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RESUMO 

A revisão buscar tratar a relação empregatícia rescisória com enfoque para embriaguez por 

justa causa de demissão, correlacionando aos direitos trabalhistas, saúde e bem-estar do 

funcionário, com aplicabilidade de tratamento para melhor rendimento da produtividade e 

qualidade de vida do empregado nessas condições.  Foi estabelecida uma relação história do 

trabalho em seu contexto evolutivo, preocupando-se em destacar períodos decisivos para o 

direito do trabalho no Brasil bem como sua conceituação. Posteriormente a Embriaguez foi 

conceituada para que se pudesse entender a sua relação com a demissão por justa causa, e 

estabelecer um vínculo com possibilidade de tratamento, analisando de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde que classifica Embriaguez como doença. Depois de 

classificada a Embriaguez como doença fez-se necessário articular sobre a saúde e o bem 

estar do empregado, amparado pelo Art.196 da Constituição Federativa do Brasil, onde 

garante que:  “a Constituição Federal de 1988 reconhece a saúde como direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação” (Brasil Decreto- Lei 5.452, 1943). Ressaltando 

o termo recuperação empregado no artigo acima, correlacionado com o Art. 1 da 

Constituição Federativa do Brasil de 1988 com o princípio fundamental: “III - a dignidade da 

pessoa humana” (Brasil Decreto-Lei 5.452, 1943). 

 

 

Palavras chaves: Direito do trabalho. Justa causa. Empregado. Embriaguez. Tratamento 

médico. 
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ABSTRACT 

The review seeks to treat the resective employment relationship with a focus on drunkenness 

for just cause of dismissal, correlating to labor rights, health and well-being of the employee, 

with treatment applicability for better productivity yield and quality of life of the employee 

under these conditions. It was established a history of work in its evolutionary context, 

focusing on highlighting crucial periods for labor law in Brazil as well as its 

conceptualization. Subsequently, Drunkenness was conceptualized in order to understand its 

relation to dismissal for just cause, and establish a link with possibility of treatment, analyzing 

according to the World Health Organization that classifies Drunkenness as a disease. After 

classifying Drunkenness as a disease, it was necessary to articulate on the health and well-

being of the employee, supported by Art. 96 of the Federal Constitution of Brazil, where he 

guarantees that: "the Federal Constitution of 1988 recognizes health as the right of all and the 

duty of the State, guaranteed by social and economic policies aimed at reducing the risk of 

disease and other diseases and universal and equal access to actions and services for their 

promotion, protection and recovery "(Brazil Decree-Law 5,452, 1943) . Emphasis is given to 

the term recuperation used in the above article, correlated with Art. 1 of the 1988 Federative 

Constitution of Brazil with the fundamental principle: "III - dignity of the human person" 

(Brazil Decree-Law 5,452, 1943). 

 

 

Keywords: Labor law. Just cause. Employee. Drunkenness Medical treatment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vamos explorar cada uma das linhas o motivo no qual o leva a ser despedido de um 

serviço por justa causas, com seus conceitos e fatos de supra importância, tendo uma breve 

atenção na alínea f do art. 482 da Consolidação das Leis Trabalhistas, onde diz respeito a 

“embriaguez”, sendo por justa causa. Assim afligindo o trabalhador, que faz uso da bebida 

alcoólica, que quando embriagado não consegue fazer um bom desempenho no trabalho, mas 

sem deixar o empregador desprotegido que também pode ter grandes consequências com essa 

 conjuntura.   

Consequentemente, trataremos de um objetivo principal, onde pé demonstrar que o 

caso que estudamos, trata-se do vínculo de trabalho e seus efeitos advindos desta, como a 

quebra de contrato por justa causa ligado pela embriaguez, o todos os efeitos desse ato. Não 

deixando de mostrar os quão enormes são as consequências a serem desafiados pelo o 

trabalhador e o empregador, que é essencial a doutrina dos direitos da utilização da justa 

causa, que é a sanção mima do vínculo do trabalho. 

A maneira em que a OMS (organização Mundial de Saúde), onde traz que o 

alcoolismo esta elencado como doença, tema esse que em seu contexto abrange a embriaguez 

de um modo que não existe mais diferença no sexo, pois tanto homens quanto mulheres indo 

trabalhar embriagados.  

Vamos demonstrar um objetivo de tentar unir as leis trabalhistas realizada no pais, e 

alguns objetivos mais específicos tal como aceitar que ir trabalhar alcoolizado gera uma 

contrariedade no comportamento do sujeito, alterando assim sua capacidade de realizar seus 

afazeres, fixando a embriaguez, somente de uma maneira que se constitui justa causa. 

Visando aqui estabelecer um vínculo entre trabalhador e empregados na quebra de 

contrato por justa causa centralizando-se em um ponto maior na embriaguez em face aos 

direitos trabalhistas, de que possibilita um alicerce em tema, tirados da lei, de forma logica e 

interpretativa. Passando assim pela parte histórica do direito do trabalho em uma situação 

evolutiva, onde se torna possível sustentar os primeiros trabalhos na visão do mundo e 

qualidades abolitivas, amparada na Lei. Com a função relevante e principal pela evolução 

histórica do trabalho no Brasil.  

Seguindo assim, conceitos e tipos que se forma a quebra do contrato por justa causa, 

passando pela análise do artigo 482 da Consolidação das Leis Trabalhistas, com o conflito da 

pratica e forma de punir o que se configura a justa causa.  

Não esquecendo que na embriaguez tem uma abordagem de grande potencial, por 

relacionar-se de um fato divergente no círculo judicial com uma dificuldade em sua 

averiguação. 
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CAPÍTULO 1 -   CONCEITO DO DIREITO DO TRABAHO 
 

 

O Direito do Trabalho é um conjunto de normas jurídicas que comandam todas as 

relações de trabalho. O Direito é uma norma jurídica que disciplinam as relações entre os 

indivíduos, com o objetivo de solucionar conflitos de um meio social. Desse modo o direito 

do trabalho pode ser encarado de maneira coletiva ou individual. 

  Orlando Gomes e Elson Gottschalk, em seu Curso de Direito do trabalho, definem 

direito do trabalho como 

(...) o conjunto de princípios e regras jurídicas aplicáveis às relações individuais e 

coletiva que nascem entre os empregados privados – ou equiparados – e os que 

trabalham sob sua direção e de ambos com o Estado, por ocasião do trabalho ou 

eventualmente fora dele”. (Nascimento,2001,p.152) 

De forma que esses conceitos devem ser acompanhados e realizados de modo coletivo 

e individual entre todas as pessoas dentro da organização, local do emprego. 

 

1.1.  História Do Direito do Trabalho 

 

O direito do trabalho surgiu no inicio do século XIX, em que começou a aparecer 

situações de uma ciência jurídica onde se tem suas características e doutrinas. 

