciativa e 

perspectiva para desenvolver suas obrigações. 

 Como já demonstrado os trabalhadores sob os efeitos da embriaguez estão 

expostos a várias patologias, que se agravam com o decorrer do tempo e a 

constância da ingestão de substâncias perturbadoras. No entanto, aqueles que 

bebem habitualmente, mas fora do horário laboral, de forma que não interfira no 

comprimento de suas obrigações empregatícias, não dão motivo a justa causa. Mas, 

se interferir no labor e sendo ela resultante de uma embriaguez crônica, também não 

haverá justa causa, visto ser ela uma doença, algo que foge à intenção do 

trabalhador. Nesse caso, deverá o empregado ter o seu contrato suspenso e ser 

encaminhado para tratamento médico, e não cessando o seu contrato de trabalho. 

 A embriaguez em serviço ocorre, como o próprio nome deixa evidenciado, 

durante o horário de serviço. Trata-se do empregado que se apresenta para 

trabalhar embriagado ou consome a bebida durante o horário de trabalho. Não há 

diferença quanto à gravidade do ato se a embriaguez se dá na apresentação para o 

labor ou durante a jornada, incorre do mesmo modo na penalidade. 

 Deixa evidenciado o legislador, que o intuito da lei é evitar que o trabalhador 

tenha suas habilidades e qualidades costumeiras comprometidas, protegendo o 

empregador e a sociedade dos atos lesivos que aquele possa cometer. 

 A gravidade do ato é evidente, visto que um empregado com sua consciência 
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normal comprometida podem ocasionar sérios prejuízos ao empregador e a 

terceiros. No entanto, torna-se necessário fazer uma análise social do motivo 

ensejador da falta grave, pois se de um lado estão o empregador e terceiros 

lesados, do outro se encontra um trabalhador na maioria das vezes doente, sendo 

sua família penalizada duas vezes, pois tem diminuídas as suas economias e ainda, 

tem que tratar do doente que tende a piorar o seu quadro patológico após seu 

afastamento do labor. 

 Destarte, para haver a penalidade ao empregado é importante que o 

empregador seja cauteloso ao analisar as razões da falta cometida. Em caso de 

dúvida, que opte pela não aplicação da medida punitiva, pois sendo comprovado 

que a embriaguez ocorrida no serviço é fruto de doença (embriaguez patológica e 

crônica), deverá ter o empregado o seu contrato suspenso para tratamento, mas 

nunca cessado. 

 A doutrina majoritária, bem como os tribunais, tem entendido que a 

responsabilidade pela recuperação do trabalhador não é somente do estado, mas 

também do empregador, tendo ele um papel fundamental no encaminhamento ao 

tratamento, bem como a reintegração do trabalhador ao serviço depois de assistido 

 O Judiciário já reconhece como injustas as demissões por justa causa com 

base em embriaguez, afirmou o autor do Projeto de Lei nº 12/2011, o Senador Paulo 

Bauer ( PSDB-SC), ao justificar a proposta de criar um aparato para aquele servidor 

que sofre com o problema de alcoolismo no trabalho não sofrer a demissão e 

receber um tratamento médico. Ele ainda ressaltou que a medida se faz necessário, 

uma vez que o alcoolismo já é considerado uma patologia ou resultado de crises 

emocionais. 

A Justiça observou e tem exigido tratamento médico para recuperar o doente 

antes de determinar aplicação de medidas punitivas, pois hoje o servidor deve  

receber o tratamento adequado  pois se trata de uma doença reconhecida pela 

Organização Mundial da Saúde, inclusive tendo CID para a referida doença.  
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2 O ALCOOLISMO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

FRANCISCO DE PAULA 

 

 

2.1 ALCOOLISMO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
 

Primeiramente, é mister considerar que o problema do alcoolismo não se  

inicia no ambiente de trabalho, de forma  que a administração,  juntamente com as  

outras instâncias de convivência do servidor, passa a sofrer as consequências de  

uma circunstância que se desenvolve no curso da vida do servidor, interferindo  

também em sua capacidade laboral. Dessa forma, impõe observar que, de modo 

geral, o servidor não bebe para faltar ao trabalho, mas falta ao trabalho porque 

bebeu. A constante recidiva da conduta aliada à falta de consciência da doença por 

parte de seu portador torna dificultada a busca de justificação médica para tais 

ausências. É comum ao viciado a crença de que exerce controle sobre o vício e de 

que o consumo é guiado pelo seu livre-arbítrio. Advém daí a complexidade em se 

analisar o aspecto da presença ou ausência da vontade na conduta do servidor  

alcoolista que falta ao trabalho. Vale dizer que a conduta voluntária na realização da 

ação é condição essencial para imputar ao sujeito a responsabilidade por suas 

consequências.   

