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RESUMO 

 

 

Este trabalho de Iniciação Científica tem o intuito de analisar quais são os 
posicionamentos dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) e do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST) em relação ao uso de drogas ilícitas habitualmente ou em serviço 
por parte do empregado nas relações de emprego, verificando se nestes casos há a 
hipótese de despedida por justa causa aplicando analogicamente o artigo 482, 
alínea “f”, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que trata sobre a justa 
causa em relação à embriaguez, ou se o uso de drogas ilícitas deve ser considerado 
uma doença nos moldes da Organização Mundial de Saúde (OMS), com o 
conseqüente afastamento do empregado de seu serviço para ser encaminhado ao 
devido tratamento e não ser dispensado. Realizou-se, primeiramente, uma revisão 
bibliográfica, onde verificou-se que algumas doutrinas enquadram o conceito de 
embriaguez não somente ao consumo de bebidas alcoólicas, mas a qualquer tipo de 
substância que deixe o indivíduo inebriado, em êxtase, incluindo as drogas ilícitas. 
Neste sentido, há decisões que enquadram o uso de drogas ilícitas habitualmente ou 
em serviço na alínea “f” do artigo 482 da CLT, sendo a justa causa aplicada. Em 
contrapartida, sob outro vértice, a OMS classifica o uso de drogas como uma 
doença, havendo também decisões que devido a isto não consideram a justa causa 
e entendem que o empregado deve ser encaminhado a tratamento. Assim, foi 
possível constatar que as decisões dos Tribunais que envolvem esta matéria são 
bem controversas, sendo aplicada a melhor sanção para cada caso específico, a fim 
de garantir a melhor resolução tanto para a empresa quanto para o empregado. 
 

Palavras-chave:  Relação de Emprego. Empregador. Empregado. Drogas Ilícitas. 

Embriaguez. 



 

ABSTRACT 

 

 

This piece of Scientific Initiation aims to analyze the position of the Brazilian Regional 
Labor Courts (TRT – Tribunal Regional do Trabalho) and the Superior Labor Court 
(TST – Tribunal Superior do Trabalho) in relation to illicit drug use during working 
hours by the employee in employment relationships, by checking whether there is the 
possibility of dismissal for fair cause analogically applying Article 482, paragraph "f", 
of the Consolidation of Labor Laws (CLT – Consolidacao das Leis Trabalhistas), 
which deals with fair cause for dismissal in relation to drunkenness, or if drug use 
should be considered a disease according to the molds of the World Health 
Organization (WHO), with the consequent removal of the employee from their service 
to be directed to the proper treatment and not be dismissed. Initially, a review of the 
literature was executed, through which it was found that some doctrines classify the 
concept of intoxication not only to be the consumption of alcoholic beverages, but 
any kind of substance that leaves the individual intoxicated, ecstatic, including illicit 
drugs. In this sense, there are decisions that shape the use of illegal drugs during 
working hours in paragraph "f" of Article 482 of the Labor Code, being the fair cause 
applied. In contrast, in another corner, the WHO classifies drug use as a disease, 
anda because of this there are decisions that do not consider it to be fair cause and 
understand that the employee should be referred to treatment. Thus, it was possible 
to determine that the decisions of the courts involved in this matter are very 
controversial, the best penalty being applied in each specific case, to ensure the best 
solution for both the company and the employee in question. 
 

Key-words:  Employment Relationship. Employer. Employee. Illicit Drugs. 

Intoxication. Fair Cause. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A pretensão em abordar este tema, ora titulado por “O uso de drogas Ilícitas 

Habitualmente ou em Serviço” deu-se por meio da curiosidade em saber como eram 

analisadas as situações que envolviam o uso de drogas ilícitas por parte do 

empregado habitualmente ou em serviço, haja vista que não há nenhuma legislação 

específica para o presente tema. 

A princípio, durante a coleta de material para a pesquisa, foi notória a 

escassez doutrinária, somada a jurisprudência limitada e titubeante sobre o assunto 

abordado. 

Assim, a questão que aqui se levanta é justamente a inexistência de 

diretrizes, uma vez que a própria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não 

disciplinou adequadamente a matéria, limitando-se a estabelecer normas apenas em 

relação à embriaguez. 

No geral, a embriaguez é relacionada diretamente ao consumo de bebidas 

alcoólicas, contudo, após estudo e análise de doutrinas trabalhistas, foi constatado 

que alguns autores entendem que a embriaguez não é relacionada tão somente ao 

consumo de álcool, mas ao uso de qualquer substância que deixa o indivíduo 

embriagado, inebriado, em êxtase, ou seja, que afete o estado físico e psíquico da 

pessoa. Desta forma, as drogas ilícitas estariam intrinsecamente inseridas no que 

diz respeito à embriaguez, sendo possível aplicar a justa causa prevista na alínea “f” 

do artigo 482 da CLT. Em contrapartida, o uso de drogas é considerado uma doença 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), devendo ser combatida e tratada, não 

cabendo justa causa. 

Neste sentido, percebeu-se que a doutrina e jurisprudência tem se 

posicionado de forma bastante controversa no que tange o assunto estudado, hora 

reconhecendo a aplicação da justa causa, hora entendendo que as empresas devem 

usar de medidas informativas sobre as drogas e seus efeitos, tratando os 

empregados envolvidos com drogas ilícitas nos mesmos moldes dos portadores de 

algum tipo de doença que impossibilite o trabalhador de exercer suas atividades. 

Partindo destas hipóteses, pretende-se com este Trabalho de Iniciação 

Científica discutir os diferentes posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais que 
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envolvam o uso de drogas ilícitas habitualmente ou em serviço, evidenciando quais 

entendimentos são majoritários e como está sendo resolvido o problema em 

questão. 

Para tanto, emprega-se o método dedutivo, e utilizam-se como fontes de 

pesquisa a doutrina, as legislações, a jurisprudência do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) bem como de Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) de diversos 

estados brasileiros, e dados coletados de artigos científicos a respeito do tema. 

A monografia está estruturada em três capítulos. No primeiro, discorre-se a 

respeito das drogas em geral, explanando seus diversos conceitos e como seu uso 

foi introduzido nas sociedades. Posteriormente, aborda-se o assunto inerente à 

classificação das drogas, que podem ser dividas em psicoativas e psicotrópicas; 

naturais, semi-sintéticas e sintéticas; lícitas e ilícitas, seguida de uma breve 

explicação sobre as principais drogas ilícitas (cannabis sativa, cocaína, crack, LSD, 

heroína, anfetaminas e ecstasy). Por fim, trata-se a respeito do uso de drogas e 

seus reflexos. 

Num segundo momento, adentra-se no estudo da relação de emprego e 

seus sujeitos, passando por um breve histórico a respeito da relação de emprego e 

do Direito do Trabalho, seguida pelo estudo das diferenças existentes entre a 

relação de emprego e a relação de trabalho. Abordam-se também as características, 

requisitos e sujeitos da relação de emprego. 

Finalmente, no terceiro capítulo, o assunto principal do presente Trabalho de 

Iniciação Científica é abordado, onde após uma rápida introdução a respeito de 

alguns aspectos como a justa causa, procura-se demonstrar as divergentes 

decisões dos tribunais em relação ao uso de drogas ilícitas habitualmente ou em 

serviço.
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1. DROGAS 

 

 

Antes de efetuar uma abordagem específica quanto ao tema da presente 

monografia, qual seja o uso de drogas ilícitas habitualmente ou em serviço, faz-se 

necessário discorrer a respeito de alguns pontos inerentes às drogas em geral, com 

seus conceitos, classificações, uso e eventuais reflexos 

 

 

1.1. CONCEITOS DE DROGA 
 

 

A palavra droga tem origem na palavra drogg, cujo significado é folha seca, 

proveniente do holandês antigo. Esta denominação vem do fato de antigamente a 

maioria dos medicamentos utilizarem vegetais em sua composição.1 

No dicionário Aurélio, em um sentido mais amplo, o termo droga pode ser 

entendido como: 

 

Qualquer substância ou ingrediente que se use em farmácia, em 
tinturaria, etc. – medicamentos – produto oficial de origem animal ou 
vegetal, no estado em que se encontra no comércio. Coisa de pouco 
valor, desagradável. Já em um sentido mais restrito, “medicamento 
ou substância entorpecentes, alucinógena, excitante (como por 
exemplo maconha ou cocaína) ingeridos em geral, com o fito de 
alterar transitoriamente a personalidade.2 

 

Já segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1981) “é qualquer 

entidade química ou mistura de entidades que alterem a função biológica e 

possivelmente sua estrutura”.3  

Além do termo “droga”, vários outros termos são utilizados para essas 

substâncias utilizadas pelo homem, inicialmente vegetais, depois químico – naturais 

                                                 
1 ANTON, Diego Macia. Drogas : conhecer e educar para prevenir. São Paulo: Scipione, 
2003, p. 22. 
2 DICIONÁRIO AURÉLIO. Disponível em <http://www.dicionariodoaurelio.com/Droga.> 
Acesso em: 25 ago. 2011. 
3 BRASIL. Ministério da Justiça. Disponível em: <http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/ 
conteudo/index.php>. Acesso em: 25 ago. 2011. 
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e, mais recentemente, químico-sintéticas, tais como “tóxicos”, “entorpecentes” e 

“narcóticos”.4 

No entendimento dos doutrinadores Ercílio Luchiari e José Geraldo da Silva: 

 

[...] tóxico é toda droga capaz de provocar, após introduzida no 
organismo vivo, reações graves. Entorpecente é toda droga capaz de 
provocar entorpecimento ou torpor. Narcótico, por sua vez, é a droga 
opiácea que introduzida no organismo vivo é capaz de provocar 
sedação e analgesia.5 

 

Qualquer terminologia usada, seja droga, entorpecente ou narcótico, 

suas complicações e significados são sempre os mesmos. As substâncias, 

as circunstâncias, as pessoas podem variar de um local para o outro, de uma 

cultura para outra, porém as repercussões de seu uso e são sempre as 

mesmas.6 

Apesar dessa diversidade de terminologias e definições para drogas, 

um ponto emerge como consensual: a constatação de que o uso de drogas 

acontece desde os povos mais primitivos, que já se utilizavam de 

substâncias inebriantes ou alucinógenas com finalidades principalmente 

religiosas e ritualísticas, visando alcançar a sensação de divindade ou 

vivenciar a espiritualidade de diversas formas. A busca dos prazeres carnais 

e luxuosos também marcou o uso de drogas inebriantes e tóxicas pelas 

civilizações mais antigas. Através dos séculos, variando de acordo com 

aspectos culturas e com o grau de desenvolvimento de cada civilização, as 

substâncias tóxicas euforizantes passaram por fases de proibição de sua 

utilização e de estimulação de seu uso.7 

A presença de drogas é constatada desde a antiguidade mais remota: 

documentos antigos descrevem o uso de vinho na civilização egípcia e a 

arqueologia demonstra a presença de bebidas fermentadas na pré-história. 