O individuo a todo momento foi sujeito ao trabalho desde a antiguidade como 

demanda de satisfazer suas carências daquela época tal como o frio, a fome, moradia. 

Uma das maneiras de trabalho daquele século era a “mão escrava” onde sequer havia 

algum salário ou hora extra. O trabalhador era considerado como um produto, seja qual for do 

seu dono, onde não havia nenhum direito do trabalhador. Em seguida foi a época do período 

Feudal, no entanto sua diferença com o período dos escravos era que tinha resguardo politico 

e militar e em troca oferecia serviço. 

Porém só foi considerada um individuo de Direito no final da idade media, como 

artesões que laboravam para si próprio com o objetivo de vender seus produtos de modo que 

trabalhavam mais de dezoito (18) horas por dia. 

Com a vinda da revolução francesa surgiram os maquinários, onde aboliram muitos 

funcionários, sendo os mesmo substituídos por equipamentos, mesmo dessa forma não foram 

regidos os direitos dos trabalhadores, o governo era inerte em relação da economia, sua 

intervenção era mínima. 
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A partir da Revolução Francesa os trabalhadores decidiram criar associações visando 

maiores direitos e condições de trabalho. Com esse cenário veio a brotar o direito do trabalho. 

Desse modo os trabalhadores conquistaram o direito de debater seus direitos, conduzindo a 

um desenvolvimento para sua sobrevivência e de todos os seus familiares como alimentação, 

moradia, educação, saúde e inclusive a diversão e folga. Por intermédio das leis desenvolvidas 

veio a possuir uma grande vantagem em seus afazeres com vários direitos em todas as partes. 

Em 1943 foi a divulgada a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), sendo um 

marco para o direito do trabalho brasileiro, como mostra Zanlunca.  

 

A CLT pelo Decreto-lei 5452 de maio de 1943, sancionada pelo então presidente 

Getúlio Vargas, unificando toda a legislação trabalhista existentes no País. Teve 

como o objetivo principal a regulamentação as relações individuais e coletiva do 

trabalho, sendo resultado de 13 anos de trabalho, com início Estado Novo até 1943. 

(2011, p.22) 

A partir daí despertara as grandes melhorias, depois de 13 (treze) anos de muita luta e 

trabalho, que passou a ter leis trabalhistas e trabalhadores começou a seguir a mesma de 

forma única e cada um tendo seus direitos e deveres. 

 

1.2. Vínculo empregatício  

 

De acordo como diz Nascimento (2001, p.489) “A relação de emprego nasce, vive e 

morre como tudo que tem vida”. 

A relação de emprego ou o vínculo empregatício é um acontecimento jurídico que 

representa quando algum trabalhador executa serviço a outro individuo, sendo o mesmo 

pessoa física ou jurídica de maneira subordinada. Assim essa relação é celebrada através de 

um contrato de trabalho que uma das partes e o criado remunerado pela outra que é o patrão, 

podendo ser uma associação com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Porém a relação de 

emprego era vista como uma vontade do empregador para a melhoria de suas empresas e 

nunca à vontade do empregado. O patrão carregava um poder de definir o futuro e destino do 

contrato de trabalho, sem ao menos houver a interferência do empregado, assim ficando 

dependente do mesmo. 

Devido ao transcorrer do tempo, essa autoridade que tinha o patrão foi sendo ajustada 

diante da comunidade com a finalidade de estabelecer a relação de empregos. 
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As normas trabalhistas não vieram com intenção de proteger o empregado em si, mas 

qualquer relação de emprego. 

A nossa Constituição Federal 1988 de modo exato prevê o resguardo que tem a 

empresa como funcionário. 

ART .7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a 

melhoria de sua condição social: I – relação de emprego protegida contra despedida 

arbitraria ou sem justa causa, nos termos do de lei complementar, que preverá 

indenização compensatória, dentre outros direitos. (BRASIL. Constituição Federal. 

1998). 

Esse resguardo ao funcionário teve um choque muito grande na empresa fazendo que 

ela pensasse de uma forma geral, valorizando o seu empregado e investindo na qualidade de 

vida e qualificação profissional, assim mantendo o local de trabalho mais equilibrado.  

 

1.3. Empregador  

 

Empregador está conceituado no artigo 2° da CLT onde, “conceitua empregador 

qualquer empresa individual ou coletiva que emprega e conduz a contribuição de serviço 

particular”. Desse modo empregador é aquele que se encarregasse sobre o risco da atividade, 

podendo ser bons ou maus as consequências.  

Há definições doutrinarias e legais de empregador, mais não oferecem maior 

utilidade porque este é um conceito reflexo.  Será empregador todo ente para quem 

uma pessoa física prestar serviço continuados, subordinados e assalariados. É por 

meio da figura do empregado que se chegará à do empregador, independente da 

estrutura jurídica que tiver.  (NASCIMENTO. 2001, p. 461) 

Desse modo configura empregador toda pessoa jurídica ou mesmo uma pessoa física. 

 

1.4. Empregado 

 

Empregado está conceituado no artigo 3°, caput da CLT onde acredita que empregada 

é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário. 

De acordo com Amauri Mascaro Nascimento “empregado é a pessoa física que com 

animo de emprego trabalha subordinamente e de modo não-eventual pela outrem, de 

quem recebe salário” (2001, p.410).  

Analisando as informações fornecida, em nenhum momento será capaz um empregado 

ser uma pessoa jurídica, pois o mesmo não pode exercer a sua própria ocupação, segundo a 
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apresentação do artigo 3° da CLT acima mencionado,  a todo momento será alguma pessoa 

física ou natural, que fará por meio de uma ocupação de modo continuo para ter seu contrato 

de trabalho firmado em uma determinada empresa, não realizando o trabalho situa-se a 

modificar a ligação de emprego estabelecida no contrato de trabalho. E possui a obrigação o 

indivíduo realizar todos os procedimentos admitidos pelo empregador, possuindo 

subordinação salarial. 

 Se todo empregado é necessariamente trabalhador, nem todo trabalhador será 

empregado, porque esta palavra tem um sentido técnico jurídico próprio e está 

reservada para identificar um tipo especial de uma pessoa que trabalha 

(NASCIMENTO,2001, p.410) 

Sua identificação poderá ser, empregado doméstico, rural e funcionário público. 

 

1.5.  Contrato de Trabalho 

 

Contrato de trabalho é determinado como obrigação entre empregador e empregado, 

onde obedece profissionalmente ao empregador, concedendo serviços ininterruptos mediante 

salário. 

Sua explicação está conceituada no artigo 442 da CLT “contrato individual de trabalho 

é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego” (Brasil Decreto- Lei 

5.452, 1943). 