De acordo com um levantamento realizado pela Procuradoria Geral do 

Município devido ao grande número de Processos Administrativos sobre o caso de 

alcoolismo no serviço e de um alto número de Ações Trabalhistas, todas 

relacionadas sobre o alcoolismo, a Procuradoria Geral do Município preocupada pelo 

número excessivo de processos, abandono de emprego, faltas por motivo 

injustificado, juntamente com a Secretaria Municipal da Administração e a Secretaria 

Municipal da Saúde verificou-se que o Município num todo apresenta um número 

elevado de pessoas dependentes do álcool conforme levantamento realizado de 

internações por motivo de dependência alcoólica e atendimentos hospitalares. Outro 

fato que se pode observar que a Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula tem 

um número 276 servidores de cargo efetivos e o maior problema é o uso do álcool 

que se concentra principalmente na Secretaria Municipal de Obras e Viação, tal 

ocorrência se dá pelo maio número de servidores lotados nesta Secretaria e até 

mesmo pelo grau de instrução dos mesmos, conforme o que se verificou no trabalho 
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realizado pela Procuradoria Geral do Município. 

Foram realizadas entrevistas com os administradores envolvidos no contexto 

da Administração Municipal, seguem trechos dos entrevistados que participaram na 

elaboração deste trabalho sobre o tema da embriaguez no serviço público. 

O primeiro passo da Administração Pública foi através de um Projeto na área 

da Saúde para buscar através de verba federal a criação de um espaço que 

atendesse não só os seus servidores com problemas de alcoolismo e outra drogas 

afins, mas atender a grande demanda de casos de depressão, tentativas de suicídio, 

problemas psiquiátricos e problemas com alcoolismo e drogas dos moradores do 

Município. 

O Centro de Atenção Psicossoacial (CAPS) foi criado no Município de São 

Francisco de Paula no dia 15 de julho de 2008, através de verba federal, foi 

construído um prédio próprio, com um amplo espaço físico, com 02 salas de 

atendimento individuais, 02 salas para desenvolverem oficinas, 01 ambulatório, 01 

recepção e 02 banheiros, conta com profissionais das seguintes áreas 01 médico na 

área da psiquiatria, 02 psicólogas,02 enfermeiras, 01 massoterapeuta, 01 

psicoterapeuta e 01 assistente social, atende em média 450 pacientes ao mês. 

O objetivo do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é oferecer atendimento 

à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários 

pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários.   

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos os dispositivos de 

atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira. Com a criação desses centros, possibilita-se a organização de uma rede 

substitutiva ao Hospital Psiquiátrico no país. Os CAPS são serviços de saúde 

municipais, abertos, comunitários que oferecem atendimento diário.  

O entrevistado 1, deste trabalho foi o ex-Secretario Municipal da Saúde  que 

foi o autor do Projeto que encaminhou para Brasília para obter recursos para 

financiar a construção da obra, segundo o entrevistado 1 a busca em se construir um 

CAPS se deu pelo fato que quando assumiu a Secretaria Municipal da Saúde, 

verificou um grande número de usuários agendando consultas através do SUS para 

a área psiquiátrica e um grande número de suicídios no Município  e isso chamou 

atenção pelo alto número de medicamentos que a Farmácia Básica do Município 

fornecia ao pacientes depressivos e com demais transtornos psíquicos. 
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O entrevistado 2, foi o primeiro Coordenador do CAPS do Município de São 

Francisco de Paula, segundo a criação do CAPS desafogou as consultas que eram 

encaminhadas para grandes centros como Porto Alegre-RS e o paciente acabou 

continuando com o tratamento na própria cidade tendo todo o acompanhamento 

com os profissionais habilitados.  

O entrevistado 3, o médico e Prefeito Municipal gestão 2.005 até 2.008 e 

2.009 até 2.012, o CAPS do Município de São Francisco de Paula é o centro de 

referência que trata da saúde psíquica dos moradores desta cidade e também acaba 

atendendo a demanda dos Municípios vizinhos, dentre eles Cambará do Sul, 

Canela, Gramado e Jaquirana-RS. 