Estudos demonstram que a civilização grega fazia uso de ópio 

                                                 
4 LUCHIARI, Edemar Ercílio; SILVA, José Geraldi da. Comentários à nova lei sobre 
drogas . Campinas, SP, Millennium, 2007, p. 02. 
5 LUCHIARI, Edemar Ercílio; SILVA, José Geraldi da. Comentários à nova lei sobre 
drogas . Campinas, SP, Millennium, 2007, p. 03 
6 GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos : prevenção: repressão. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 04. 
7 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 29. 
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medicinalmente para acalmar, bem como na civilização romana era 

freqüente fumar flores de cânhamo (maconha) em reuniões.8 

Com o passar dos anos e dos séculos, principalmente a partir do 

século XIX, o interesse pelo uso de drogas passou a ser freqüente, 

principalmente por médicos, escritores, farmacêuticos, artistas e filósofos.9 

O uso de drogas apresenta raízes profundas na história das 

civilizações, fazendo parte integrante da cultural dos povos. Entretanto, 

apenas a partir da Primeira e da Segunda Guerra Mundial é que o uso e 

dependência das drogas foi disseminado.10 

Para sintetizar os ensinamentos de Nélson Hungria, os doutrinadores 

Edemar Ercílio Luchiari e José Geraldo da Silva expõem que: 

 

Durante a Primeira Guerra Mundial, foi generalizado o uso da 
morfina para minimizar as dores físicas e, durante a Segunda 
Grande Guerra, foi disseminado o uso de anfetaminas para combater 
o sono, a fadiga e a fome, o que ocasionou sérias dependências, em 
ambos os casos.11 

 

Apesar do uso de drogas ter sido disseminado durante as guerras, foi 

o movimento hippie (movimento jovem de protesto que surgiu nos Estados 

Unidos da América) nos anos 60 que fez o interesse e o consumo das 

drogas tomar grandes proporções, fazendo a comunidade científica se 

debruçar de forma mais sistemática sobre o uso de drogas e da 

toxicodependência.12 

Atualmente, as drogas são um dos problemas mais sérios de ordem 

biopsicossocial da humanidade. Seu uso cresce em números alarmantes, 

tanto no Brasil como em diversos outros países do mundo, podendo ser 

considerado uma epidemia.13 

 

 

                                                 
8 ESCOHOTADO, Antonio. História elementar das drogas . Lisboa: Antígona, 2003, p. 46 
9 Ibdem, p. 46 
10 ESCOHOTADO, Antonio. História elementar das drogas . Lisboa: Antígona, 2003, p. 46 
11 LUCHIARI, Edemar Ercílio; SILVA, José Geraldi da. Comentários à nova lei sobre 
drogas . Campinas, SP, Millennium, 2007, p. 02 
12 Ibdem, p. 02 
13 DIEHL, Alessandra; et al. Dependência química : prevenção, tratamento e políticas 
públicas. Porto Alegre: ARTMED, 2011, p. 25 
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1.2. CLASSIFICAÇÃO DAS DROGAS 
 

 

É possível encontrar vários tipos de classificação para as drogas. Algumas 

são mais centradas nas propriedades farmacológicas das substâncias, outras nos 

seus efeitos, e outras, ainda, na percepção que delas tem os consumidores.  

 

 

1.2.1. Drogas psicoativas e drogas psicotrópicas 

 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde as drogas podem ser 

divididas em psicoativas e psicotrópicas.14 

As drogas psicoativas “são aquelas que alteram o comportamento, humor e 

cognição”, enquanto as psicotrópicas são aquelas que “agem no sistema nervoso 

central produzindo alterações de comportamento, humor e cognição, possuindo 

grande propriedade reforçadora, sendo, portanto, passíveis de auto-administração” 

(OMS, 1981), ou seja, em outras palavras, as drogas psicotrópicas são as que levam 

à dependência.15 

As drogas psicotrópicas são também conhecidas como substâncias 

psicoativas, pelo fato de atuarem sobre o cérebro, alterando de alguma forma o 

psiquismo. Elas dividem-se em três grupos: as drogas psicotrópicas depressoras 

(também chamadas de psicolépticas); as drogas psicotrópicas estimulantes (também 

chamadas de psicoanalépticas); e, as drogas psicotrópicas perturbadoras (também 

conhecidas como psicodislépticas).16 

As drogas psicotrópicas depressoras do sistema nervoso central ou 

psicolépticas são aquelas que reduzem a atividade mental, ou seja, fazem com que 

o cérebro funcione lentamente, reduzindo a atividade motora, a atenção, a 

ansiedade, a capacidade de memorização, a concentração e a capacidade 

                                                 
14 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 06 
15 Ibdem, p. 06 - 07 
16 VIZZOLTO, Salete Maria. Drogas : questões para pais e educadores. 
Florianópolis: Lunardelli, 1992, p. 67. 
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intelectual. São exemplos deste tipo de droga os opióides (ópio, morfina, heroína, 

codeína, etc.), barbitúricos, tranqüilizantes (neuropléticos e ansiolíticos) e álcool.17 

As drogas psicotrópicas estimulantes ou psicoanalépticas são aquelas que 

elevam a atividade mental, ou seja, aceleram a atividade de determinados sistemas 

neuroniais, trazendo como conseqüências um estado de insônia, alerta exagerado e 

aceleração os processos psíquicos. Exemplos: cocaína, anfetaminas, ecstasy, crack 

e nicotina.18 

Por fim, as drogas perturbadoras do sistema nervoso central ou 

psicodislépticas são aquelas que atingem a mente produzindo desvios de percepção 

de tempo e espaço, ou seja, produzem uma série de distorções no funcionamento 

do cérebro, como alucinações, delírios e alterações na senso-percepção. São 

chamadas também de alucinógenas e psicotomiméticas (devido ao fato de poderem 

resultar em psicoses e doenças mentais). São exemplos: o LSD e a maconha.19 

 

 

1.2.2. Drogas naturais, drogas semi-sintéticas e dr ogas sintéticas 

 

 

Como já dito anteriormente, as drogas também são classificadas em 

naturais, semi-sintéticas e sintéticas. 

As drogas naturais, como o próprio nome diz, são aquelas que não são 

produzidas em laboratório, provocando efeitos alucinógenos naturalmente, sem 

produtos químicos. Pode-se citar a cafeína existente no café, a nicotina presente no 

tabaco, o ópio da semente de papoula e o THC da encontrado na cannabis.20 

Já as drogas semi-sintéticas são aquelas produzidas através de drogas 

naturais quimicamente alteradas em laboratórios, tais como a cocaína, o crack e a 

heroína.21 

Por fim, as drogas sintéticas são aquelas fabricadas em laboratórios, 

utilizando técnicas especiais. Elas são produzidas através de substâncias ou mistura 

                                                 
17 KOSOVSKI, Ester. Op. cit, p. 33 
18 KOSOVSKI, Ester. Op. cit, p. 38 
19 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 40 
20 DIEHL, Alessandra; et al. Dependência química : prevenção, tratamento e políticas 
públicas. Porto Alegre: ARTMED, 2011, p. 25 
21 Ibdem, p. 25 
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de substâncias químicas psicoativas que provocam alucinações no homem pela 

estimulação ou depressão do sistema nervoso central. De custo elevado, essas 

drogas são recentes e seu uso vem crescendo cada vez mais, assim como o LSD, 

ecstasy e anfetaminas.22 

 

 

1.2.3. Drogas lícitas e drogas ilícitas 

 

 

As drogas ainda são classificadas em lícitas (legais) e ilícitas 

(ilegais).23 

Considerando que lícito é tudo aquilo em conformidade com a lei, 

permitido juridicamente, que não está proibido legalmente segundo a justiça, 

de acordo com a moral e bons costumes, as drogas consideradas lícitas ou 

legais são aquelas que podem ser comercializadas livremente de forma 

legal, podendo ou não ter seu uso controlado (como alguns medicamentos) e 

serem permitidas com advertências e restrições (como o álcool e o tabaco).24 

Como ilícito, ao contrário de lícito, é tudo aquilo que é contrário à Lei, 

à moral e aos bons costumes, o que é vedado ou proibido por lei que viola o 

direito subjetivo individual, as drogas consideradas ilícitas ou ilegais são 

aquelas que têm comercialização e uso proibidos.  

 

 

1.3. PRINCIPAIS TIPOS DE DROGAS ILÍCITAS 

 

 

Vários são os tipos de drogas ilícitas, entretanto, algumas se 

destacam, quais sejam: cannabis sativa, cocaína, crack, LSD, heroína, 

anfetaminas e ecstasy. 

 

                                                 
22 Ibdem, p. 25-26 
23 KOSOVSKI, Ester. Op. cit, p. 06 
24 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 06 
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1.3.1. Cannabis sativa 

 

 

A planta originária da Ásia Central conhecida como Cannabis sativa ou 

Cânhamo Indiano possui arbustos considerados “macho” ou “fêmea” que atingem 

entre dois e três metros de altura. Esta erva possui dois compostos considerados 

psicoativos: o 9THC e o 8THC (THC = tetraidrocanabinol). Este princípio ativo (THC) 

é mais concentrado, mais forte, e está presente em maior quantidade nos pés 

considerados “fêmeas”.25 

O preparado entre flores e folhas secas da Cannabis recebe o nome de 

maconha. Já a resina das flores em forma de uma pasta semi-sólida preparada com 

uma grande pressão nas florescências é conhecida como haxixe (com uma 

quantidade de THC muito superior em relação ao preparado de maconha). Tanto a 

maconha como o haxixe são substâncias consideradas entorpecentes, sendo seus 

usos difundidos em todo o mundo.26 

Estudos apontam que a Cannabis foi introduzida no Brasil no século XVI 

pelos escravos, entretanto, seu uso atualmente está difundido entre todas as classes 

sociais, e em pessoas de todas as idades, sendo cultivada principalmente na região 

nordeste do país.27 

De todos os entorpecentes, o uso da Cannabis é o mais difundido no Brasil, 

atingindo jovens desde os dez anos de idade a até idosos. Tal preferência é 

explicada por ser um entorpecente de baixo custo e fácil acesso, sendo muito 

acessível tanto para as classes mais elevadas quanto ao povo subdesenvolvido.28 

A Cannabis, na forma de maconha ou haxixe, é consumida normalmente sob 

a forma de cigarros ou em cachimbos29, e é a quantidade de THC que determina seu 

maior ou menor efeito. O THC é uma molécula solúvel em gordura que ao cair na 

corrente sanguínea é distribuída pelos tecidos e armazenado em órgãos do corpo 

                                                 
25 ANTON, Diego Macia. Drogas : conhecer e educar para prevenir. São Paulo: Scipione, 
2003, p. 28. 
26 VIZZOLTO, Salete Maria. Drogas : questões para pais e educadores. Florianópolis: 
Lunardelli, 1992, p. 98 
27 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 43 
28 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 33. 
29 Ibdem, p. 33 
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como o fígado, os pulmões e o baço, sendo que 20% (vinte por cento) do THC 

contido na fumaça inalada do cigarro da erva é absorvido pela corrente sanguínea.30 

Possui odor característico, semelhante ao de lentilhas cozidas, sendo facilmente 

reconhecida e acentuada quando está sendo queimada.31 

Os efeitos do consumo deste entorpecente dependem da quantidade 

utilizada, sendo também influenciados pela via de administração, pelo modo de 

consumo e pela expectativa do consumidor.32 

 

Embora a euforia e o relaxamento sejam mais freqüentemente 
relatados como efeitos imediatos da maconha e constituam um 
argumento a favor do uso da droga, ocorre também disforia. Outros 
efeitos físicos incluem: batidas do coração mais rápidas, pulso 
acelerado, olhos vermelhos, boca e garganta secas. O sistema 
nervoso central é, a princípio, estimulado e, mais tarde, torna-se 
deprimido. Essa estimulação conduz o indivíduo à acesso de riso, 
delírio, visões, alucinações e confusão mental. Os sistemas 
respiratório e circulatório tornam-se mais apressados. O estágio 
depressivo do sistema nervoso central se apresenta com torpor, 
tonturas, enfraquecimento e reações negativas muito comuns são a 
ansiedade e o intenso pânico. Usuários descrevem essa reação 
como um temor extremo de “perda de controle” que ocasiona o 
pânico.33 

 

Estudos demonstram que o uso da Cannabis pode causar dependência psicológica, 

o que pode levar o usuário a crises de pânico e a cometer atos violentos.34 As pessoas sob o 

efeito da droga podem perder a noção de tempo e espaço, o que vem causando inúmeros 

acidentes de carros, motos e outras máquinas. A perda da memória também é muito comum, 

assim como a freqüente perda de motivação, chama de “síndrome amotivacional”, que faz o 

usuário perder o interesse pelos objetivos comuns, pela competição.35 Ocorre a diminuição do 

senso de responsabilidade, determinando isso como um problema nas relações de trabalho e 

âmbito pessoal.36 

                                                 
30 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 43 
31 SILVA, Jorge Medeiros da. Op. cit, p. 33 
32 ANTON, Diego Macia. Drogas : conhecer e educar para prevenir. São Paulo: Scipione, 
2003, p. 28 
33 KOSOVSKI, Ester. Op. cit, p. 43 
34 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 33 
35 VIZZOLTO, Salete Maria. Drogas : questões para pais e educadores. Florianópolis: 
Lunardelli, 1992, p. 98 
36 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 44 
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1.3.2. Cocaína 

 

 