Segundo Mauricio Godinho Delgado: 

É negócio jurídico expresso ou tácito medicante o qual um pessoa natural obriga-se 

perante pessoa natural, jurídica ou ente despersonificado a uma prestação pessoal 

não-eventual, subordinada e onerosa de serviços (DELGADO.2007, p.491) 

Com mesmo pensamento do autor “acordo de vantagens, tácito ou expresso pelo qual 

uma pessoa física coloca seus serviços a disposição de outrem a serem prestados como 

pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação ao tomador" (DELGADO, 

2007, p.491). 

A característica do contrato de trabalho é bilateral por envolver empregador e 

empregado de uma forma de reciprocidade para as prestações de serviços, consensual pois 

depende da manifestação de vontade, não exigindo qualquer forma prescrita em lei. E ao final 

o trato sucessivo sendo a continuidade no tempo, de forma não instantânea que não seja por 

prazo determinado. 

Como contrato de trabalho a CLT em seu artigo 444 oferece uma definição. 
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ARTIGO 444 – as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre 

estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições 

de proteção do trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às 

decisões das autoridades competentes (BRASIL. Decreto-Lei 5452, 1943) 

O Estado assim determina algumas regras para limitar o empregador, pois o 

empregado é a parte que mais sofre de acordo como suas condições financeiras. 

 

1.5.1. Por Tempo Determinado 

 

O contrato por prazo determinado está previsto no artigo 443, §1° da CLT, onde que 

as datas de início e fim são estipuladas com antecedência entre o empregado e empregador, 

são profissões temporárias ou transitórias e também ao contrato de experiência. 

ART 443, §1 – Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja 

vigência dependa do termo prefixado ou da execução de serviços específicos ou 

ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. 

(BRASIL. Decreto-Lei 5.452, 1943) 

Esse contrato de trabalho tem o tempo máximo de 2 (dois) anos para estarem 

cumpridos, podendo o mesmo ser prorrogado quantas vezes as partes contratantes achar 

necessária, não ultrapassando o limite de 02 (dois) anos. Essa prorrogação é um aumento no 

prazo de duração do contrato, sem nenhuma parada dentro da sua validade. Onde o 

empregador não tem a obrigação de pagar o ressarcimento de 40% sobre o FGTS e também o 

empregado não tem a obrigatoriedade de cumprir o aviso prévio. 

              ART 443, §2 – “o contrato por prazo determinado só será válido em se 

tratando: 

A) De serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; 

B) De atividades empresariais de caráter transitório; 

C) De contrato de experiência. (BRASIL. Decreto-Lei 5.542, 1943) 

Se a empresa desejar recontratar o mesmo funcionário, ela tem que esperar por um 

prazo de 6 (seis) meses para que seja elaborado um novo contrato de trabalho com um novo 

prazo determinado. 

O empregador não cumprindo esse prazo e passando o período de 02 (dois) anos do 

contrato de trabalho, o contrato deixa de ser determinado e começa a ser contrato 

indeterminado. 

As qualidades desse tipo desse contrato é a formação de mais trabalho, um grande 

aumento da mão de obra dentro da empresa, porem o empregador não pode substituir o 
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trabalhador fixo por um de prazo determinado, acontecendo isso é considerado fraude por 

parte da empresa, assim devendo as empresas contratar conforme determina a lei. 

 

1.5.2. Por Tempo Indeterminado 

 

Contrato de trabalho por prazo indeterminado, esse é um contrato comum, onde não 

existe prazo determinado. O empregado tem sua carteira de trabalho registrada com a data de 

seu início de vigência sem estabelecer o prazo do seu termino, estabelecendo assim contrato 

por prazo indeterminado. 

ART 452 da CLT – Considera-se por prazo indeterminado todo o contrato que 

suceder, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a 

expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização 

de certos acontecimentos. (BRASIL. Decreto-Lei 5.452, 1943)  

A Rescisão desse tipo de contrato pode acontecer a qualquer momento, sendo que seja 

feito o pagamento do aviso prévio por quem deseja finalizar o contrato de trabalho, pagando 

também os direitos trabalhistas do trabalhador previsto em lei. Se o empregador pedir o final 

de contrato de trabalho o mesmo deve indenizar o trabalhador com aviso prévio, 13° Salário 

(decimo terceiro) referente ao tempo trabalhado e a gratificação de 1/3 de férias. 

As características desse tipo de contrato e objetivo e subjetivo, O subjetivo e sem a 

expressão das partes em determinar o fim do contrato de trabalho, já objetivo tem que haver a 

declaração de vontade de ambos para determinar o prazo final do contrato de trabalho, sem a 

declaração não tem o termino do contrato. 

 

1.6.  Tipos de Rescisões  

 

 As rescisões acontecem por conduta do empregador, porém essa iniciativa 

pode ser também pelo empregado, sendo por livre arbítrio para o fim do vínculo empregatício. 

A rescisão do contrato de trabalho pode ocorrer por iniciativa tanto do empregado 

quanto do empregador, o que ensejará em posturas diferentes por parte dos Recursos 

Humanos quando da quitação dos direitos devidos ao empregado. Sendo a iniciativa 

em decorrência da vontade do empregador, ou seja, a empresa resolver demitir seu 

empregado, poderá fazê-lo independente da vontade do último, pois o poder de 

direção do empregador permite que ele dispense o empregado mesmo sem justo 

motivo, salvo situações especiais que conferem estabilidade ao empregado 

(CARRION, 2007, p.280). 

 

 A Rescisão ocorre no final do contrato de trabalho, havendo a vontade do 
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empregado ou do empregador. A situações em que o contrato de trabalho com o tempo menor 

de 1 (um) ano a sua rescisão tem que ocorrer no respectivo local de trabalho, porém em 

situações com o período maiores a 1 (um) ano de seu contrato de trabalho tal rescisão deve ser 

homologada. 

 

ART 477 CLT: é assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para 

a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para a 

cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma 

indenização, paga na base maior remuneração que tenha percebido na mesma 

empresa. (BRASIL. Decreto-Lei 4.452, 1943) 

 

Há várias especificações para chegar até a rescisão do contrato de trabalho. 

I- Ato voluntário das partes; 

II- Culpa ou responsabilidade de uma das partes ou ambas; 

III- Termino do contrato por prazo determinado; 

IV- Morte do empregado; 

 

A Justa Causa é o momento em que não existe a utilidade de prosseguir mais com o 

trabalhador na sua função de prestação de serviços, havendo que o empregador comunicar o 

empregado a respeito da decisão tomada. 

Por justa causa é o instante para dizer que o trabalhador tenha cometido ato faltoso e 

de gravidade, fundamentando o termino do contrato de trabalho, sem ter o direito de 

pagamento a títulos por obrigação, por exemplo: FGTS, férias proporcionais, aviso prévio, 

assim ficando somente as férias vencidas e o salário do mês. 

Rescisão por culpa reciproca, ocorre quando ambas as partes praticam infrações ao 

mesmo tempo e elas dão simultaneamente a causa da rescisão do contrato de trabalho. 