O entrevistado 4, a médica do CAPS de São Francisco de Paula, o CAPS foi 

uma grande conquista do Município pelo grande número de casos e o paciente 

acaba tendo um acompanhamento mais efetivo pois o paciente acaba voltando 

semanalmente para atendimentos individuais e participa de oficinas e tem se visto 

grande melhoria nos pacientes atendidos. 

O entrevistado 5 , servidor municipal, cargo operário, trabalha há de mais de 

20 anos, teve um processo administrativo instaurado pelo fato de estar embriagado 

no local de trabalho, acabou sendo demitido conforme apurado na Sindicância, 

ingressou judicialmente e teve deferida a liminar de ser novamente reintegrado ao 

trabalho, por intermédio da Prefeitura Municipal foi encaminhado para atendimento 

junto ao CAPS do Município e faz acompanhamento mensalmente no CAPS e a sua 

esposa o acompanha para receber orientações, conforme declaração do servidor 

está muito feliz pois já faz mais de 01 anos que não ingere uma gota de álcool e 

melhorou o seu rendimento no trabalho e a sua vida pessoal esta mais tranqüila.  

O entrevistado 6, o Secretario Municipal de Obras e Viação, foi Secretário da 

pasta no ano de 2.005 até 2.008, “ tínhamos um grande número do efetivo com 

problemas de alcoolismo e alguns com drogas, o que acaba o servidor não 

comparecendo ao trabalho e quando comparecia não tinha condições de laborar, o 

que acaba a Administração ingressando com a abertura de processos 

administrativos e muitas vezes o servidor acabava sendo exonerado, e o mesmo 

ingressava na Justiça e acabava sendo reintegrado mas o problema persistia, o 

CAPS ajudou na recuperação de vários servidores mesmo tendo este recurso na 

área da saúde o problema de alcoolismo ainda continua na Secretaria”.  

O entrevistado 7. o servidor municipal,  cargo motorista, concursado a mais 



17 

 

de 25 anos no cargo, teve aberto duas Sindicâncias por dirigir embriagado, foi 

demitido em meados de 2007, ingressou na Justiça do Trabalho, e foi admitido no 

trabalho através de uma liminar deferindo a sua reintegração ao trabalho, desde 

2009 faz tratamento médico e mensalmente tem atendimento no CAPS, informou em 

seu depoimento que o “ pessoal do CAPS tem ajudado muito e está muito bem no 

trabalho e com a sua família, pois teve a sua vida de volta”. 

A Procuradoria Geral do Município juntamente com a Secretaria Municipal de 

Administração em suas estatística são abertos em média 16 processos 

administrativos por ano por motivo de embriaguez e o uso de drogas no trabalho, 

mas os que realmente acabam deixando o hábito de beber e fazem o 

acompanhamento médico corretamente não passa de 02 e os outros acabam 

voltando  a ingerir e são novamente encaminhado ao CAPS, mas muitos desses não 

terminam e não seguem o tratamento determinado. 

De acordo com o Chefe do Departamento Pessoal  os servidores que fazem  

tratamento para o alcoolismo são poucos, o que se tem visto é um grande número 

de atestados apresentados por estes servidores, mas nenhum deles faz uso do CID 

como o alcoolismo, o CID colocado no atestado é diverso do que realmente o 

servidor apresenta. 

O Município de São Francisco de Paula é atualmente regido por dois Regimes 

Jurídicos o Celetista para os cargos em extinção e os concursados a partir de 2012 

estão sendo  regidos pelo Regime Estatutário, ou seja, o servidor que está regido 

pelo Regime Celetista – CLT ( Consolidação das Lei do Trabalho) ou pelo Estatutário 

os dois serão submetidos a processos administrativos caso venham a cometer 

alguma infração em seu ambiente de trabalho por motivo de embriaguez.  

De acordo com o Regime Estatutário do Município o servidor que comparecer 

ao seu trabalho embriagado será aberto um processo administrativo e será 

encaminhado para o tratamento médico o mesmo se negando será encaminhado 

para uma junta médica e se verificar que não terá condições em voltar ao trabalho o 

mesmo será encaminhado para o auxílio-doença, assim também funciona para 

aqueles que estão regidos pelo regime celetistas em hipótese alguma se dispensa o 

servidor pois o alcoolismo hoje é tratando como patologia. 