A Cocaína é um alcalóide (substância que pode reagir com ácidos) presente 

nas folhas do arbusto Erythroxylum coca, planta sul-americana conhecida como 

“coca”, cultivada principalmente em sítios altos e com clima frio, como nos países 

Bolívia, Peru e Colômbia.37 Usada como medicamento para diversos males no início 

do século XX, a cocaína é hoje considerada uma hard drog (droga pesada).38 

O processo de fabricação deste entorpecente é feito em laboratórios 

clandestinos e considerado rudimentar, em que com o emprego de acetona, éter, 

entre outras coisas aliado ao “ingrediente” principal - folha de coca – obtém-se a 

cocaína, que se apresenta na forma de pó branco cristalino, sem cheiro e de saber 

amargo, solúvel em água e álcool, chamado de cloridrato de cocaína.39 

As formas de administração mais freqüentes de uso do entorpecente são por 

via respiratória (inalação) ou endovenosa (injeção).40 Quando inalado, o pó deixa 

ferimentos e marcas no nariz irritando e provocando problemas no septo nasal, sinal 

pelo qual identificamos usuários e dependentes. Quando injetado (normalmente 

auto-aplicação) os locais onde as injeções foram posicionadas como braços, pernas, 

coxas, pescoço e pés ficam roxos e marcados, não sendo raro graves infecções, 

isso sem mencionar a grande propagação de AIDS pelos usuários que se 

contaminam pelo compartilhamento de seringas e agulhas infectadas.41 

De acordo com Ester Kosovski: 

 

Independente de sua administração, seja por inalação ou por injeção, 
ocorre em pouco tempo (em torno de 15 minutos) o aparecimento de 
seus efeitos sobre o aparelho cardiovascular, respiratório ou 
nervoso. No aparelho cardiovascular, há o surgimento de taquicardia 
(aumento de freqüência cardíaca), elevação da pressão arterial e 
palpitações. No aparelho respiratório, observa-se uma respiração 
acelerada e a ocorrência de edema pulmonar agudo. Outros sinais 
que podem ser observados são midríase (dilatação das pupilas) e 
elevação da temperatura corporal. Em relação ao sistema nervoso 

                                                 
37 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 35 
38 KOSOVSKI, Ester. Op. cit, p. 38 
39 VIZZOLTO, Salete Maria Op. cit, p. 91 
40 VIZZOLTO, Salete Maria. Op. cit, p. 92 
41 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 35-36 
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central, além do desenvolvimento de dependência física e psíquica 
há, momentaneamente, um estado de euforia com desinibição inicial 
de sensação de bem-estar, podendo o usuário sentir-se com mais 
energia e menos apetite. A ocorrência momentânea de bem-estar e 
euforia conduz o indivíduo ao vício da cocaína e ele não consegue 
afastar-se mais da droga. Devido ao uso rotineiro da cocaína, vão 
surgindo no usuário perda gradual do autocontrole, agressividade e 
diminuição da força de vontade.42 

 

Com uma difícil descrição de prazer, muitas pessoas se sentem fissuradas 

pela cocaína, isto é, fazem o usuário querer consumir cada vez mais a droga. 

Quando usada em doses muito altas, os sintomas mentais de irritabilidade, delírios, 

agressividade e alucinações começam a aparecer – é a chamada “psicose da 

cocaína”.43 

Jorge Medeiros da Silva, em sua obra “Tóxicos: O que os pais devem saber” 

afirma que há uma espécie de “escala do vício”, que assim se desenrola: 

 

Fase de iniciação: agradável, com excitação, euforia, erotização; 
Fase de hesitação: começa sutilmente a se instalar o vício. O usuário 
reluta, mas acaba por se deixar vencer pelo desejo de consumir o 
tóxico. Desenrolam-se dramas de consciência, vacilações, daí ser 
chamada de fase de hesitação; Última fase – dependência total: há 
tolerância, as doses não mais satisfazem precisando ser 
aumentadas, aparecem alucinações, idéias de ciúmes, insônia, 
inquietação motora, irritabilidade, alta agressividade, tremores, 
suores frios, agravamento de problemas cardíacos e circulatórios 
culminando no estado de coma e com a morte.44 

 

A cocaína é uma droga de difícil combate, pois o cultivo nos países que a 

produzem é uma espécie de tradição cultural. Os indígenas bolivianos, por exemplo, 

tem o hábito de mastigar as folhas de coca para suprir a fome e o cansaço. Ó tráfico 

é facilitado devido às pequenas quantidades transportadas, sendo o Brasil utilizado 

por países como Colômbia, Bolívia e Peru de rota para o tráfico internacional 

(principalmente pelos estados de Mato Grosso, Paraná, Amazonas e Acre) com 

destino aos Estados Unidos e à Europa. Grandes quantidades de drogas também 

                                                 
42 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 38 
43 VIZZOLTO, Salete Maria. Drogas : questões para pais e educadores. Florianópolis: 
Lunardelli, 1992, p. 92 
44 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 36-38 
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ficam para uso interno.45 Pelo fato de haver um grande crescimento de demanda 

desta droga, que além de ser cara possui um estoque limitado, os traficantes 

acabam misturando a cocaína com outras substâncias, como farinha, talco, açúcar, 

leite em pó, cal virgem e pós de mármore, ocasionando diversas mortes.46 

 

 

1.3.3. Crack 

 

 

O crack é basicamente uma nova forma de administração e apresentação da 

cocaína,47 sendo que a substância utilizada não é o cloridrato de cocaína (em forma 

de pó branco), mas sim a chamada “pasta básica”, encontrada em forma de 

pedras.48 Muito mais potente que a cocaína, o crack produz efeitos mais rápidos 

pela via de administração adotada – é fumado – caindo na corrente sanguínea 

resultando em um efeito extremamente estimulante.49 

Sobre o uso do crack por via de fumo: 

 

Tal via leva a uma disponibilidade plasmática da droga quase 
imediata – a cocaína, nesta forma de administração, atinge o cérebro 
em alguns segundos, sem o efeito de primeira passagem no fígado, 
o que confere concentrações ainda maiores com a mesma dose da 
mesma substância. Assim, se origina um padrão de consumo 
bastante intenso e compulsivo.50 

 

Os dependentes de crack podem passar dias e noites seguidos consumindo 

a droga até chegar ao estado de completa exaustão, sem se alimentar ou dormir, 

implicando em uma grande vulnerabilidade de doenças, desnutrição e, por 

                                                 
45 Ibdem, p. 37 
46 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 39. 
47 DIEHL, Alessandra; et al. Dependência química : prevenção, tratamento e políticas 
públicas. Porto Alegre: ARTMED, 2011, p. 170 
48 VIZZOLTO, Salete Maria. Drogas : questões para pais e educadores. Florianópolis: 
Lunardelli, 1992, p. 94 
49 KOSOVSKI, Ester. Op. cit, p. 40. 
50 DIEHL, Alessandra; et al. Dependência química : prevenção, tratamento e políticas 
públicas. Porto Alegre: ARTMED, 2011, p. 172 
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necessidade de manutenção de autoadministração, comportamentos violentos, 

impulsivos e promíscuos no sentido de obtenção da droga ou de dinheiro.51 

A primeira notícia sobre o uso do crack deu-se nos Estados Unidos no ano 

de 1985. Um ano após, em 1986, já eram registrados casos de aparecimento de 

crack no Brasil.52 

O crack é considerado um dos entorpecentes mais perigosos do mercado, e 

em pouco tempo seu uso pode levar à morte.53 Por seu efeito durar pouco tempo, 

seu uso acaba sendo repetido muitas vezes ao dia, levando seus dependentes a 

desenvolver atividades ilegais para manter o vício. Por ter um custo relativamente 

barato e inferior ao da cocaína, seus usuários normalmente pertencem às classes 

sociais menos favorecidas.54 

 

 

1.3.4. LSD 

 

 

O LSD, cuja sigla vem do nome científico Lybering Saure Dietbylamid é o 

mais poderoso alucinógeno que se tem conhecimento no mundo. Derivado do 

tartarato de d-dietilamida do ácido lisérgico, é encontrado na ergotamina, fungo 

obtido no esporão do centeio.55 

Em 1938, em um laboratório suíço chamado Sandoz, o químico Albert 

Hoffman teve o primeiro contato com a substância por acaso, sem que notasse seus 

efeitos.56 Após o manuseio do LSD em seu laboratório, Albert Hoffman retirou-se 

para sua casa, onde ao deitar-se entrou em um estado semelhante ao de 

embriaguez, seguido de alucinações acompanhadas por imagens plásticas 

associadas a uma percepção intensa das cores e movimentos, que só 

desapareceram duas horas após o início dos sintomas. Com esta observação, o 

                                                 
51 Ibem, p. 172 
52 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 40 
53 VIZZOLTO, Salete Maria. Drogas : questões para pais e educadores. Florianópolis: 
Lunardelli, 1992, p. 94 
54 KOSOVSKI, Ester. Op. cit, p. 40 
55 KOSOVSKI, Ester. Op. cit, p. 40 
56 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 44 
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químico percebeu que havia ingerido ou manuseado alguma substância em seu 

laboratório que o fez ter as referidas sensações. Com o intuito de confirmar essa 

hipótese, resolveu ingerir alguns miligramas de LSD, apresentando novamente o 

mesmo quadro de alucinações e as mesmas sensações.57 O laboratório Sandoz foi 

o único que produziu a droga legalmente para pesquisas, que posteriormente foi 

proibido. Hoje, toda a produção de LSD no mundo é clandestina.58 

O LSD é utilizado por via oral, em forma de selos, tabletes de açúcar, 

cápsulas e comprimidos. O tempo de ação da droga pode durar de seis à doze 

horas.59 

As doses ministradas variam de dez a cem microgramas por pessoa60, e 

seus efeitos dependem de várias condições, como a sensibilidade do indivíduo, 

personalidade, ambiente e dosagem.61 

Os efeitos físicos iniciais são de sudorese, taquicardia, dilatação da pupila, 

aumento da temperatura corporal, agitação psicomotora, inquietação, tremores e 

fraquezas, seguidos de efeitos psíquicos de alterações mentais e emocionais62, 

seguidos de efeitos psíquicos de alucinações visuais, idéias delirantes e 

despersonalização.63 

Jorge Medeiros da silva aponta alguns perigos no uso de LSD tais como: 

 

[...] riscos de acidentes gerados pelas ilusões que o estado 
alucinatório causa; muito se julgam pássaros e se atiram de edifícios; 
outros se sentem incorpóreos e tentam atravessar ruas por dentro 
dos veículos, morrendo atropelados; alguns julgam-se leves e 
intentam andar sobre o oceano, afogando-se [...] As alucinações são 
tão vívidas, tão reais, marcantes que alguns, ao retornarem das 
“viagens”, ficam sem saber exatamente quem são, entram em crise 
de identidade que pode gerar distúrbios mentais.64 

 

                                                 
57 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 41 
58 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 44 
59 DIEHL, Alessandra; et al. Dependência química : prevenção, tratamento e políticas 
públicas. Porto Alegre: ARTMED, 2011, p. 215 
60 SILVA, Jorge Medeiros da. Op. cit, p. 46 
61 VIZZOLTO, Salete Maria. Drogas : questões para pais e educadores. Florianópolis: 
Lunardelli, 1992, p. 98 
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Após ingerir a droga, o usuário pode apresentar angústia, irritação e 

hostilidade. Horas depois, apresenta-se letárgico e confuso, perdendo o contato com 

a realidade e sentindo-se como se fosse outra pessoa. Nesta fase o usuário pode ter 

a percepção de que as paredes estão se mexendo, que os objetos estão voando e 

que as cores são mais intensas. Todos esses sentimentos podem levar o indivíduo à 

loucura extrema, tornando-o capaz de nunca mais se sentir o mesmo.65 

Outro fenômeno associado ao uso de LSD são os chamados flashbacks 

(transtorno perceptual persistente por alucinógeno) que nada mais é do que a 

experimentação de sintomas semelhantes aos sentidos durante a intoxicação, ou 

seja, dias, meses e até anos após o consumo da substância o indivíduo volta a 

sentir os efeitos alucinógenos da droga. Isto se deve ao acúmulo da substância no 

organismo, que dura muito tempo.66 

 

 

1.3.5. Heroína 

 

 