Desligamento por rescisão indireta irá acontecer devido as faltas grave que atinja a 

relação de trabalho do trabalhador, por exemplo: mandar executar serviço não permitido por 

lei, assédio moral. 

Falecimento do empregado gera a rescisão do contrato de trabalho, esse tipo de 

rescisão é idêntico quando o trabalhador pede sua demissão para obter suas verbas rescisórias, 

os valores são pagos ao dependente em caso de morte. 
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CAPÍTULO II - ANÁLISE DE CORRELATOS 

 

O objetivo deste capítulo visa demonstrar mediante análise de estudo de trabalhos 

correlatos que o tema exposto por mim nesta monografia é tão praticado e exposto por nossa 

sociedade. Este método se torna importante, ao passo que com estas análises reforça o 

problema exposto nesta monografia que é a Embriaguez em Frente às Leis Trabalhistas que 

cerca a realidade da nossa sociedade. Além de fazer com que as hipóteses defendidas serão 

bem mais discutidas e relevantes do que imaginamos. 

Para isso serão apresentadas as análises de dois trabalhos correlatos ao tema. O 

primeiro intitulado “dispensa por justa causa: improbidade, incontinência de conduta e mau 

procedimento e desídia”, de autoria de Rodrigo Moraes Sá, Bacharel em Direito Pós-graduado 

com especialização em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Paulista de Direito, Pós-

graduado com especialização em Direito Processual Civil pela Universidade Cidade de São 

Paulo 

O segundo trabalho intitulado de “a flexibilização dos direitos trabalhistas”, de autoria 

de Marcel Azarias, advogado, formado pela Universidade de São Paulo, USP.  

2.1. DISPENSA POR JUSTA CAUSA: IMPROBIDADE, INCONTINÊNCIA DE 

CONDUTA E MAU PROCEDIMENTO E DESÍDIA. 

Antigamente a compilação das leis do trabalho, que hoje em dia presume-se em justa 

causa, o conteúdo era regrado pela Lei nº 62, de 05 de junho de 1935, onde dispõe sobre um 

ressarcimento ao trabalhador do comercio ou da indústria, uma vez que o a pessoa que foi 

mandada embora sem justa causa incluído de um contrato sem estipular um prazo, assim 

como, em vários artigos dispõe, como tem previsto no artigo 5º da referida lei acima citada, 

onde em suas alíneas traz um os requisitos da demissão por justa causa. 

Assim, podemos analisar que houve uma ordem nova em suas alíneas e suas referentes 

formas faltosas, com isso deixando prescrevendo um novo texto, que traz formas novas de 

organização mais ampla das matérias passadas em conjunto. Assim sendo, prescrevendo 

permanente a expressão “onde o empregado não é compatível com o serviço”, assim em todas 

as maneiras de justa causa, o empregado é classificado como não apto para o serviço 

respectivo. 
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Não menos importante, devemos relatar que antes da Lei nº 62/35, outros títulos já 

tratam a justa causa, sendo assim o Decreto nº 20.165/34, no seu artigo 53; o Decreto 

22.872/32, artigo 90; e o Decreto 24. 165/34.  

O presente trabalho, expressa as relevâncias especificas de algumas ações de violação 

legal ou contratual da maneira do empregado, distinto de gerar a dissolução unilateral do 

contrato de trabalho, bem como a indignidade, incontinência de maneira da maneira de um 

procedimento inferior e a desídia. 

Por JUSTA CAUSA, é o ato onde o empregado realiza algum ato gravíssimo, levando 

assim a sua demissão. Sendo essas condutas contra as regras básicas de cada empresa. 

Entendemos também que é todo ato em que o empregado falta abusivamente, demonstrando 

em si que não é de confiança para tal serviço não trabalhando de boa-fé, tornando-se sua 

presença no ambiente de trabalho indesejável. As faltas do empregado justificando tal ato, 

ocasiona a quebra do contrato pelo empregador, assim ele pode satisfazer suas obrigações 

contratuais.  

No dizer de Valentin Carrion, justa causa decorre: ... De efeito emanado de ato ilícito 

do empregado que, violando alguma obrigação legal ou contratual, explícita ou implícita, 

permite ao empregador a rescisão do contrato sem ônus (pagamento de indenizações ou 

percentual sobre os depósitos do FGTS, 13º salário e férias, estes dois proporcionais). 

Délio Maranhão e Luiz Inácio Barbosa Carvalho apontam pequena impropriedade 

quanto à relação de continuidade do contrato laboral: O que torna impossível o 

prosseguimento de uma relação é a força maior. A justa causa, por grave que seja a falta, não 

impossibilita a continuação do contrato e pode ser mesmo tacitamente, perdoada.  

Improbidade, tem por definição o conceito do trabalhador desonesto, onde trata-se de 

um entendimento que não é moral. Considerando assim então, o desonesto como a pessoa que 

conduz com a simulação, malicia, fraude e a má-fé. Deste modo, Sergio Pinto Martins define 

esta competência, reconhecendo que “revela a improbidade mau caráter, perversidade, 

maldade, desonestidade; ímproba é a pessoa que não é honrada, que transgrede as regras da lei 

e da moral”. 

Perante a presença ética, ponderando em uma maneira mais extensa, pode se analisar 

que grande parte é aqueles que praticas faltosas. Apesar disso, não podemos desprender do 
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prenuncio legal, assim sendo, da taxatividade da lei. Por este ângulo, percebe-se facilmente 

que nesse aspecto, vista legal-trabalhista, prevendo apenas um determinado ato de 

desonestidade, concluindo se assim, que nem tudo que é desonesto, representa improbidade. 

Assim, para uma provável sanção deve sempre ter uma conexão externa, através de 

manifestações concretas. Destaca-se assim, que a vítima do ato de improbidade tem como 

especificações gerais o empregador, sendo capaz, no entanto apresentando diferente sujeito 

passivo, diferenciando, assim como o empregado que furta algo do colega. Sendo assim então 

cabível a investida do ato de improbidade, assim não estando necessariamente o dano efetivo 

econômico ao empregador. 

Por fim, a improbidade em norma geral, é toda atividade ou irregularidade desonesta 

do empregado, revelando-se a desonestidade, quando abusamos da confiança titulada a nós ou 

má-fé tendo em vista benéfico para si ou para outra pessoa. 

E para finalizar nossas analises temos a DESÍDIA, que tem por entendimento aquele 

empregado que está executando seu cargo, assim sendo, de maneira relaxada (de qualquer 

jeito), não mostrando interesse no que está fazendo, negligencia, preguiça, e mesmo com uma 

má vontade, intolerância, de uma maneira totalmente diferente da maneira que tem que ser 

feita, omissão e desatenção. 