O Judiciário, já reconhece como injustas as demissões por justa causa com 

base em embriaguez, tem se exigido tratamento médico para recuperar o doente 

antes de determinar aplicação de medidas punitivas.  
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De acordo com a CLT, em seu artigo 482, alínea f, estabelece como justa 

causa para a cessação do contrato de trabalho, a embriaguez habitual ou em 

serviço.  

Através de uma interpretação etimológica da expressão justa causa, tem se 

que justa é derivação do adjetivo justo que contém o valor semântico de equidade, 

legítimo, algo que se encontra conforme a justiça (BUENO, 1984, p. 632), já o 

vernáculo causa, é “aquilo ou aquele que faz com que uma coisa exista; aquilo que 

determina um acontecimento; princípio; origem; motivo; razão; pleito judicial; partido; 

facção”. Conclui-se que justa causa é aquilo que se encontra conforme a justiça. 

Em relação ao direito do trabalho, o professor Amauri Mascaro 

(NASCIMENTO, 1999, p. 583) define justa causa como sendo “[...] ação ou omissão 

de um dos sujeitos da relação de emprego, ou de ambos, contrário aos deveres 

normais impostos pelas regras de conduta que disciplinam as suas obrigações 

resultantes do vínculo jurídico”. 

Assim, conforme o direito do trabalho, justa causa para dissolver a relação 

contratual de emprego é a conduta praticada por uma das partes – empregado ou 

empregador – contrária ao que está previsto em lei, ou ainda incompatível com o 

comportamento social esperado pelo homem padrão. 

Justa causa “[...] é a forma de dispensa decorrente de ato grave, praticado por 

empregado, implicando na cessação do contrato de trabalho por motivo 

devidamente evidenciado, de acordo com as hipóteses previstas na lei”, extraído da 

Obra de MARTINS, S. P. Direito do Trabalho. 13. ed. rev. e ampl. atual. até 

dez/2000. São Paulo: Atlas, 2001, p.319. 

Abaixo, encontra-se transcrito o posicionamento dominante de tribunais 

brasileiros, julgando a temática acima exposta: 

 

 EMPREGADO ALCOÓLATRA – DESÍDIA – ABANDONO DE EMPREGO – I – 

O alcoolismo é doença, conforme o classifica a Organização Mundial de Saúde em 

sua Classificação Internacional de Doenças. Quem dela padece, necessita 

tratamento adequado, como o que providenciou em situação pretérita a reclamada. 

II. Não se confunde, portanto, a queda de produção do empregado alcoolista com 

conduta desidiosa. III – A alegação de abandono de emprego pede prova cabal, 

frente ao princípio da continuidade da relação empregatícia. Provado que durante o 

trintídio alegado para o abandono, o autor, alcoólatra crônico, esteve sob cuidados 
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médicos, com conhecimento da ré, ausente o elemento volitivo – ademais 

comprometido pela doença - e definitivamente afastada falta grave. (TRT 9ª Reg., no 

RO nº 14.073/1998, ac. da 2ª T. nº 15.966/1999, rel. Juiz Ney José de Freitas, in DJ-

PR de 23/07/1999). 

 O alcoolismo é doença e, por isso, não enseja a resolução culposa do 

contrato. Doença não constitui justa causa. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde que a classificou em três categorias distintas – psicose alcoólica, síndrome de 

dependência do álcool e abuso alcoólico, sem dependência, atribuindo a cada um 

Código Internacional de Doenças (CID), o alcoolismo é moléstia crônica e incurável, 

tendendo à desagregação total da personalidade, embora em muitos casos possa 

ser posta sob controle. Daí porque a prova do fato relatado na defesa seria de todo 

ociosa."(TRT 1ª Reg., no RO nº 13.663/1996, ac. da 1ª T. julgado em 29/09/1998, 

rel. Juiz Luiz Carlos Teixeira Bonfim, in "Dicionário de Decisões Trabalhistas", B. 

Calheiros Bom fim, Silvério dos Santos e Cristina Kaway Stamato, Edições 

Trabalhistas, 30a ed., p. 244, verbete nº 875). 