A heroína (cloridrato de Diacetil-Morfina) é uma substância derivada do ópio, 

que provém do bulbo de uma espécie de papoula, a Papaver somniferum Linneu (do 

latim, papoula que traz o sono).67 

Nas palavras de Ester Kosovski: 

 

[...] foi sintetizada em 1874, e é muito mais potente que a morfina, 
daí a origem do seu nome: heroína, do alemão “Heroich” que 
significa “energético, potente”. A Heroína, um pó branco ou de cor 
escura, é usada injetada após ter sido dissolvida em água, tendo 
efeito menos hipnótico, mas cinco vezes mais tóxico que a morfina.68 

 

A maioria das plantações da espécie da papoula que origina a heroína situa-

se na Turquia e na Ásia. Na Turquia, o cultivo faz parte das tradições culturais do 

povo e se assemelham ao cultivo da coca na Bolívia. Os laboratórios clandestinos 
                                                 
65 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 43 
66 DIEHL, Alessandra; et al. Dependência química : prevenção, tratamento e políticas 
públicas. Porto Alegre: ARTMED, 2011, p. 215 
67 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 50 
68 KOSOVSKI, Ester. Op. cit, p. 33 
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de processamento da droga encontram-se, em sua maioria, na cidade de Marselha, 

na França. De lá, a droga sai para os mercados consumidores, principalmente os 

Estados Unidos.69 

No início do uso da droga, o indivíduo experimenta um leve estado de 

excitação geral, com sensações de bem-estar e êxtase, seguidos de inquietude, 

contração das pupilas (miose), dificuldades para falar e distração.70 O uso 

contínuo desse tipo de tóxico conduz à decadência física, familiar, social e 

psíquica moral. As crises de abstinência são muito violentas, podendo o viciado 

chegar a cometer crimes para obter o tóxico. A Heroína atua sobre o Cortez 

cerebral, diminuindo as emoções bem como as sensações de dor e fome. Gera 

insônias noturnas e sonolências diurnas, mitomanias, instabilidade de humor, 

irritabilidade e estados coléricos.71 

 

[...] a exteriorização da crise de abstinência depende do tempo 
de hábito de uso da droga, da quantidade de droga em cada 
dose e do número de doses neste período de uso. Por esses 
motivos, a suspensão da droga determina uma retração, que 
surge em torno de 4 a 6 horas após a última dose. Essa 
retração é reconhecida devido aos sintomas que surgem tais 
como: transpiração, calafrios, cãibras, diarréia, agitação, coriza 
e lacrimejamento. Tais sintomas são muito mais intensos após 
transcorridas 24 a 72 horas depois da retirada da droga, porém 
perduram em média 8 dias ou mais.72 

 

Com dependência psíquica forte, um impulso irreprimível para continuar 

consumindo a droga se manifesta do dependente. A dependência física pode se 

manifestar desde o primeiro uso. Uma dose elevada pode provocar a morte por 

parada respiratória ou colapso circulatório. Sua administração intravenosa 

aumenta o risco de contágio de determinadas doenças, como a AIDS e a 

hepatite.73 
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1.3.6. Anfetaminas 

 

 

A denominação anfetamina diz respeito à B-fenilisopropilamina. As 

anfetaminas são drogas sintéticas, ou seja, obtidas em laboratório através de 

reações químicas relacionadas a dois compostos naturais: a efedrina (encontrada na 

planta chinesa ma-huang ou Ephedra) e ao neuro-hormônio adrenalina. A primeira 

anfetamina foi sintetizada na Alemanha de 1887, chamada de fenilisopropilamina, 

que tinha como finalidade aumentar a pressão arterial em caso de hipotensão 

durante procedimentos anestésicos.74 

Vulgarmente conhecidas como “bolinhas”, “boletas” e “rebites”, podem ser 

encontradas na forma de tabletes ou cápsulas, sendo ingeridas. Também são 

encontradas na forma pura, havendo indivíduos que as utilizam na forma de cristais, 

por aspiração ou injetadas após terem sido diluídas.75 

Há relatos que durante a Segunda Guerra Mundial houve distribuição de 

anfetaminas para os soldados com o objetivo de mantê-los acordados e alertas por 

mais tempo, combater a fadiga e inibir o apetite, diminuindo o consumo de 

alimentos. Entretanto, somente no final dos anos 60 e durante a década de 70 é que 

ocorreu a grande difusão do uso de anfetaminas pelo mundo.76 

As anfetaminas são consumidas quando se busca uma sensação de maior 

energia, euforia e produtividade. Na maioria dos casos, o contato com esse tipo de 

substância se dá por estudantes em épocas de provas para aumentar a capacidade 

de concentração e por caminhoneiros e viajantes que necessitam passar um longo 

período acordados, causando um grande número de acidentes.77 O uso de 

anfetaminas faz com que a pessoa sinta menos cansaço. Porém, passado o efeito, o 

cansaço aparece em grande intensidade.78 
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O uso de anfetaminas determina secura na boca, tremor, vertigem, 
transpiração excessiva e, principalmente, aumento na freqüência dos 
batimentos cardíacos, com sensação de palpitações e ocorrência de 
batidas irregulares no coração. Ocorre também midríase (dilatação 
das pupilas), e elevação súbita da pressão arterial, havendo ainda 
grande possibilidade de manifestação de acidente vascular cerebral 
hemorrágico (derrame cerebral). Em muitas situações, o uso da 
droga determina a morte súbita. [...] em altas doses, por longo 
período de tempo, determina em seus usuários o surgimento de 
alucinações, que se caracterizam pelo fato de o dependente relatar 
que vê, sente e ouve, “coisas” que na realidade não existem, 
configurando uma verdaderia paranóia. [...] há alterações na fala e 
no raciocínio, determinadas pelo prejuízo causado ao cérebro pela 
droga.79 

 

O emprego contínuo de anfetaminas leva a quadros de instabilidade afetiva, 

sensação de fadiga, alterações nutritivas, emagrecimento e instabilidade circulatória, 

podendo chegar à loucura, chamada de psicose anfetamínica. Tentativas de suicídio 

têm se registrado entre os dependentes.80 

Com custo relativamente baixo, o preço das anfetaminas oscilam em função 

das condições de mercado (menor ou maior repressão). No Brasil, em sua grande 

maioria são contrabandeadas da Argentina, maior fonte de produção da droga na 

América do Sul.81 

 

 

1.3.7. Ecstasy 

 

 

O ecstasy, ou 3,4 metilenodioximetanfetamina, conhecido também pela sigla 

MDMA, é uma substância fortemente psicoativa sintetizada pela primeira vez na 

Alemanha em 1914, pelo laboratório Merck. Inicialmente como inibidor de apetite, 

embora nunca tenha sido comercializado, foi desenvolvido a partir da anfetamina, 

sendo considerado uma metanfetamina.82 

                                                 
79 KOSOVSKI, Ester. Plantão Médico : drogas, alcoolismo e tabagismo. Rio de Janeiro: 
Biologia e Saúde, 2003, p. 39-40 
80 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 39-40 
81 SILVAIbdem, p. 38 
82 ANTON, Diego Macia. Drogas : conhecer e educar para prevenir. São Paulo: Scipione, 
2003, p. 27 



 

 

 

31

Metanfetaminas são sínteses de anfetaminas que buscam privilegiar seus 

efeitos centrais, potencializando-os. Das drogas anfetamínicas, as metanfetaminas 

são as mais potentes, sendo desenvolvidas para potencializar efeitos entactógenos 

(aumento da autoestima com desenvolvimento de maior empatia e sensação de 

proximidade e intimidade com outros indivíduos) ou alucinógenos para uso 

recreacional.83 

O ecstasy é a metanfetamina mais conhecida e a droga ilícita mais utilizada 

em toda a Europa. Seu uso recreativo começou em 1970 nos Estados Unidos, tendo 

sido proibido 1977 no Reino Unido e em 1985 nos Estados Unidos. Uma pesquisa 

em 1988 revelou que 39% (trinta e nove por cento) dos estudantes universitários 

americanos já tinham utilizado a droga de forma recreativa.84 Apesar de proibido, o 

uso de ecstasy vem crescendo a cada ano por ser facilmente fabricado em 

laboratórios clandestinos. É considerado a “droga-mãe das club drugs”, e seu uso 

está crescendo em países em desenvolvimento, como o Brasil, sendo a segunda 

droga mais consumida no mundo, perdendo apenas para a maconha. Seu uso está 

diretamente ligado às chamadas festas raves (festas de música eletrônica que 

podem durar dias).85 

O ecstasy pode ser inalado na forma de vapor ou injetado por via 

intravenosa, entretanto seu modo de consumo mais comum é por via oral, em forma 

de comprimidos. É conhecido vulgarmente como “bala” ou “droga do amor”. Uma 

dose única pode variar de cinquenta à cento e cinquenta miligramas, mas como faz 

parte de um comércio ilegal e não existe um controle de qualidade, as doses podem 

variar de fornecedor para fornecer, e a substância ser adulterada.86 

Os efeitos centrais mais frequentes após a administração de ecstasy são de 

aumento da autoestima, euforia, sensação de bem-estar, felicidade, empatia, 

aumento da energia, extroversão, sociabilidade, intensificação da percepção de 

cores e sons, sinestesias (cores e sons se misturam e podem ganhar formas).87 
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A sensação de prazer inicial, associada a taquicardia e aumento da 
pressão arterial, é conhecido como rush, e pode durar de 5 a 30 
minutos. Em seguida, vem o período conhecido como high, em que o 
indivíduo experimenta o aumento de energia se torna taquilálico, se 
sente mais esperto e poderoso e às vezes se torna agressivo. Ocorre 
inibição do apetite e intensificação da sexualidade.88 

 

Em contraponto com as sensações de extremo prazer, o consumo dessa 

substância produz uma elevação da pressão arterial e da freqüência cardíaca.89 

 

Há quatro tipos básicos de toxicidade física causada pelo ecstasy: a 
hipertermia, neurotoxicidade, cardiotoxicidade e hepatotoxicidade. A 
hepatotoxicidade é a lesão hepática (fígado) provocada pelo ecstasy, 
que se manifesta clinicamente como uma leve hepatite viral na qual o 
paciente fica ictérico (amarelado) com o fígado aumentado e 
amolecido com uma tendência a sangramentos. A toxicidade, no 
entanto, pode ser bem mais grave evoluindo para uma hepatite 
fulminante que resulta em fatalidade caso não se possa fazer um 
transplante. A cardiotoxicidade é caracterizada por aumento da 
pressão arterial e aceleração do ritmo cardíaco. Esses efeitos podem 
levar a sangramentos por ruptura dos vasos sanguíneos. Essas 
alterações têm sido registradas pelo quadro clínico e pela análise 
necropsial, encontrando-se petéquias no cérebro, hemorragias 
intracranianas, hemorragias retinianas, tromboses, sérias alterações 
elétricas no coração. Toxicidade cerebral é caracterizada pela 
elevação da temperatura corporal que o ecstasy provoca, o que é 
agravado pela situação em que é usado, nas danceterias onde há 
grande atividade física. A exagerada elevação da temperatura 
corporal pode provocar diversas lesões pelo corpo de acordo com a 
sensibilidade de cada tecido. O próprio tecido cerebral é dos mais 
sensíveis podendo sofrer lesões desse superaquecimento. 
Convulsões também já foram relatadas pelo uso do ecstasy. A 
Hiperpirexia (hipertermia) é provavelmente o pior efeito indesejável 
do ecstasy, apesar de ser parte da toxicidade cerebral, é relatada à 
parte para maior destaque de sua importância. O aquecimento do 
corpo pode levar a rabdomiólise (lesão dos tecidos musculares) que 
quando acontece de forma simultânea leva a um "entupimento" dos 
rins o que pode danificá-los permanentemente. Coagulação 
intravascular disseminada: é um efeito extremamente grave que 
geralmente leva a morte, mesmo quando o paciente já se encontra 
internado. O tratamento é feito com resfriamento rápido através de 
imersão em água gelada, infusão de solução salina resfriada e 
lavagem gástrica com líquidos frios.90 
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Os efeitos secundários mais comuns são de ranger de mandíbula e tensão 

nos maxilares, náuseas, tremores, sede, boca seca e desidratação. Uma 

desrealização pode se confundir com alucinações. Há também rigidez muscular, 

hiper-reflexia e hipertemia que pode ser fatal. Em alguns casos podem manifestar-se 

efeitos residuais que duram até uma semana, como fadiga, irritabilidade, insônia, 

ansiedade, tensão muscular e depressão profunda.91 

Em longo prazo, os efeitos do uso de ecstasy podem resultar em lesões 

celulares irreversíveis devido às altas concentrações de serotonina que são 

liberadas durante seu consumo. Os neurônios passam a não se regenerar e há 

perda da atividade serotoninérgica, proporcional ao tempo e quantidade de ecstasy 

utilizado. Ou seja, quanto maior a dose e quanto mais utilizado, maior a deficiência 

de serotonina. Essa falta de serotonina pode levar o usuário a uma crise de pânico e 

episódios breves de psicose. Há relatos de usuários que cometeram suicídio.92 

 