Assim este tipo e aquele em que a falta é grave, sendo que em grandes partes, 

constitui-se nas reincidências de pequenas faltas leves, que não tem conteúdo acumulando até 

atingir na dispensa do empregado. Com isso, uma única falta não pode ser considerada 

desídia. 

Os princípios cuja caracteriza o não cumprimento pelo empregado da a disposição de 

um jeito diligente e sob o horário de serviço que lhe esta afeito. Sendo assim, princípios cuja a 

características, até então, tem sua produção baixa, e com atrasos diariamente, as faltas que não 

são justificadas de maneira correta, a produção incorreta e outros atos que lesam e comprova 

o não interesse dos empregados em seus cargos. 

2.1.1. CRÍTICA 

Com o estudo deste trabalho, compreende-se como uma das maneiras de anulação 

parcial do contrato de trabalho, seguindo por iniciativa de empregador, a demissão por justa 

causa, define-se por cometer uma falta grave, onde possivelmente ele vai obter a perda de 

confiança e justificar sua resposta assim, impondo às partes. 
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Com tal importância devemos nos preocupar com uma violação que ocorre 

diariamente as obrigações contratuais de modo que nos abalamos intensamente a ligação que 

o empregado e empregador tem entre ambos a confiança. Atualmente o que diríamos era que 

a implicância na forma de punir é a que deve ser considerada de efeito num pequeno tempo, 

apenas a pessoa que tem todos os efeitos de aplicar a sanção cabível, tem o conhecimento da 

existência. Por fim, no nexo causal, o imprescindível e necessário, representa um vínculo que 

deve encontrar-se entre o despendimento e a conduta faltosa do empregado. 

2.2. A FLEXIBIIADDE DOS DIREITOS TRABALHISTAS 

 

Este artigo tem como finalidade um assunto, que digamos bem vasto e que gera 

bastante discussões entre os ativistas do direito, os sindicatos, os trabalhadores e os 

empregadores, pois o intuito deste trabalho é de interesse de ampla relevância social, onde o 

capitalismo mercantil engloba os conteúdos que se volta a remodelar as regras do direito 

trabalhista. 

Por este ângulo, a finalidade geral do artigo é procurar entender, se é capaz de criar 

novos fatos, no sentido em que o trabalhador largue de ado os seus direitos resguardados pela 

legislação e demonstrar o perigo que tem nestas flexibilidades. 

Não obstante, argumenta-se em fatos que a respectiva Constituição Federal 

proporciona as relações coletivas, separando-as assim, de maneira doutrinaria, referente aos 

fatos em possa torna-lo menos rígido em relação as normas trabalhistas, sendo em casos 

descritos na lei, ou em autossuficiência coletiva, assim podendo relacionar os direitos não 

autorizados. 

O que estudo que o artigo traz é de grande importância social, já que mostra quesitos de 

grande proveito para a sociedade, trazendo a discussão de conflitos do dia-a-dia, mais adiante da 

necessidade de alterações no direito do trabalho, desde de que não provoque perdas ao trabalhador. 

E mais em frente, veremos o para que é útil o estudo e para que devemos entende sobre o 

tema, tendo a finalidade de levantar quesitos e críticas para uma demanda de viáveis soluções para o 

conflito apresentado. 

Com isto, nos apresentando uma pequena analise sobre a história e o rege hoje em dia, a 

respeito do direito do trabalho, mais adiante, uma pequena observação sobre o fato da flexibilidade, 

analisando seu dever nas relações do trabalho. 
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Consequentemente, serão analisadas diversas opiniões em relação ao tema, procurando 

conhecer mais a respeito das negociações coletivas, ou através de um índice onde será capaz de ser 

ampliada, estudando até o momento, onde se limita a flexibilidade, tratando-se assim os direitos 

fundamentais. 

A evolução dos direitos trabalhistas, descreve que antigamente a revolução industrial, 

menciona-se que as produções, era elabora de forma manual, sucessivo, em poucas 

quantidades, com instrumentos básicos.  

Thomas New Comen, no ano de 1712 fez uma descoberta, na qual o processo de 

produção era lento, assim passando a ser bem mais eficiente e em grande proporção com 

utilização da máquina à vapor. (CUNHA, 2004). Com a chegada de maquinários em 1812, 

acrescentada e publica por James Watt em 1848, institui uma amplificação industrial na qual 

teve uma enorme alteração na relevância na Economia e nos vínculos sociais. 

A descoberta de Conem, sobre a máquina à vapor obteve uma qualidade diferenciada 

de não somente precipitar a produção, também sim, em aumentar a produção dos produtos, 

constituindo assim o fato que podemos chamar de excesso de produção. 

De maneira expansiva, os eixos industriais formaram-se um grande crescimento a 

concentração de empregados, no qual a grande maioria são os agricultores que deixaram suas 

propriedades e procurando serviços nas industrias, com o objetivo de reter um tipo de vida 

acima daqueles que já tinham, podendo assim usufruir das capacidades que a vida na cidade o 

proporciona. 

Com o grande aumento civil, as indústrias não obtiveram uma demanda boa, conforme 

estiveram à procura de um serviço. Antes o trabalho tinha mais sua procura um pouco menor, 

deste modo, iniciou-se uma forma de estabelecer ao redor de uma maneira incerta e 

bagunçada em vista dos desempregados. 

Em compensação, os proprietários das industrias formou um método de crescimento 

de seus rendimentos de maneira que jamais visto, em virtude que apresenta uma mão de obra 

barata, colocando como “hasta”, ou melhor, o empregador procurava o empregado que 

trabalhasse em troca de um salário inferior a qual merece. 

Não satisfeito na relação social, onde planava em virtude da semelhante situação 

degradante, na qual habitava o trabalhador. A frente de desta situação, a atividade rebelde e a 
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violência provocaram uma maneira em que deixaram de forçar o Estado a se exprimir um 

cumprimento no qual o deixou aborrecido no habitat do trabalhador. 

Não obstante, o Estado mantinha-se de maneira calma, em vista do liberalismo, onde 

sua função deveria focalizar somente no ordenamento público, sendo capaz os cidadãos, se 

obedecendo este argumento, assim determinar em situação de igualdade, cabendo-se assim, 

circunstâncias contratuais que bem lhe satisfaz. 

Nestes moldes, os administradores das empresas industriais não dispõem qualquer 

lamentação em submeter o trabalhador a trabalhar em situações difamantes, em virtude de 

contar com a legitimação na esfera política e jurídica para atuar de tal maneira. 

Baseando-se na frase popular “o combinado não sai caro”, isto é, o que foi combinado 

entre ambos, sendo o empregado e o empregador, era  correto, ponderado pela qual não o 

empregado não concordava com tais acontecimentos, sendo assim submetido diante do 

Estado, sendo então que o contrato foi formado de maneira livre e liberal. 