 

 JUSTA CAUSA – ALCOOLISMO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS 

DEMISSIONAIS – A embriaguez habitual, segundo a jurisprudência mais moderna e 

consentânea com os anseios que ora se constatam em relação ao alcoolismo, tanto 

cível como trabalhista, tem afirmado tratar-se de doença como todas as demais 

enfermidades graves, e não desvio de conduta. Anulação da despedida por justa 

causa que se declara, sendo devidas as parcelas decorrentes da extinção do ajuste 

sem justo motivo, sendo indevida a reintegração postulada. A ausência de exames 

médicos dimensionais, ainda que importe afronta ao art. 168, II da CLT e às 

disposições da NR-7, itens 7.1 e 7.22, da Portaria nº 3214/78, não autoriza se 

declare a ineficácia da despedida e, tampouco, se entenda protraída a eficácia da 

mesma, ressalvada a posição da Relatora. Recurso parcialmente provido. (TRT 4ª 

Reg., no RO nº 01098.018/96-6, ac. da 1ª T., rel. Juíza Magda Barros Biavaschi, in 

DJ-RS de 08/03/1999). 

Segue o entendimento de nossos Tribunais interpretando embriaguez 

habitual. 

 

 JUSTA CAUSA. EMBRIAGUEZ HABITUAL OU EM SERVIÇO. Para que se 

efetive a dispensa por justa causa decorrente de embriaguez habitual, deve o 
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empregador provar de forma robusta a ingestão contumaz de bebidas alcoólicas e a 

repercussão dessa prática no contrato de trabalho. Mesmo no caso do atleta 

profissional, o mero consumo de bebidas alcoólicas não importa causa de dispensa 

por justo motivo, mormente se o desempenho em campo não restar prejudicado. Ac. 

3ª T. 00609/04, 04.11.03. Proc. RO-V 01600-2002-038-12-00-2. Unânime. Rel.: 

Juíza Lília Leonor Abreu. Publ. DJ/SC 20.01.04 - P. 106. 

 

 JUSTA CAUSA – EMBRIAGUEZ HABITUAL – PROVA – Compete à empresa 

provar de forma cabal e inconteste a reincidência da falta pelo empregado, vez que 

não se admite que a dispensa tenha ocorrido em razão do mesmo fato que já 

ensejara a pena de advertência, sob pena de se caracterizar dupla punição." (TRT 

23ª Reg., RO nº 4.031/1996, ac. do TP nº 320/1997, rel. Juíza Maria Berenice, in DJ-

MT de 17/03/1997). 

 

 JUSTA CAUSA. EMBRIAGUEZ. GRAVIDADE. O passado funcional do 

reclamante, reputado bom empregado, sem punições disciplinares anteriores, nos 

termos da testemunha da própria ré, induz ao entendimento de que merecia maior 

precaução da empresa na aplicação da pena máxima, que não possibilitou sua 

reabilitação, com advertência ou outras medidas de prevenção, como até  mesmo a 

dispensa simples. (TRT 2ª Reg., no RO nº 02950340339, ac. da 7ª T. nº 

02970028381, rel. Juiz Gualdo Formica, julgado em 27/01/1997, in DJ-SP de 

06/03/1997). 

 A embriaguez habitual, tolerada pela empresa, que confessa o seu 

conhecimento, não pode ser invocada como justa causa, dias após a concessão do 

aviso prévio. Neste caso, incabível a notificação da despedida por justa causa, 

sendo devidas as verbas rescisórias. (TRT 18ª Reg., no RO nº 2.012/1991, ac. nº 

1.285/1992, rel. Juiz Heiler Alves da Rocha, in DJ-GO de 27/08/1992). 

 

JUSTA CAUSA – ALCOOLISMO – O alcoolismo, não se tipifica como justa 

causa, prevista no artigo 482, letra "f", da CLT, quando a embriaguez não se verifica 

de maneira habitual no local de trabalho e não causa prejuízo ao desempenho 

funcional do empregado. (TRT 9ª Reg., no RO nº 593/1994, ac. da 4ª T. nº 

17.107/1994, rel. Juiz Carlos Buck, in DJ-PR de 10/10/1994). 
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2.2 O ABANDONO DE CARGO E A FALTA EXCESSIVA AO TRABALHO  
 

 

De acordo com a Lei, o abandono de cargo compreende dois planos: o 

objetivo, consistente em deixar de comparecer ao trabalho por mais de 30 dias 

continuados, sem justo motivo; e o subjetivo, caracterizado pelo falta excessiva ao 

trabalho, que pode ser traduzido pela vontade de abandonar.  

 A falta excessiva se configura por faltas interpoladas ao serviço, não 

justificadas, que perfizerem o somatório de 60 dias em doze meses (elemento  

objetivo), necessitando igualmente da  aferição do elemento subjetivo (animus  

abandonandi) para sua caracterização, na visão da lei. 