 

1.4. USO DE DROGAS E SEUS REFLEXOS 

 

 

Para uma maior compreensão do problema das drogas, é de grande 

importância que se estabeleça uma classificação que identifique as diversas 

maneiras pelas quais um indivíduo entra em contato com ela. Dessa maneira, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 1981) classificou a relação das drogas com 

as pessoas em: 

 

Não usuário: Nunca utilizou drogas; 
Usuário leve: Utilizou drogas, mas no último mês o consumo não foi 
diário ou semanal; 
Usuário moderado: Utilizou drogas semanalmente, mas não 
diariamente, no último mês; 
Usuário pesado: Utilizou drogas diariamente, no último mês;93 
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Ainda de acordo com a Organização Mundial Saúde, o uso de drogas pode 

ser classificado em: 

 

Uso na vida: Quando a pessoa fez uso de qualquer droga pelo 
menos uma vez na vida; 
Uso no ano: Quando utilizou droga(s) pelo menos uma vez nos 
últimos doze meses; 
Uso no mês ou recente: Quando a pessoa utilizou droga(s) pelo 
menos uma vez nos últimos 30 dias; 
Uso freqüente: Quando utilizou a droga seis ou mais vezes nos 
últimos 30 dias; 
Uso de risco: Padrão de uso ocasional repetido ou persistente que 
implica em alto risco de dano futuro à saúde física ou mental do 
usuário, mas que ainda não resultou em significantes efeitos 
mórbidos orgânicos ou psicológicos.  
Uso prejudicial: Padrão de uso que já causa dano à saúde física ou 
mental.94 

 

Diego Macia Anton, em seu livro “Drogas – conhecer para educar” classifica 

as pessoas quanto à sua possível relação com as drogas em cinco grupos:  

 

Abstinentes: Pessoas que não tiveram nenhuma relação com a 
substância e nunca a utilizaram em nenhuma ocasião, para nenhuma 
finalidade; 
Usuários experimentais ou casuais: Pessoas que só experimentaram 
a droga em uma ocasião e que depois dessa única experiência não 
voltaram a consumi-la; 
Usuários ocasionais: Pessoas que só consomem alguma substância 
de vez em quando, sem que apareça nenhum sintoma de tolerância 
a ela; 
Usuários habituais: Pessoas que utilizam a droga com relativa 
freqüência, apresentando os sintomas de tolerância e 
comportamentos tendentes à continuidade do uso, embora não 
manifestem a síndrome de tolerância em sua totalidade. Nesses 
indivíduos já se pode observar uma alteração do funcionamento 
pessoal; 
Dependentes: Pessoas que usam a droga com muita freqüência. 
Esse uso prolongado e freqüente conduz à síndrome de 
dependência com manifestação clara da tolerância e da síndrome da 
abstinência.95 

 

De acordo com a psiquiatria, que teve Freud como mestre, o universo dos 

usuários de drogas pode ser dividido em dois grupos: O primeiro grupo é o de 
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pessoas vitimadas por patologia mental, com os mais diversos tipos (neuroses, 

psicoses, etc.), que têm no uso de drogas uma das formas sintomáticas de seu 

transtorno mental. Nessa categoria, o uso de drogas situa-se como um epifenômeno 

sintomático da patologia mental do paciente. Já o outro grupo é formado pelos 

usuários de drogas ou dependentes cuja expressão psicopatológica predominante é 

a utilização reiterada, d, de causar dependência física ou psíquica.96 

De um ponto de vista psiquiátrico em conjunto com os estudos modernos, o 

ato de se drogar pode ser entendido como uma busca do indivíduo em realizar suas 

fantasias tornando-se ditador de seu próprio mundo. Com isso, o usuário de drogas 

passa a viver uma experiência à margem da realidade. Com a perda do autocontrole 

mental os usuários numa distorcida relação custo-benefício voltam a consumir o 

tóxico para repetirem a experiência.97 

Ao serem consumidas e sintetizadas pelo organismo, as drogas podem 

provocar inúmeras disfunções nos órgãos do corpo humano, afetando o sistema 

digestivo, circulatório, respiratório e cerebral. Tais reações podem ser temporárias 

ou permanentes, podendo ocasionar lesões e levar o usuário à morte.98 

Em relação ao vício pelas drogas, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

1981) deu-lhe o nome de “toxicomania”, conceituando-o como: 

 

O estado de intoxicação periódica ou crônica, prejudicial ao indivíduo 
e à sociedade, provocado pelo consumo repetido de uma droga 
(natural ou sintética). Suas características são:  
- Desejo invencível ou necessidade imperativa de consumir a droga e 
de obtê-la por todos os meios; 
- Tendência a aumentar a dose; 
- Dependência de ordem psicológica e (ou) física relativamente aos 
efeitos da droga.99 

 

O “desejo invencível ou necessidade imperativa de consumir ou obter a 

droga” é um traço importante na caracterização de dependência. O usuário sob 
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essas influências age compulsivamente sem medir conseqüências, chegando a 

roubar, furtar, e até mesmo a se prostituir para conseguir a dose do entorpecente.100 

A “tendência a aumentar a dose” é chamada de Tolerância. Este fenômeno 

acontece quando após o uso repetitivo de determinada droga o corpo promove uma 

resistência aos efeitos dessa substância, ou seja, o indivíduo necessita de doses 

cada vez maiores para conseguir sentir os efeitos experimentados em outras 

ocasiões. Assim, o usuário acaba aumentando a quantidade da substância até 

chegar a níveis que o corpo não pode mais suportar. Quanto maior a tolerância, 

mais degradado fica o organismo. Uma dose excessiva pode levar o usuário à 

overdose e conseqüentemente à morte.101 

A referida overdose nada mais é do que uma dose excessiva de 

determinada substância química que debilita o organismo provocando a falência de 

órgãos vitais tais como o coração e os pulmões, podendo levar a morte.102 

A última característica citada pela OMS é a dependência. Nessa fase o 

usuário passa a ser uma espécie de “escravo” da droga, não podendo mais viver 

sem ela, sob pena de sofrer distúrbios psíquicos e físicos.103 

A dependência psíquica dá-se quando o indivíduo emocionalmente ou 

mentalmente desequilibrado busca na droga o reequilíbrio. De início, goza de 

euforias, ilusões e alucinações. Entretanto, após algum tempo, despontando os 

sofrimentos que o atormentam, busca ansiosamente pela droga para o alívio 

esperado. Na dependência psíquica, o usuário depende totalmente das drogas 

psicológica e emocionalmente.104 

A dependência física é mais grave que a dependência psíquica e dá-se 

quando o entorpecente atua sobre os processos físico-químicos e biológicos do 

corpo do usuário. Com o uso contínuo, o organismo acabada se adaptando 

metabolicamente à presença da substância, amoldando-se quimicamente à sua 

existência. O dependente químico passa a ser, portanto, biologicamente “adaptado à 

                                                 
100 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 20 
101 VIZZOLTO, Salete Maria. Drogas : questões para pais e educadores. Florianópolis: 
Lunardelli, 1992, p. 72-73 
102 DIEHL, Alessandra; et al. Dependência química : prevenção, tratamento e políticas 
públicas. Porto Alegre: ARTMED, 2011, p. 28 
103 SILVA, Jorge Medeiros da. Tóxicos : O que os pais devem saber. São Paulo: paulinas, 
1984, p. 23 
104 Ibdem, p. 23-24 
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droga”. Nessa fase, faltando o suprimento da droga, o organismo se manifesta e 

deflagra sinais e alarmes de carência que variam em função do tóxico, como 

náuseas, vômitos, convulsões, excitação e ataques de pânico. O quadro clínico 

assim configurado recebe o nome de crise de abstinência.105 

São freqüentes usuários que possuem dependências associadas, ou seja, o 

indivíduo passa a ser dependente tanto físico como psíquico da droga.106 

                                                 
105 Ibdem, p. 24 
106 Ibdem, p. 25 
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2. A RELAÇÃO DE EMPREGO E SEUS SUJEITOS 

 

 

Este capítulo traz um breve histórico sobre a relação de trabalho e a relação 

de emprego com o conseqüente surgimento do Direito do Trabalho, tratando sobre a 

diferença entre estas duas relações elencando os requisitos básicos para a 

caracterização da relação de emprego e suas partes envolvidas, diferenciando 

empregado de empregador, bem como elencando as principiais espécies desses 

sujeitos. 

 

 

2.1. HISTÓRICO DA RELAÇÃO DE EMPREGO E DO DIREITO DO TRABALHO 

 

 

Para poder entender um determinado ramo ou matéria jurídica, é 

imprescindível ter um breve conhecimento de seu surgimento, sua evolução e sua 

história, analisando os aspectos sociais, políticos e econômicos que os 

influenciaram.107 

No Direito do Trabalho, mais precisamente ao se tratar sobre as relações de 

trabalho, pode-se dizer que suas origens vieram das relações sociais, principalmente 

do conflito entre o trabalho e o capital.108  

Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino afirmam que o trabalho é tão antigo 

quanto o homem. Desde o momento em que o homem fixou-se à terra e começou a 

utilizar o sistema de trocas, ele deixou de trabalhar apenas para si e para seu 

próprio sustento e passou a enxergar a idéia de utilizar o trabalho para beneficiar 

outras pessoas, diversa do próprio trabalhador. A partir daí, e com a evolução das 

sociedades, o trabalho surgiu de diversas formas, como a escravidão, a servidão, as 

corporações de ofício e o emprego propriamente dito.109 

A escravidão foi a mais importante forma de trabalho representada na 

Antiguidade, sendo que o escravo não possuía nenhum tipo de direito e era 

                                                 
107 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
Método, 2008, p. 1 
108 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 3 
109 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit, p. 1 
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considerado apenas uma “coisa”, um objeto, uma propriedade do senhorio. A única 

função do escravo era trabalhar, não sendo considerado sujeito de direito.110  

Aos poucos a escravidão foi dando lugar a outro tipo de exploração de 

trabalho considerada intermediária, com a gradual pessoalização do trabalhador, 

chamada de servidão. A servidão surgiu na época do feudalismo (Idade Média) e 

nada mais era do que o trabalho de determinados indivíduos, chamados de servos, 

faziam para os senhores feudais em troca de proteção política e militar. Os servos 

não eram livres e tinham que prestar serviços na terra do senhor feudal, entregando 

parte de seu trabalho rural para poderem manter-se fixados à terra e protegidos.111  

Ainda durante a Idade Média, surgiram as corporações de ofício. Tais 

corporações eram organizações de grupos de trabalhadores especializados em 

determinado tipo de trabalho com o exercício de suas atividades rigidamente 

reguladas.112 Os integrantes dessas corporações podiam ocupar três cargos: os 

mestres, os companheiros e os aprendizes. Os proprietários das oficinas eram os 

mestres, enquanto os aprendizes eram jovens que recebiam dos mestres 

ensinamentos da profissão ou do ofício Os companheiros eram os intermediários, ou 

seja, que já haviam sido aprendizes e estavam em transição para se tornarem 

mestres.113 Nesta época já havia uma relativa liberdade ao trabalhador em 

comparação ao servo, entretanto, por se tratarem de liberdades em decorrência de 

interesses das corporações não havia nenhum tipo de preocupação com eventuais 

direitos dos trabalhadores.114 

As organizações de ofício foram extintas com a Revolução Francesa de 

1789, pois eram incompatíveis com o ideal do Liberalismo do século XVIII, e foi 

graças a esta revolução que o trabalho tornou-se relativamente livre.115 

Assim como a Revolução Francesa foi marco para o surgimento do trabalho 

livre, foi a Revolução Industrial que determinou o aparecimento da sociedade 

industrial e do trabalho assalariado, sendo conseqüentemente apontada como causa 

econômica direta para o surgimento do Direito do Trabalho.116  

                                                 
110 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit, p. 1 
111 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 9 
112 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
Método, 2008, p. 2 
113 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit, p. 10 
114 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit, p. 2 
115 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit, p. 10 
116 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit, p. 3 
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Maurício Godinho Delgado reforça a idéia de que apenas com a Revolução 