Nesta acepção, o Estado se encontrou pressionado e não conseguindo sair de outro 

modo, com o intuito de se esquivar da “zona de conforto” para resolver as pendencias com a 

liberdade, a favor de sua subsistência. 

De maneira moderada, o Estado reiterou leis que protegem o trabalhador, de início 

diminuindo a jornada de trabalho, em seguida assentando quesitos pertinentes ao salário 

mínimo. Algumas leis foram de extrema importância, originando-se assim, o direito do 

trabalho, que constituiu o envolvimento. 

Com isso o Estado, começou a estimular nos quesitos trabalhistas posteriormente a 

guerra mundial. Através do Tratado de Versailles, em 1919, onde foi estabelecido a OIT, 

Organização Internacional do Trabalho, que reconheceu assim concepções universais assim 

como, a delimitação da jornada do trabalho, assim sendo definido um digno salario, e a 

declaração em que o trabalho deixa de ser exclusivamente um artigo mercantil ou de 

comércio. 

Com isso, a importância antes era entender algumas concepções em torno da 

globalização, uma vez que o caso em tela abre expande as possibilidades para a flexibilização 

dos direitos trabalhista. 
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Em meados do século XX, o mundo presenciou, diversos motivos de supra relevância 

para a colaboração, na qual possibilitou uma semelhança dos limites, assim sendo 

econômicas, políticas, sociais e culturais.  

O poder estatal decai, e assim perdendo lugar para uma concepção de uma localidade 

global, sendo nos quais não existe limites territoriais. Desse modo, o ato é efeito do 

neoliberalismo que vincula a liberação do fluxo de capitais. Não obstante, este ato produz um 

argumento oposto, que por um lado desloca ótimos avanços tecnológicos e cientifico, e por 

outra face aumenta nas distinções sociais e econômicas.  

Já em conexão com à flexibilização, demonstra que houve uma interferência do 

Estado, no sentido de defender os direitos trabalhistas assegurando ao menos os direitos 

básicos. A desregulamentação, levantou uma grande indagação, assim trazendo os 

fundamentos do liberalismo, assim como permite a livre contratual idade, gozando o Estado 

como simples espectador.  

2.2.1. CRÍTICA 

 

Ao decorrer dos tempos analisamos que o direito do trabalho deu uma boa evoluída, 

tendo em vista o bem-estar social do trabalhador, fato nas quais as circunstâncias incertas que 

se baseava em seu ambiente. Tendo como posição principal do direito do trabalho, em manter 

uma relação controlada cercado pelo empregado e empregadores, para que possa ocorrer uma 

uniformidade jurídicas entre si. 

Junto a globalização e o neoliberalismo, o desenvolvimento tecnológico trocou em 

partes a mão de obra humana, ocasionando-se assim as relações de desemprego, e a maneira 

detectada para apaziguar a semelhante situação foi o tornando-o mais flexível nas normas 

trabalhistas. Entretanto a norma flexível é um intermédio de proporcionar os direitos mínimos 

básicos do empregado, não constituindo novos empregos, nem hostilizando a confiança. 

Por este ângulo, o pretexto para flexibilizar as regras trabalhistas na direção de 

conservar as circunstâncias mínimas garantidas ao trabalhador, em casos explícitos. Ainda 

assim, tem que se impor de maneira sensata, com a finalidade de não ocasionar qualquer 

perda para o trabalhador.  
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2.3. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS TRABALHOS CORRELATOS 

 

Com os artigos correlatos em tela analisado, onde dispõe à embriaguez, os 

fundamentos tradicionais que os protegem, sendo assim que o trabalhador que apresentar-se 

em seu ambiente de trabalho embriago, sendo assim em uma única circunstância, pode 

ocasionar-se na sua demissão, outrossim aquele que frequentemente, se alcooliza 

constantemente fora do seu ambiente de serviço, mesmo que nunca tenha ido trabalhar em 

estado de embriaguez, assim colocando os seus serviços em riscos. 

Com isso a embriaguez rotineira representa culpa grave do trabalhador, sendo assim 

levando a cessação contratual por justa causa, destinando-se que o trabalhador não tenha 

realiza a imprevisibilidade em serviços, sendo que o vício pode trazer consequências futuras, 

assim como a quebra de confiança na qual o empregador tenha no empregado. 

Por fim, em casos assim recomenda-se que o empregador, em frete a embriaguez 

obstinado, recomende para seu funcionar que ele procure um método medico, e se for 

constatado que ele seja alcoólatra, o contrato de trabalho deverá ser suspenso, passando assim 

a receber os seus direitos através do INSS, sendo assim postulando o auxílio doença. 
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CAPÍTULO 3 - CONCEITOS DE EMBRIAGUEZ 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como 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 alterações fisiopatológicas adquiridas. 

Segundo Júlio Fabrini Mirabete a embriaguez em sua definição jurídica: 

 

A embriaguez é a intoxicação agida 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.  (MIRABETE, 199, p.232) 

 

Ainda sobre embriaguez, o estado de embriaguez se manifesta pela perda de raciocínio 

ou do discernimento. Além das definições já mencionadas, faz se necessário para 

entendimento pleno que a embriaguez possui algumas fases, exemplificadas no próximo 

capítulo. 

 

3.1.  Fases Da Embriaguez 

 

Por possuir variações de acordo com a quantidade ingerida, fazer a diferenciação das 

fases da embriaguez é dificultoso, já que é avaliado a capacidade de cada sujeito que ingere, 

teor alcoólico da bebida dentre outros fatores. Ainda sim, pela medicina a embriaguez é 

dividida em três fases: Subaguda, aguda e superagudo. Conhecidas popularmente como: o 

macaco, o leão e o porco. 

Na primeira fase o sujeito está com o nível de euforia alto, instável, inquieto (parecido 

com um macaco). Nesse estágio é comum que o sujeito fique melancólico, choroso e faça 

reclamações da vida. Nesse primeiro estágio os centros nervosos começam a serem 

paralisados, entretanto a memória se conserva mesmo debilitada, fase em que a embriaguez é 

incompleta. 

Na segunda fase o sujeito alcoolizado apresenta comportamentos de coragem, e sente 

ameaçado por qualquer outra pessoa que o olhe fixamente, sendo exposto a violências. O 

sujeito se torna impulsivo, praticando agressões, atos obscenos, comportamentos 

inapropriados, fase em que a embriaguez é completa. 

Na terceira fase e última o individuo não consegue se locomover sem ajuda de 

terceiros, procurando apoio em pessoas e objetos que estiverem a sua volta. Apresentando 
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sono intenso, paralisia de membros, vômitos, ausência de reflexos, fase em que a embriaguez 

é comatosa, ou seja, inconsciente. 