 

 

2.3 EMBRIAGUEZ DECORRENTE DA FUNÇÃO 

 

 Apesar de não ser analisada por muitos autores, a embriaguez decorrente da 

função é bastante comum. Trata-se do trabalhador que em virtude da função que 

exerce, acaba se embriagando para suportar a jornada de trabalho, as atividades 

exercidas geralmente são cumpridas em locais escuros, solitários e insalubres. 

 A embriaguez decorrente da função é fácil de se observar entre os 

maquinistas, vigias de propriedades rurais, de empresas e industrias afastada das 

zonas urbanas. Outra atividade que se observar à dopagem é a de caminhoneiros, 

que para cumprir os horários estabelecidos de entrega do, acabam por consumirem 

produtos com o intuito de amenizar o cansaço e possibilitar o prosseguimento da 

viagem. 

 Nessa espécie de embriaguez não há que se falar em justa causa. A origem 

da alteração comportamental do empregado está diretamente relacionada às 

condições e atividades desenvolvidas no local de trabalho, cabendo ao empregador 

dirigi-las e fiscalizá-las. Caso se observe que o consumo da substância perturbadora 

tem relação com a função desempenhada pelo trabalhador, deve este ser 

encaminhado ao tratamento adequado e designado para realizar outro tipo de 

serviço, respeitando a legislação trabalhista. 

A relação entre o consumo de álcool e questões trabalhistas ganhou 

repercussão nacional. No ano de 2011, quando a Comissão de Assuntos Sociais 

http://www.minhavida.com.br/temas/álcool
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(CAS) do Senado aprovou o Projeto de Lei do Senado, Nº 12 de 2011, que proíbe a 

demissão por justa causa de trabalhadores dependentes de álcool, como diz a atual 

lei. De acordo com o texto, a dependência alcoólica passa a ser considerada uma 

doença crônica e incapacitante, e o trabalhador acometido por tal doença terá direito 

à proteção do Estado.  

Nesse contexto, é importante esclarecer que o uso abusivo de álcool é, de 

fato, um dos problemas mais sérios de saúde pública no mundo inteiro. Apesar de 

alguns estudos científicos destacarem o consumo abusivo do álcool como causa de 

desemprego, o contrário - o desemprego levando ao aumento do consumo de álcool 

e o risco de desenvolver abuso ou dependência alcoólica - também tem sido 

evidenciado de modo consistente.  

O que acontece é que geralmente o uso abusivo de álcool ocasiona não 

somente prejuízos pessoais e familiares, mas também prejuízos no ambiente 

profissional, como diminuição na produtividade, aumento de absenteísmo (falta ao 

trabalho), maior probabilidade de acidentes de trabalho, entre outros.  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), agência das Nações 

Unidas de informação, análise e orientação sobre o trabalho, de 20% a 25% dos 

acidentes de trabalho no mundo envolvem pessoas que estavam sob o efeito do 

álcool ou outras drogas. Além disso, os prejuízos do uso de álcool no ambiente de 

trabalho acarretam custos enormes para a economia do país.  

Ao contrário do que muitos acreditam, mesmo em pequenas quantidades, o 

álcool pode causar prejuízos à performance, qualidade e segurança no trabalho. 

Uma dose-padrão de bebida alcoólica (350 ml de cerveja, 150 ml de vinho ou 50 ml 

de destilado) contém, aproximadamente, 10g de álcool puro. Por isso, é preciso 

tomar cuidado, já que o álcool é uma substância depressora do sistema nervoso 

central.  

Outros fatores no ambiente de trabalho também podem contribuir para o uso 

do álcool. Por exemplo, diversos estudos mostram que o estresse tem um papel 

importante na relação entre álcool e trabalho, sendo que os trabalhos mais 

estressantes (posições com maiores responsabilidades) influenciariam mais o uso 

de álcool e transtornos relacionados (abuso e dependência).  

Tendo em vista a complexidade do tema do alcoolismo, no campo laboral, 

além de suas implicações em outras dimensões da vida de convivência,  como a da 

saúde e de segurança, faz-se necessário programas preventivos   direcionados 
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àqueles que ainda não desenvolveram um transtorno relacionado ao uso de álcool, 

porém já apresentam problemas decorrentes do uso dessa substância.   