Industrial é que se começou a criar a classe de trabalhadores, afirmando que: 

 

[...] é cientificamente desnecessário a busca de manifestação 
justrabalhista em sociedades anteriores à sociedade industrial 
contemporânea. Nas sociedades feudais antigas, a categoria do 
trabalho subordinado pode, eventualmente, ter sugerido – como 
singular exceção –, mas jamais por uma categoria relevante do ponto 
de vista socioeconômico. Muito menos erigiu-se em categoria 
socialmente dominante, a ponto de poder gerar um fenômeno de 
normatização jurídica abrangente com o Direito do Trabalho. O 
Direito do Trabalho é, desse modo, fenômeno típico do século XIX e 
das condições econômicas, sociais e jurídicas ali reunidas.117 

 

A partir dessa época surge uma nova fase conhecida como 

“constitucionalismo social”, quando surgem os primeiros documentos constitucionais 

que tratam de direitos econômicos, sociais e trabalhistas, como a Constituição do 

México de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919.118 Neste mesmo ano o 

Tratado de Versalhes criou a Organização Internacional de Trabalho (OIT), que 

passou a expedir recomendações e convenções sobre temas previdenciários e 

trabalhistas.119 

No Brasil, foi apenas em 1930 com Getúlio Vargas no poder que a política 

trabalhista começou a surgir, quando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio 

foi criado e passou a expedir decretos como o do trabalho das mulheres (1932), do 

salário mínimo (1936) e da Justiça do Trabalho (1939).120 

A primeira Constituição brasileira que tratou sobre o Direito do Trabalho foi a 

de 1934, que em seu art. 121 garantia a isonomia salarial, liberdade sindical, salário 

mínimo, proteção do trabalho das mulheres e dos menores, jornada de oito horas de 

trabalho, férias anuais remuneradas e repouso semanal. Já a constituição de 1937 

trouxe forte presença do Estado nas relações trabalhistas, estabelecendo um 

sindicato único, criando a contribuição sindical, instituindo os tribunais do trabalho 

                                                 
117 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do trabalho . 5. ed. São Paulo: LTr, 
2006, p. 83-86 
118 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 1 
119 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 10 
120 Ibdem, p. 10 
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com poder normativo como forma para evitar a livre negociação entre empregadores 

e trabalhadores e vedando o direito de greve.121 

Como haviam muitas normas trabalhistas esparsas, foi necessária a 

sistematização dessas regras, que se deu por intermédio do Decreto-Lei nº 5.452 de 

1º de maio de 1943 que aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Tendo 

em vista que a CLT não traz um conjunto de regras novas e apenas reúne um 

conjunto de regras já existentes de forma sistemática, ela não pode ser considerada 

uma Lei.122  

A Constituição de 1946 foi mais democrática prevendo, por exemplo, a 

participação dos trabalhadores nos lucros (art. 157, IV), o repouso semanal 

remunerado (art. 157, VI), a estabilidade (art. 157, XII) e o direito de greve (art. 158), 

além de todos os outros direitos garantidos na norma constitucional anterior. (3) 

página 12 A constituição de 1967 manteve os aspectos trabalhistas abordados na 

constituição de 1946. Além das Constituições e da CLT, Sérgio Pinto Martins aponta 

algumas Leis que trouxeram pontos relevantes para o Direito do Trabalho, tais como 

 

A Lei nº 605, de 1949, versou sobre o repouso semanal remunerado; 
a Lei nº 3.207, de 1957, trata das atividades dos empregados 
vendedores, viajantes e pracistas; a Lei nº 4.090, de 1962, institui o 
13º salário; [...] 
No âmbito da legislação ordinária foram editadas outras leis: a Lei nº 
5.859, de 1972, dispondo sobre o trabalho dos empregados 
domésticos; a Lei nº 5.889, de 1973, versando sobre o trabalhador 
rural; a Lei nº 6.019, de 1974, tratando do trabalho temporário; o 
Decreto-Lei nº 1.535, de 1977, dando nova redação ao capítulo 
sobre férias da CLT etc.123 

 

Em cinco de outubro de 1988 foi promulgada a atual Constituição Brasileira, 

na qual os direitos trabalhistas são amplamente tratados nos artigos 7º a 11. Na 

Carta atual, os direitos trabalhistas foram incluídos no Capítulo II como “Direitos 

Sociais”, os quais fazem parte “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”. Nas 

Constituições anteriores os direitos trabalhistas estavam inseridos no âmbito de 

ordem social e econômica.124 

                                                 
121 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
Método, 2008, p. 6-7 
122 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 
11-12 
123 Ibdem, p. 12 
124 Ibdem, p. 12 
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2.2. RELAÇÃO DE EMPREGO E RELAÇÃO DE TRABALHO 

 

 

A relação jurídica que engloba o objeto, os sujeitos e o negócio jurídico 

vinculante das partes é a categoria básica do fenômeno do Direito, se qualificando 

como o vértice do qual se constroem todos os institutos, princípios e regras que 

caracterizam o universo jurídico. No segmento justrabalhista, esse núcleo básico se 

concentra na relação de trabalho, mais precisamente na relação de emprego.125  

Ao se tratar da relação de trabalho e da relação de emprego, Mauricio 

Godinho Delgado a Ciência do Direito vê clara distinção: 

 

A primeira expressão tem caráter genérico: refere-se a todas as 
relações jurídicas caracterizadas por terem sua prestação essencial 
centrada em uma obrigação de fazer consubstanciada em labor 
humano. Refere-se, pois, a toda modalidade de contratação de 
trabalho humano modernamente admissível. A expressão relação de 
trabalho englobaria, desse modo, a relação de emprego, a relação 
de trabalho autônomo, a relação de trabalho eventual, de trabalho 
avulso e outras modalidades de pactuação de prestação de labor 
(como trabalho de estágio, etc.). Traduz, portanto, o gênero a que se 
acomodam todas as formas de pactuação de prestação de trabalho 
existentes no mundo jurídico atual.  
A relação de emprego, entretanto, é, do ponto de vista técnico-
jurídico, apenas uma das modalidades específicas de relação de 
trabalho juridicamente configuradas. Corresponde a um tipo legal 
próprio e específico, inconfundível com as demais modalidades de 
relação de trabalho ora vigorantes.126  

 

Neste sentido, entende-se que a relação de trabalho é a expressão utilizada 

no que diz respeito a qualquer tipo de prestação de serviços, seja de um trabalhador 

eventual ou autônomo, seja de um empregado. Já a relação de emprego é a 

expressão utilizada quando há certo vínculo empregatício, ou seja, apenas regula o 

trabalho entre o empregador e o empregado, nas situações em que estão presentes 

os cinco requisitos para a configuração de emprego: trabalho por pessoa física, 

pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade.127  

                                                 
125 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
2005, p. 285 
126 Ibem, p. 285-286 
127 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 14 
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A CLT, em seu art. 442, ao prescrever que “contrato individual de trabalho é 

o acordo, tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego”, acabou não 

sendo precisa na denominação dada ao vínculo jurídico que possui o empregado e o 

empregador como partes. Em seu texto encontramos tanto a expressão “contrato de 

trabalho” como “relação de emprego”, terminado por comparar o contrato de trabalho 

à relação de emprego.128  

Nas palavras de Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino: 

 

Há, contudo, autores que preferem distinguir tais conceitos, situando 
a relação de emprego como o vínculo obrigacional que une, 
reciprocamente, o trabalhador e o empregador, subordinando o 
primeiro às ordens legítimas do segundo, por meio do contrato 
individual do trabalho. O contrato de trabalho, por sua vez, seria o 
ato jurídico que, efetivamente, cria a relação de emprego. A relação 
de emprego corresponderia, portanto, ao resultado da celebração do 
contrato, ao passo que o contrato representaria a causa do 
surgimento da relação. 
[...] 
Não é a relação de emprego que faz surgir o contrato; ocorre 
exatamente o contrário: o pacto firmado entre as partes faz surgir a 
relação empregatícia.129 

 

A mais importante relação de trabalho existente atualmente é a 

relação de emprego, tanto sob a ótica jurídica quanto sob a ótica econômico-

social. Em face dessa relevância, firmou-se na tradição jurídica a tendência 

de designar-se a relação de emprego (espécie) pela denominação cabível à 

relação de trabalho (gênero). Desse modo, a expressão relação de trabalho 

(e, conseqüentemente, contrato de trabalho de trabalho ou mesmo direito do 

trabalho) passou a ser utilizada para indicar as típicas relações, normas e 

institutos concernentes à relação de emprego no sentido específico. Dessa 

forma, a expressão relação de trabalho (ou contrato de trabalho) é utilizada 

com o objetivo estrito de referir-se às figuras técnico-jurídicas do contrato 

empregatício ou da relação empregatícia.130 

 

                                                 
128 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
Método, 2008, p. 37 
129 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
Método, 2008, p. 37 
130 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
2005, p. 286-287 
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2.3. CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO  

 

 

A relação de emprego é uma espécie de contrato autônomo, com 

fisionomias e características próprias.131 A caracterização da relação de emprego é 

um procedimento essencial ao Direito do Trabalho, que segundo Mauricio Godinho 

Delgado 

 

[...] na medida em que propiciará o encontro da relação jurídica 
básica que deu origem e assegura desenvolvimento aos princípios, 
regras e institutos justrabalhistas e que é regulada por esse ramo 
jurídico especial. É procedimento com reflexos no próprio Direito 
Processual do Trabalho, uma vez que definirá a relação jurídica 
material básica que a ordem jurídica brasileira coloca sob a égide 
competencial própria do ramo especializado do Judiciário 
denominado Justiça do Trabalho.132  

 

Enquanto fenômeno sociojurídico, a relação empregatícia resulta da união 

de um conjunto de fatores ou elementos reunidos em certo contexto interpessoal ou 

social. Assim, o fenômeno sociojurídico da relação empregatícia deriva do conjunto 

de determinados elementos inarredáveis (elementos fático-jurídicos), sem os quais 

não se pode configurar a citada relação.133 

Os elementos (ou requisitos) para a caracterização da relação de emprego 

são cinco: a) prestação de trabalho efetuada com pessoalidade pelo trabalhador; b) 

prestação de trabalho por pessoa física a um tomador qualquer; c) prestação de 

trabalho efetuada com não-eventualidade; d) prestação de trabalho efetuada com 

onerosidade; e, e) prestação de trabalho efetuada sob subordinação ao tomador dos 

serviços.134 

Esses requisitos são apontados pela CLT em dois preceitos combinados: No 

art. 2º, caput, e no art. 3º, caput, assim expostos: 

 

                                                 
131 SUSSEKIND, Arnaldo Curso de direito do trabalho . 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004, p. 231 
132 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
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133 Ibdem, p. 290 
134 Ibdem, p. 290 



 

 

 

45

 Art. 2º, caput - Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços 
Art. 3º, caput - Considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a 
dependência deste e mediante salário.135 

 

Como visto, esses elementos são, portanto: Trabalho não eventual  prestado 

com pessoalidade  por pessoa física  em situação de subordinação  e com 

onerosidade , que serão explicados a seguir.136 

 

 

2.3.1. Pessoa Física 

 

 