 

3.2.  Embriaguez Como Doença 

 

A embriaguez pode ser dividida também de duas formas, a habitual ou em serviço, 

sendo no serviço quando o empregado se apresenta embriagado apenas uma vez para que seja 

já considerada justa causa de serviço, e habitual quando o empregado se apresenta 

constantemente embriagado em sua vida social ou profissional, não sendo ocasionado por 

apenas um descuido, mas por dependência química, onde é uma doença reconhecida 

formalmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma enfermidade progressiva, 

incurável e fatal, que consta no Código Internacional e Doenças (CID), nos códigos10 

(transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso do álcool) com as classificações: 

291 (psicose alcoólica), 303 (síndrome de dependência do álcool) e 305.0 (abuso do álcool 

sem dependência). 

Portanto se a embriaguez é considerada uma patologia, não há razão para justa causa 

na dispensa do empregado, mas intervenções médicas e apoio psicológico para tratamentos. 

 

3.3. Embriaguez E Consolidação Das Leis Do Trabalho 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em seu decreto de Lei n° 5442 de 01 de 

Maio de 1943, Art. 482 NA ALÍNEA “f” constituem justa causa para rescisão do contrato de 

trabalho pelo empregador: Embriaguez habitual ou em serviço, de modo que a classificação 

da mesma como doença anula a justa causa por demissão e da o direito ao empregado o 

encaminhamento para tratamento médico custeado pela empresa nos primeiros quinze dias e 

posteriormente tendo os diretos assegurados pelo sistema previdenciário (BRASIL. Decreto-

Lei 5452, 1943). 

Todavia esse direito pode lhe ser negado e ocasionar em uma dispensa com alegação 

de não cumprimento de atividades designadas, ou, o empregador pode conceder ao 

empregado o afastamento temporário para tratamentos clínicos, e ainda sim o empregado 

recusar, com base na negação sobre o tratamento, então a empresa pode dispensar por justo 

motivo o empregador encerrando o pacto laboral de ambos.  
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3.4. Saúde e Bem-Estar do Empregado 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 fica determinado como direito 

fundamental da pessoa humano no Art.6: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 64, de 2010). (BRASIL. Constituição Federal, 1988).  

Em seguida foi reconhecido pela mesma Constituição no Art. 196: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. (BRASIL. Constituição Federal, 1988). 

Em ambos os decretos a saúde fica consagrada como direito fundamental, dessa forma 

o Estado tem por obrigação a formulação de políticas públicas e sociais para promoção, 

recuperação e proteção da saúde dos indivíduos. 

Com a evolução das sociedades, o conceito de Saúde passa a ser definido pela 

Organização Mundial da Saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social 

e não somente ausência de afecções e enfermidades. 

Dessa forma a importância da saúde passa a ser analisada pela ótica geral do 

indivíduo, em seu contexto social e pessoal, portanto quando o estado de saúde do empregado 

não for completamente bem, analisando pela definição de Saúde da OMS lhe é dado o direito 

conforme Art. 6º e Art. 196 da Constituição Federal recuperação da Saúde.  

Visto que a Organização Mundial da Saúde classifica Embriaguez como patologia, é 

direito do empregado receber tratamento adequado para recuperação do estado de saúde para 

que vida de forma digna, e não seja dispensado por justa causa por sua condição.  

 

3.5. Dignidade da Pessoa Humana 

 

O conceito de dignidade da Pessoa Humana é extremamente amplo e existe uma 

dificuldade para delimitar no âmbito jurídico. É um valor pré-existente ao homem, mesmo 

que não seja reconhecido por ele, tampouco atribuído a qualidades inatas.  

Correlacionado com o Art. 1 da Constituição Federativa do Brasil de 1988 com o 

principio fundamental: 

 “III - a dignidade da pessoa humana” 

Immanuel Kant que defendia que as pessoas deveriam ser tratadas como um fim em si 

mesmas, e não como um meio (objetos), e que assim formulou tal princípio: 
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 No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem 

preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro lado, a coisa que se acha 

acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equivalência, compreende uma 

dignidade. (KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes e 

Outros Escritos. Trad. Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 58, 

64, 65). 

 

O conceito de Dignidade Humana deve evoluir com a modernização da Sociedade, 

com os valores morais atuais, com as necessidades de cada ser humano, com aquilo que lhe 

parece satisfatório, e por ser passiva de mudança lhe é favorável debate sobre questões 

bioéticas. 

Ao conceituar a dignidade da pessoa humana Ingo Wolfgang Sarlet preceitua:  

(...) temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 

cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos." (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa 

Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p.62.). 

 

As definições de dignidade humana se relacionam com a importância de não tratar o 

ser humano como objeto e o mesmo ser merecedor de respeito e ter o mínimo de condições 

para uma vida saudável. Portanto dispensar um empregado por justa causa de embriaguez tal 

conceito de dignidade humana lhe é restringido, visto que não houve participação do 

empregador em tal escolha 

Quando o seu direito a tratamento médico é violado, o indivíduo encontra dificuldades 

de ser empregado novamente, sua condição o impede de ser ativo na comunidade em que está 

inserido. 

Sua condição não o torna inválido, porém, é rotulado como não eficiente para o mercado de 

trabalho. 

 

  

3.6. Benefícios do Tratamento Para a Empresa 

 

O empregado que se apresenta embriagado em serviço possivelmente acarretará danos 

e prejuízos a empresa, faltas no trabalho, acidentes, entre outros, todavia a sua produtividade 

deve ser analisada quando o mesmo não estar embriagado, haja visto que, a capacidade de 
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discernimento e produção são afetados pela constante ingestão do álcool o incapacitando-o 

para suas atividades. 

O empregado incapaz de realizar suas atividades por sofrer de alcoolismo tem o direito 

a um tratamento médico, portanto cabe a empresa encaminha-lo a esse tratamento para que o 

mesmo retorne a realizar de forma satisfatória suas atividades, deixando a dependência do 

álcool, tornando este empregado digno de suas responsabilidades sociais. 

O alcoolismo é tratado a partir da farmacoterapia, que tem como finalidade diminuir 

os efeitos causados pela síndrome de abstinência alcoólica, juntamente com grupo de apoio, 

onde ambos interagem para a reintegração do indivíduo na sociedade (Reis e col. (2014) 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), os encargos trabalhistas correspondem aos valores pagos ao empregado a cada 

término de mês ou de contrato, a saber são: 

• Férias 

• Adicional de Férias 

• 13º salário 

• Adicional de remuneração (hora extra, hora noturna, insalubridade, 

periculosidade) 

• Ausência remunerada 

• Licenças 

• Repouso remunerado (também conhecido como Descanso Semanal 

Remunerado – DSR)  

• Feriado 

• Rescisão contratual 

• Vale-transporte 

As empresas são livres para oferecer aos seus empregados outros benefícios e que 

podem elevar o custo do empregado, tais como vale-refeição, assistência médica, 

gratificações, participações no lucro, auxílio creche, entre outros. 