Através da pesquisa realizada para elaboração deste trabalho observou-se 

que o servidor não abandona o vício, mas no momento quem que é aberto o 

processo administrativo para averiguar se o mesmo estava embriagado ou drogado 

no seu local de trabalho, o servidor acaba “se policiando”, ou seja, o mesmo evita de 

ingressar no seu local de trabalho com resquício de álcool ou droga. 

Outro ponto a ser destacado que os familiares tentam esconder, ignoram o 

problema pois a Administração Pública através do processos que são abertos tenta 

trazer a família para ajudar o servidor, pois pode-se verificar que o servidor deve ter 

o amparo familiar, no  atendimento que é feito juntamente no CAPS, se busca a cura 

com os familiares que devem dar todo o apoio emocional, mas se observou e 

realizando as entrevistas com os encarregados de prestar assistência para o qual 

estes servidores são encaminhados, todos afirmaram que a família é orientada e 

convidada para participar, mas poucas comparecem, ou seja, ignoram o problema, e 

dificilmente este servidor deixa do vício da bebida ou da droga, quando não se tem o 

apoio familiar. 

Outro ponto que merece destaque e acabou sendo novidade no trabalho que 

a Câmara dos Deputados através de um Projeto de Lei Nº 12 aprovado em 08 de 

dezembro de 2011, a proposta que proíbe a demissão por justa causa em caso de 

embriaguez habitual ou em serviço. O texto retira essa possibilidade da CLT com o 

objetivo de tratar o alcoolismo como doença, e não como causa para punição. 

O relator na CCJ, deputado Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA), recomendou a 

aprovação do substitutivo, de autoria do deputado Tarcísio Zimmermann (PT/RS). "O 

trabalhador que sofre de alcoolismo deve ser encaminhado para tratamento médico, 

em vez de ser dispensado por justa causa", justificou Zimmermann, na Comissão de 

Trabalho. O texto seguirá agora para o Senado, a menos que seja apresentado 

recurso para sua análise pelo Plenário. 

Sendo que o objeto deste Projeto de Lei é tratar o alcoolismo como doença e 

não como sendo causa de punição, o projeto foi aprovado pela CCJ e remetido ao 

Senado Federal para análise e sua devida aprovação, pode-se verificar que o 
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referido Projeto reforça a tese do alcoolismo como sendo doença evitando assim a 

demissão do servidor em situação de dependência de bebidas alcoólicas.  

Portanto, verificou-se com as entrevistas realizadas, os documentos colhidos 

para a realização deste trabalho o alcoolismo deixou de ser tratado como algo 

marginalizado e sim passou a ser tratado como doença, sendo que a Organização 

Mundial da Saúde inclui na lista do CID. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No presente trabalho foi apresentada uma visão social, histórica, médica, até 

chegar a definição jurídica do que seria embriaguez. Pode-se perceber que várias 

causas podem ensejar a embriaguez. 

 O trabalho de pesquisa foi realizado junto a Administração Municipal pelo fato 

de o quadro de servidores ter um grande número de trabalhadores que foram 

afastados por motivo de embriaguez no local de trabalho, sendo que a 

Administração não estava apta a resolver a referida questão e acabava demitindo o 

servidor com a mais de 20 anos de serviço. Sendo que o número de Ações 

Trabalhistas era muito alto e a maioria dos casos o servidor era reintegrado por 

decisão judicial, mas o problema continua. 

 Através de pesquisas informações junto a setores ligado ao serviço Público,  

a administração Municipal passou a intermediar o tratamento aos servidor o que 

acabou diminuindo as Ações Trabalhistas e casos de embriaguez no local de 

trabalho e as Sindicâncias começaram a ter um novo rumo em suas decisões. 

 A luz do direito do trabalho o artigo 482, alínea “f”, elenca como motivo para 

aplicação da justa causa a embriaguez habitual ou em serviço. No entanto, os 

aplicadores do direito não devem ficar a mercê de um pensamento da metade do 

século passado, devendo estes acompanhar a evolução social, que tem o 

alcoolismo como patologia, não cabendo punição àqueles que já estão penalizados 

com uma grave doença. 

 Entretanto, além do necessário tratamento, entende-se que a dispensa de 

empregado alcoólatra constitui manifesto ato de preconceito e discriminação, o que 

é defeso. 