Um dos requisitos e elemento fático-jurídico da relação de emprego é a sua 

natureza privatística, já que se trata em uma relação jurídica entre particulares: de 

um lado o empregador, que pode ser pessoa física ou jurídica, e do outro o 

empregado, pessoa física.137 

Apenas a figura do empregador é que pode ser pessoa física ou pessoa 

jurídica, jamais o empregado, que há de ser sempre uma pessoa física ou 

natural. Isso se dá pelo motivo de o Direito do Trabalho tomar como 

consideração apenas as prestações de serviços pactuadas por uma pessoa 

física, já que os bens jurídicos (saúde, vida, integridade moral, lazer, bem-estar, 

etc.) tutelados por esse ramo do Direito importam apenas as pessoas físicas e 

não podem ser usufruídos por pessoas jurídicas. Assim, a pactuação de 

prestação de serviços apenas por pessoa jurídica, sem a presença de uma 

pessoa física para realizar tais serviços afasta a relação jurídica estabelecida no 

âmbito justrabalhista.138  

 

                                                 
135 BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943 : Consolidação das Leis de 
Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. 
Acesso em: 12 out. 2011. 
136 DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit, p. 290 
137 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 498-499 
138 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
2005, p. 291 
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2.3.2. Não eventualidade ou habitualidade 

 

 

Outro requisito importante para a caracterização da relação de emprego é a 

não eventualidade, também chamada de habitualidade. Segundo leciona Mauricio 

Godinho Delgado “para que haja relação empregatícia é necessário que o trabalho 

prestado tenha caráter de permanência (ainda que por um curto período 

determinado), não se qualificando como trabalho esporádico”.139 

A relação de emprego é um trato sucessivo que exige a continuidade do 

trabalho. Se há eventualidade na prestação de serviço, não há relação de trabalho, 

pois neste tipo de relação tem que haver um trato sucessivo na relação entre as 

partes, que perdura no tempo.140  

Com isso, percebe-se que o contrato individual de trabalho é de cunho 

sucessivo, ou seja, o empregado é contratado pelo empregador por tempo 

determinado ou indeterminado, pois a continuidade do contrato não é uma 

característica, mas sim um princípio determinante da relação trabalhista.141  

 

 

2.3.3. Pessoalidade  

 

 

A pessoalidade nada mais é do que o fato da relação de emprego ser intuitu 

personae, ou seja, a prestação de serviço é realizada por uma pessoa certa e 

determinada. Desta forma, o empregado não pode ser substituído por um terceiro, 

sob pena de o vínculo empregatício se formar com esta última.142  

Neste vértice, Amauri Mascaro do Nascimento escreve que  

 

A inseparabilidade do trabalho e da pessoa que o presta 
diferentemente dos contratos de direito civil, que têm na 
patrimonialidade o seu objeto, é a maior característica do vínculo de 

                                                 
139 Ibdem, p. 293 
140 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 53 
141 PLA RODRIGUEZ, Américo. Princípios de Direito do Trabalho . São Paulo : LTr, 2000, 
p. 248-249. 
142 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 54 
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emprego, com o envolvimento da pessoa que trabalha na sua 
educação.143  

 

Este elemento da relação de emprego é de certa forma ligado a outro 

requisito: o do trabalho por pessoa física. Entretanto, há uma importante distinção: O 

fato da prestação de serviço ser feita por pessoa física não quer dizer, 

necessariamente, que é prestado com pessoalidade.144  

Por fim, enfatiza-se que a pessoalidade não incide sobre a figura do 

empregador, mas apenas à do empregado. Já que no Direito do trabalho vigora a 

diretriz da despersonalização da figura do empregador, sobre este prevalece 

aspecto totalmente oposto.145 

 

 

2.3.4. Onerosidade 

 

 

Ao analisar o art. 3º, caput, da CLT, nota-se a presença da onerosidade ao 

informar que o empregado só prestará serviço ao empregador mediante pagamento 

de salário.146 

Mauricio Godinho Delgado ensina que  

 

A relação empregatícia é uma relação de essencial fundo 
econômico. Através dessa relação sociojurídica é que o moderno 
sistema econômico consegue garantir a modalidade principal de 
conexão do trabalhador ao processo produtivo, dando origem ao 
lardo universo de bens econômicos característicos do mercado atual. 
Desse modo, ao valor econômico da força de trabalho colocada à 
disposição do empregador deve corresponder uma contrapartida 
econômica em benefício obreiro, consubstanciada no conjunto 
salarial, isto é, o complexo de verbas contraprestativas pagas pelo 
empregador ao empregado em virtude da relação empregatícia 
pactuada.147 

 

                                                 
143 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 99 
144 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
2005, p. 291 
145 Ibdem, p. 293 
146 Ibdem, p. 298 
147 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
2005, p. 298 
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As relações de emprego não são gratuitas, mas onerosas. O empregador 

paga salários ao empregado pelos seus serviços prestados. Assim como o 

empregado tem o dever de prestar determinado serviço ao empregador, este por 

sua vez em contrapartida deve pagar salários ao empregado.148 

Assim, entende-se que a relação de emprego é ato oneroso, sinalagmático e 

bilateral que envolve um conjunto de diferentes contraprestações e prestações 

recíprocas entre as partes, economicamente mensuráveis.149 

 

 

2.3.5. Subordinação 

 

 

Esta característica é percebida no art. 3º, caput, da CLT, ao prever que o 

empregado presta serviço sob dependência do empregador. Tal dependência, 

contudo, não é necessariamente econômica, mas também jurídica, tendo em vista 

que do empregador resultam as especificações para o empregado realizar seu 

trabalho.150  

Na subordinação, o empregador dirige o empregado, sendo este 

subordinado às orientações do primeiro.151 

Segundo Mauricio Godinho Delgado: 

 

[...] a subordinação é que marcou a diferença específica de relação 
de emprego perante as tradicionais modalidades de relação de 
produção que já foram hegemônicas na história dos sistemas 
socioeconômicos ocidentais (servidão e escravidão). Será também a 
subordinação o elemento principal de diferenciação entre a relação 
de emprego e o segundo grupo mais relevante de fórmulas de 
contratação de prestação de trabalho no mundo contemporâneo (as 
diversas modalidade de trabalho autônomo).152 

 

A CLT, em seus artigos 482 e 483, impôs certos limites a essa determinada 

subordinação, pois o cometimento de alguma das faltas previstas em suas alíneas 

                                                 
148 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 53 
149 DELGADO, Mauricio Godinho. Op. cit, p. 298 
150 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2006, p. 93. 
151 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 53 
152 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
2005, p. 301 
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estaria conseqüentemente fazendo o empregador ultrapassar o seu poder diretivo, 

bem como estaria o empregado sujeito à rescisão do contrato por justa causa.153  

 

 

2.4. SUJEITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

 

São sujeitos da relação de emprego o empregado, pessoa física que presta 

algum tipo de serviço de maneira habitual ou não-eventual, e o empregador, pessoa 

física ou jurídica destinatário da atividade do empregado e seus resultados, que lhe 

é dirigido em decorrência do seu poder de fiscalização, organização e de disciplina 

que lhe é conferido.154  

 

 

2.4.1. Empregador 

 

 

Empregador é toda pessoa física ou jurídica que dirige e utiliza a prestação 

de algum tipo de serviço de um ou mais trabalhadores, em uma relação jurídica em 

que estes indivíduos ficam subordinados ao seu comando e dele recebem os 

salários correspondentes pela prestação de seus serviços. Tal poder hierárquico, ou 

de comando, é atribuído à figura do empregador porque “só a ele cabe o risco da 

atividade para cuja execução contrata empregados”.155 O empregador pode ser 

qualquer ente dotado ou não de personalidade jurídica, podendo ser uma sociedade 

de fato ou irregular, não registrada.156  

Nos moldes da CLT, a figura do empregador é prevista no art. 2º, a qual 

dispõe: 

 

                                                 
153 CARRION, Valentin. Comentários a consolidação das leis do trabalho : legislação 
complementar e jurisprudência. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 379. 
154 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 501 
155 SUSSEKIND, Arnaldo Curso de direito do trabalho . 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004, p. 191  
156 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 26 
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Art. 2º Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, 
que assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e 
dirige a prestação pessoal de serviços 
§ 1º Equiparam-se ao empregador, para efeitos exclusivos da 
relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de 
beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem 
fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. 
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, 
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os 
efeitos da relação de emprego solidariamente responsáveis a 
empresa principal e cada uma das subordinadas.157 

 

O conceito de empregador é totalmente ligado à figura do empregado, 

independente da estrutura jurídica que tiver.158 A não ser como sujeito de direito que 

possui empregados sob as suas ordens, não há elementos fático-jurídicos do 

empregador.159  

Nas palavras de Mauricio Godinho Delgado: 

 

A noção jurídica de empregador, como se percebe, é essencialmente 
relacional à de empregado: existindo esta última figura no vínculo 
laboral pactuado por um tomador de serviços, este assumirá, 
automaticamente, o caráter de empregador na relação jurídica 
consubstanciada. 
[...] 
Não há, portanto, uma qualidade especial deferida por lei a pessoas 
físicas ou jurídicas para emergirem como empregadores. Basta que, 
de fato, se utilizem da força de trabalho empregaticiamente 
contratada. A presença do empregador identifica-se, portanto, pela 
simples verificação da presença de empregado a seus serviços, e 
não pela qualidade do sujeito contratante de tais serviços.160  

 

Analisando o § 1º do referido art. 2º da CLT, percebe-se que se equiparam à 

figura de empregador as instituições beneficentes, as associações recreativas, o 

profissional liberal e instituições sem fins lucrativos161, e inexistindo no ordenamento 

jurídico uma qualificação específica para que uma entidade seja considerada 
                                                 
157 BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943 : Consolidação das Leis de 
Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. 
Acesso em: 12 out. 2011. 
158 NASCIMENTO, Amauri Marcaro. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 602. 
159 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 26 
160 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
2005, p. 389-390 
161 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Op. cit, p. 26 
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empregadora, disso resulta no fato de desde que se valendo de trabalho 

empregatício, até entes juridicamente despersonificados podem no plano jurídico 

surgir como empregadores, tais como o condomínio, o espólio, a massa falida.162 

Além destes, os entes de direito público direto e indireto também se equiparam ao 

empregador, como a União, os Estado, o Distrito federal, os Municípios, as 

autarquias, as fundações, etc.163  

Pode-se dizer que o empregador é a empresa e não seus titulares. Assim, 

compõem a empresa toso os bens que a ela pertencem, seu nome, suas relações 

com terceiros, seus estabelecimentos, unidades de produção e toda sua estrutura 

burocrática (sócios, diretoria, etc.).164 

Mauricio Godinho Delgado leciona que 

 

Ao enfatizar a empresa como empregador, a lei já indica que a 
alteração do titular da empresa não terá grande relevância na 
continuidade do contrato, dado que à ordem justrabalhista 
interessaria mais a continuidade da situação objetiva da prestação 
de trabalho empregatício ao empreendimento enfocado, 
independente da alteração de seu titular.165 

 

A caracterização da figura do empregador está totalmente relacionada aos 

elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Verificados os cinco elementos 

caracterizadores da relação de emprego: pessoa física, não eventualidade ou 

habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação, “pesquisa-se apenas pelo 

sujeito jurídico que tomou os serviços empregatícios – este será, em princípio, o 

empregador”.166 

Verificada a configuração da relação de emprego e conseqüentemente a 

existência da figura do empregador, surgem alguns efeitos jurídicos determinados 

pela ordem justrabalhista. Esses efeitos ou características relacionados à figura do 

                                                 
162 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
2005, p. 390 
163 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 26 
164 Ibdem, p. 26 
165 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
2005, p. 391 
166 Ibdem, p. 391 
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empregador são: a assunção dos riscos do empreendimento e do próprio contrato 

de trabalho e a despersonalização da figura do empregador.167 

A assunção dos riscos do empreendimento e do próprio contrato de trabalho 

nada mais é do que o fato do empregador ser responsável e assumir os riscos de 

sua atividade, tanto para resultados negativos quanto para positivos. Tais riscos não 

podem ser transferidos para o empregado. O empregador quando admite o 

empregado contrata-o para prestar serviços mediante remuneração, acolhendo-o e 

dando acesso a ele na empresa.168  

Já a despersonalização da figura do empregador tem como característica a 

autorização da ordem justrabalhista de modificar o sujeito passivo da relação de 

emprego (empregador) sem prejudicar o contrato de trabalho o novo titular. Ao 

contrário do empregado, em que a pessoalidade é elemento fático-jurídico 

imprescindível para sua existência, na figura do empregador essa pessoalidade é 

irrelevante. Isso porque “aqui predomina a impessoalidade, acentuando a lei a 

despersonalização como marca distintiva do sujeito passivo da relação de 

emprego”.169 

Neste sentido, segundo o entendimento de Godinho: 