Segundo o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, 

Claudio Peron Ferraz, o custo do empregado regularizado é quase o dobro do salário. “Há 

custo da rescisão contratual que é muito elevado. Outros países não têm tantos encargos e 

pagam salários melhores. E é por isso que muitas empresas preferem não contratar mais 

empregados”, afirmou. 
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A contribuição sindical está prevista na legislação trabalhista. Além dos trabalhadores, 

os empregadores também precisam fazer o recolhimento para os sindicatos da classe 

patrimonial. A alíquota varia de 0,02% a 0,8% sobre o capital social registrado nas Juntas 

Comerciais. Dessa forma torna-se mais viável a manutenção de um empregado do que a 

contratação de novos, pois, o custo para tratamento é realizado pela empresa até o décimo 

quinto dia, posteriormente é realizado pelo sistema de previdência social 

 

3.7.  Função Social da Empresa Perante a Comunidade 

 

Na visão liberal, a ação das empresas deve-se limitar à busca obstinada da 

maximização do lucro, com respeito à legislação vigente. Seguindo essa óptica, toda e 

qualquer iniciativa que tenha por escopo envolver aspectos relativos a problemas sociais, deve 

ser de responsabilidade do Estado ou, no máximo, da sociedade, na qual se incluem as 

pessoas físicas acionistas ou cotistas daquelas mesmas empresas. 

Assim, os defensores de políticas liberalizantes traçam um nítido divisor entre a 

responsabilidade da empresa (exclusivamente a contabilização de lucros, em benefício de seus 

sócios) e a de seus sócios (dentre as quais estes poderão, espontaneamente, incluir a 

responsabilidade social). Desta forma, os liberais retiram a empresa do foco de ação social, 

justificando que a organização é um ente impessoal, da qual reações de sensibilidade próprias 

dos seres humanos não podem ser esperadas. 

Ainda sob a óptica liberal, as corporações devem ter as suas atenções voltadas para o 

livre mercado, com o fim de que possam atuar com eficácia, num cenário já por demais 

competitivos. 

Dentro do espectro econômico/social/político, a corrente liberal pugna pela 

segmentação de cada um desses nichos, a saber: as empresas têm uma função econômica; o 

Estado tem uma função social e os sindicatos, as agremiações políticas e as associações têm 

uma função política, sendo certo que não há vasos comunicantes entre estas três áreas 

distintas. 

Desta forma, a cultura liberal enfatiza que os aspectos éticos são de responsabilidade 

exclusiva do indivíduo, devendo estes tratá-los de conformidade com o seu quadro geral de 

valores. Ainda sob esse mesmo prisma, é incompatível a perseguição do lucro, em cuja 

política a empresa deve se embrenhar, com as expectativas de satisfação das necessidades 

sociais do ser humano, de responsabilidade do Estado. Ou seja, se a empresa desenvolver 
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projetos para preservar ou recuperar o meio ambiente, se refrear a elevação dos preços de seus 

bens ou de seus serviços como objetivo de contribuir para com o controle da inflação, se 

realizar investimentos visando a melhorar a qualidade de seus produtos, em respeito ao 

consumidor, se “perder a oportunidade” de sonegar tributos ou corromper servidores e agentes 

públicos, se oferecer melhores condições materiais de trabalho para os seus empregados, 

estará comprometendo os seus lucros e, com isso, afastando-se de seu objetivo, que é, ao 

contrário, massificá-los. 

Neste mesmo diapasão, é inconcebível que os dirigentes de uma empresa privada, já 

entorpecidos pelos problemas naturais e cotidianos advindos de uma competição selvagem, 

sejam obrigados a se sensibilizar também com as imensas necessidades da sociedade, sendo 

que para esta área foram eleitos dirigentes políticos com a finalidade precípua de solucionar 

os problemas difusos. 

Essa política encontra um aliado na figura do administrador executivo, o qual 

estabelece metas cada vez mais ambiciosas e cobra resultados concreto dos executivos das 

empresas, não apenas como vaidade por ostentar inegável êxito profissional, mas também 

como forma de assegurar a sua perpetuação no poder e a consequente manutenção de seus 

salários e vantagens decorrentes. 

Assim, esse foco é insensível à percepção de que a uma empresa que esteja 

comprometida com o social pode converter os investimentos decorrentes de sua atividade 

beneficente, em fontes efetivas de retorno financeiras, por meio da fixação de sua imagem 

positiva, perante a comunidade, de maior satisfação de seus colaboradores no desempenho de 

suas atividades laborais, dentre outras. 

A função social das corporações está ligada à sustentabilidade. Embora seja admissível 

que as corporações pugnem pela contabilização de lucros decorrentes de suas atividades 

empresariais, é imprescindível que este objetivo econômico seja conciliado com a necessidade 

de se preservar o meio ambiente e de se valorizar a dignidade da pessoa humana, até mesmo 

como forma de garantir a longevidade e a expansão de seus próprios negócios. 

A noção de função social corporativa vem ganhando consistência no âmbito 

empresarial, mormente a partir da década de 80, em todo o mundo. Tal fato é decorrente do 

aumentado grau de exigência dos consumidores, os quais optam por produtos de boa 

qualidade, que não ofereçam riscos, que não causem transtornos à saúde, produzidos com 

respeito às normas trabalhistas e ambientais. 

Nesse novo estágio evolutivo, as empresas foram obrigadas a reciclar os seus antigos 
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princípios organizacionais e suas filosofias administrativas, pois se encontram sob a égide de 

uma realidade que lhes impõe maiores exigências de qualidade e de ética, e enquadramento 

em regras de concorrência mais apuradas. O nexo que ligava a empresa à sociedade, que antes 

era insípido, agora estabelece uma relação bem mais estreita, 

As empresas foram premidas a abandonar tradicionais métodos de produção que 

proporcionavam menores custos para si, porém mais agressivos ao meio ambiente e mais 

danosos para a saúde física e mental de seus empregados, substituindo-os por meios que 

primam pela sustentabilidade do meio ambiente e pelo espírito humanístico com que o 

homem deve ser tratado. 

Dentro desta nova ordem, as empresas deveriam divulgar, periodicamente, a sua 

prestação de contas (accountability), para que a sociedade pudesse avaliar o grau de 

comprometimento das mesmas com as causas sociais, ou seja, até que ponto ela está 

cumprindo a sua função social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Brasil existe uma tendência nos tribunais de caracterizar a dispensa pro justa causa 

embriaguez em serviço considerando esta uma falta grave aguda, pois está ligada diretamente 

com o ambiente de trabalho mesmo sendo eventual, o empregador esta revestido de diretos ao 

provar a embriaguez durante ou fora do horário de trabalho, pois neste caso o importante é a 

continuidade do contrato de trabalho ser afetado, uma vez que às partes tem deveres e direitos 

a serem cumpridos no contrato de trabalho. 
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