Os direitos à vida, à dignidade humana e ao trabalho, levam à presunção de 

que qualquer dispensa de trabalhador pelo único motivo de ser alcoólatra é 

discriminatória e atenta contra os princípios constitucionais invocados, eis que 

vedada a despedida arbitrária (art. 7º, inc. I, da Constituição Federal). 

 As vítimas de alcoolismo, por serem indivíduos portadores de gravíssima 

doença, hão de merecer de toda a sociedade um pensamento isento de preconceito 

e impregnado de compreensão, de solidariedade. 

 Conclui-se, que para que haja justa causa como narra o aludido artigo da CLT 
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deve o empregador analisar cuidadosamente o caso concreto, levando em 

consideração os antecedentes do trabalhador, os problemas patológicos, familiares 

e sociais que este possa está enfrentando. Deve haver uma proporcionalidade entre 

o ato cometido pelo trabalhador e a penalidade que ele irá sofrer.  

Não há punição mais dolorosa para a alma de um trabalhador do que a de ser 

demitido. 

 Os empregadores (empresas privadas e públicas) têm responsabilidade social 

juntamente com o estado, devendo estes intervir em caso de doença do trabalhador 

encaminhá-lo para o tratamento e posteriormente reintegrá-lo ao seu local de labor. 

Só deverá haver punição quando analisado o binômio – razoabilidade e 

proporcionalidade – este indicarem ser esta a melhor solução. 

 Assim, esperamos ver o dia em que o empregador ao invés de despedir o 

empregado viciado será constrangido por lei a encaminhá-lo ao tratamento e 

recuperação. 

 É chegada a hora da sociedade encarar a doença do alcoolismo com a 

seriedade que merece, deixando de lado velhos preconceitos e chavões, para um 

doente há de se dar a cura e não punição. 

 É fundamental que a Administração Pública busque a adoção da mais 

adequada postura para lidar com a situação, privilegiando o aspecto de sua 

prevenção e buscando a minimização de suas conseqüências.   

 Conforme o direito do trabalho, o artigo 482, alínea “f”, da CLT, elenca como 

motivo para aplicação da justa causa, a embriaguez habitual ou em serviço. No 

entanto, os aplicadores do direito não devem ficar à mercê de um pensamento da 

metade do século passado, devendo acompanhar a evolução social, que tem o 

alcoolismo como patologia, não cabendo punição àqueles que já estão penalizados 

com uma grave doença. 

 Além do necessário tratamento, entende-se que a dispensa de empregado 

alcoólatra constitui manifesto ato de preconceito e discriminação, o que é defeso.            

O direito à vida, à dignidade humana e ao trabalho leva à presunção de que 

qualquer dispensa de trabalhador pelo único motivo de ser alcoólatra é 

discriminatória e atenta contra os princípios constitucionais invocados, eis que 

vedada a despedida arbitrária (art. 7º, inc. I, da Constituição Federal). 

 As vítimas de alcoolismo, por serem indivíduos portadores de gravíssima 

doença, hão de merecer de toda a sociedade, um pensamento isento de preconceito 
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e impregnado de compreensão, de solidariedade. 

 Conclui-se que para que haja justa causa como narra o aludido artigo da CLT, 

deve o empregador analisar cuidadosamente o caso concreto, levando em 

consideração os antecedentes do trabalhador, os problemas patológicos, familiares 

e sociais que e possa está enfrentando. Deve haver uma proporcionalidade entre o 

ato cometido pelo trabalhador e a penalidade que ele irá sofrer.  

Não há punição mais dolorosa para um trabalhador do que a de ser demitido. 

 Os empregadores (empresas privadas e públicas) têm responsabilidade social 

juntamente com o estado, devendo intervir em caso de doença do trabalhador, 

encaminhá-lo para o tratamento e posteriormente reintegrá-lo ao seu local de labor. 

Só deverá haver punição quando analisado o binômio – razoabilidade e 

proporcionalidade – o mesmo indicar ser essa a melhor solução. 

 Assim, espera-se que chegue o di em que o empregador ao invés de despedir 

o empregado será constrangido por lei a encaminhá-lo ao tratamento e recuperação, 

dependentes de álcool. É chegada a hora da sociedade encarar a doença do 

alcoolismo com a seriedade que merece, deixando de lado velhos preconceitos e 

chavões, para um doente há de se dar a cura e não punição. 

 É fundamental, portanto, que a Administração Pública busque a adoção da 

mais adequada postura para lidar com a situação, privilegiando o aspecto prevenção 

e buscando a minimização de suas consequências.   
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