 

A despersonalização do empregador é um dos mecanismos 
principais que o Direito do Trabalho tem para alcançar certos efeitos 
práticos relevantes: de um lado, permitir a viabilização concreta do 
princípio da continuidade da relação empregatícia, impedindo que ela 
se rompa em função da simples substituição do titular do 
empreendimento empresarial em que se encontra inserido o 
empregado. De outro lado, harmonizar a rigidez com que o Direito 
Individual do Trabalho trata as alterações objetivas do contrato 
empregatício (vedando alterações prejudiciais ao empregado) com o 
dinamismo próprio ao sistema econômico contemporâneo, em que 
se sobreleva um ritmo incessante de modificações empresariais e 
interempresariais.170 

 

Ao citar a despersonalização do empregador, não há como não se comentar 

sobre a sucessão de empresas. Para isso, é necessário analisar os artigos 10 e 448 

na CLT: 
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168 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 76 
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Art. 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não 
afetará os direitos adquiridos por seus empregados. 
[...] 
Art. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da 
empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos 
empregados.171 

 

A sucessão de empresas do ponto de vista jurídico significa a mudança na 

propriedade da empresa, ou seja, consiste na substituição de uma pessoa por outra 

na mesma relação jurídica. Essa sucessão pode ocorrer pela transformação (quando 

uma sociedade passa de uma espécie a outra), pela incorporação (quando uma 

empresa é absorvida por outra), ou pela fusão (quando duas sociedades se unem e 

formam uma nova).172  

No âmbito do Direito do Trabalho, essa substituição possui especial 

importância no que tange à figura do empregador, pois o novo empresário (pessoa 

física ou jurídica) passa a assumir todas as obrigações e direitos referentes ao 

contrato de trabalho.173 A sucessão trabalhista provoca a transferência de 

obrigações e direitos contratuais, fazendo com que o novo titular passe a ser 

responsável pelos direitos e obrigações do anterior, passando a responder por todas 

as repercussões passadas, presentes e futuras de todos os contratos de trabalho 

que lhe foram transferidos.174 

 

 

2.4.1.1. Espécies de empregador 

 

 

O empregador possui diversos ângulos de classificação. Segundo Amauri 

Mascaro Nascimento: 

 

                                                 
171 BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943 : Consolidação das Leis de 
Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. 
Acesso em: 12 out. 2011. 
172 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 28 
173 SUSSEKIND, Arnaldo Curso de direito do trabalho . 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004, p. 203 
174 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Op. cit, p. 28 
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Quanto à estrutura jurídica, será uma pessoa física ou jurídica, 
ambas exercendo atividade empresarial ou não. Há empregador em 
geral (empresa) e por equiparação (profissionais liberais, instituições 
sem fins lucrativos etc.). Quanto ao setor econômico da atividade, há 
empregadores urbanos, comerciais ou industriais, rurais e 
domésticos, estes obrigados a deveres limitados segundo leis 
especiais para a relação jurídica de trabalho doméstico. Há, 
correspondendo aos setores do direito, empregador privado e 
público, sendo que as empresas públicas contratam pela lei 
trabalhista, o mesmo podendo ocorrer com a União, estados-
membros, municípios, autarquias, fundações etc. As sociedades de 
economia mista são empregadores de natureza privada.175  

 

Nestes grupos, destacam-se os empregadores rurais e os empregadores 

domésticos. 

Segundo o art. 3º da Lei nº 5.889/73, empregador rural é pessoa natural ou 

jurídica que explore atividade agroeconômica em caráter temporário ou permanente, 

diretamente ou por meio de prepostos e com auxílio de empregados. O empregador 

rural deve ser distinguido do urbano, pois este exerce suas atividades na cidade 

enquanto o outro no campo. O empregador rural deve ser equiparado à pessoa 

física que em caráter profissional, habitualmente e por conta de terceiros execute 

serviços de natureza agrária mediante a utilização do trabalho de outra pessoa (art. 

4º da Lei nº 5.889/73).176  

Já o empregador doméstico é família ou pessoa que admite empregado 

doméstico sem finalidade lucrativa para lhe prestar serviços continuamente em 

âmbito residencial. O empregador doméstico dessa forma não pode ser pessoa 

jurídica.177  

 

 

2.4.1.2. Poder de direção do empregador 

 

 

O poder de direção do empregador vem da relação de subordinação do 

empregado em relação ao empregador e tem natureza jurídica de direito potestativo. 

(2) página 27 A fundamentação legal do poder de direção é encontrada no art. 2º da 
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177 Ibdem, p. 77 
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CLT na própria definição de empregador, pois este é o responsável por dirigir as 

atividades do empregado.178 Manifesta-se pelo poder de controle, organização e 

disciplinar.179 

 

 

2.4.1.2.1. Poder de Controle 

 

 

O poder de controle manifesta-se pelo direito do empregador de controlar e 

fiscalizar as atividades realizadas por seus empregados de forma não abusiva ou 

vexatória.180 Assim, pode o empregador, por exemplo, instalar câmeras de circuito 

interno de televisão, realizar revistas em seus empregados (não violando a 

intimidade da pessoa prevista no art. 5º, X, da CF nem submeter ninguém a 

tratamento desumano ou degradante previsto no art. 5º, III, da CF). A “própria 

marcação do cartão ponto é decorrente do poder de fiscalização do empregador 

sobre o emprego, de modo a verificar o correto horário de trabalho do obreiro”.181 

 

 

2.4.1.2.2. Poder de Organização 

 

 

O poder de organização é o direito que o empregador tem de organizar seu 

empreendimento. Assim, irá o empregador definir qual atividade será desenvolvida 

(comercial, agrícola, industrial, de serviços, etc.), qual a estrutura jurídica que 

estabelecerá melhor desenvolvimento de suas atividades (empresa individual, 

sociedade limitada, por ações, etc.), o número de funcionários de que necessita, as 

funções, os cargos, o local de trabalho, etc.182 

Pode o empregador ainda elaborar um regulamento da empresa com um 

conjunto sistemático de regras estabelecidas pelo empregador, com ou sem 

                                                 
178 Ibdem, p. 82 
179 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
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participação dos empregados, para tratar as questões de ordem técnica ou 

disciplinar da empresa, organizando a produção e o trabalho.183 

 

 

2.4.1.2.3. Poder Disciplinar 

 

 

O poder disciplinar caracteriza-se pela possibilidade de o empregador 

aplicar aos empregados penalidades em decorrência da prática de faltas.184 É 

um complemente do poder que o empregador tem de dirigir e determinar ordens 

na empresa, que caso não cumpridas podem gerar penalidades aos 

empregados. O empregado deve se ater ao respeito ao seu patrão e às 

disciplinas impostas por ele, sendo sujeito às ordens de serviço que devem ser 

cumpridas (salvo em caso de ordens imorais ou ilegais).185 

Sérgio Pinto Martins ao comentar o poder disciplinar do empregador: 

 

O empregado poderá ser advertido e suspenso. [...] A advertência 
muitas vezes é feita verbalmente. Caso o empregado reitere o 
cometimento de uma falta, aí será advertido por escrito. Na 
próxima falta deveria ser suspenso. O empregado não poderá, 
porém, ser suspenso por mais de 30 dias, o que importará a 
rescisão injusta do contrato de trabalho (art. 474 da CLT). 
Normalmente o empregado é suspenso por 1 a 5 dias.186 

  

As punições do empregado devem ser graduais. Entretanto, se a falta 

por ele cometida for realmente grave, poderá ser dispensado imediatamente 

mesmo sem ter sido suspenso ou advertido anteriormente. O correto é que na 

primeira falta o empregado seja advertido verbalmente; na segunda falta 

advertido por escrito; na terceira, suspenso; e, na quarta dispensado.187 

 

 

 

                                                 
183 Ibdem, p. 83 
184 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
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2.4.2. Empregado 

 

 

Empregado é toda pessoa física que contrate, expressa ou tacitamente, a 

prestação de seus serviços a um tomador, a este efetuado com onerosidade, 

pessoalidade, não-eventualidade e subordinação.188 

Mauricio Godinho Delgado afirma que: 

 

A noção de contrato é importante, uma vez que acentua a dimensão 
de animus contrahendi que subjaz à relação jurídica formada. Essa 
intenção de se vincular empregaticiamente, como visto (animus 
contrahendi), é que confere (ou não), do ponto de vista subjetivo, 
onerosidade empregatícia ao vínculo instituído entre as partes. 
Por outro lado, na medida em que esse contrato pode ser tácito 
(caput dos artigos 442 e 443 da CLT), a simples prestação de 
serviços, sem qualquer formalização, não é óbice a que se considere 
pactuado um vínculo empregatício entre tomador e prestador de 
trabalho (desde que presentes os elementos fático-jurídicos da 
relação de emprego, obviamente).189 

 

Do ponto de vista legal, o conceito de empregador encontra-se no art. 3º da 

CLT, o qual dispõe que “Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 

serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e 

mediante salário”.190 

O conceito do art. 3º, entretanto, é incompleto. Ele deve ser lido em conjunto 

com o Art. 2º, caput, da mesma Consolidação, que esclarece o fato de que a 

prestação de serviços prestados pelo obreiro há de ser pessoal. Assim, acoplados 

nesses dois preceitos, os cinco elementos componentes da figura sociojurídica de 

relação de empregado encontram-se presentes.191 

Segundo Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, existem cinco requisitos 

imprescindíveis para a caracterização da figura do empregado: 
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São cinco os elementos essenciais da definição de empregado; 
pessoa física, não eventualidade, subordinação, salário e 
pessoalidade. A presença desses cinco elementos é requisito 
sempre indispensável para o sujeito que realize um determinado 
trabalho ser enquadrado como empregado.192  

 

Como visto anteriormente, os cinco requisitos imprescindíveis para 

caracterizar a figura do empregado são os mesmos requisitos caracterizadores da 

relação de emprego. 

Apesar de existirem elementos essenciais para definição de empregado, há 

também elementos que a CLT considera irrelevantes para a configuração da 

situação de empregado: o local da prestação dos serviços e a exclusividade na 

prestação de serviços.193 

 

Local da prestação dos serviços: não há obrigatoriedade de que o 
trabalhador preste os serviços no estabelecimento do empregador. 
Aliás, a própria CLT prevê a figura do chamado “empregado em 
domicílio”, que presta serviços em sua própria residência. 
Exclusividade na prestação dos serviços: não é requisito essencial 
da definição de empregado a exclusividade na prestação laboral, ou 
seja, que o empregado preste seus serviços a somente um 
empregador, sendo proibido de fazê-lo a qualquer outro. [...] nada 
impede, entretanto, que a exclusividade seja exigência do 
empregador, devendo, para tanto, estar expressamente prevista e 
ajustada no contrato individual de trabalho.194 

 

Alguns autores utilizam indiscriminadamente as expressões “trabalhador” e 

“empregado", apesar de serem conceitos diferentes. Trabalhador é um gênero de 

que empregado é uma das espécies. Assim, todo empregado é trabalhador, mas 

nem todo trabalhador pode ser considerado empregado, pois esta expressão tem 

um sentido técnico-jurídico próprio e é reservada para identificar um tipo específico 

de pessoa que trabalha.195 

O empregado não se distingue dos outros tipos de trabalhadores em função 

do conteúdo da prestação realizada. O que diferencia o contrato de emprego, a 

relação de emprego, o empregado, de outras figuras sóciojurídicas aparentemente 

                                                 
192 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
Método, 2008, p. 65 
193 Ibdem, p. 68 
194 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
Método, 2008, p. 69 
195 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 575 
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próximas é o modo de concretização da obrigação de fazer. A prestação de serviço 

deve se realizar por pessoa física, subordinadamente, pessoalmente, onerosamente 

e não-eventualmente, como dito anteriormente. Exceto o elemento fático-jurídico da 

pessoa física, todos os demais elementos referem-se ao processo (modus operandi) 

de realização da prestação de serviço. Essa circunstância específica é relevante 

para a identificação da figura do empregado (e conseqüentemente da existência da 

relação de emprego) no universo comparativo com outras figuras de trabalhadores 

semelhantes.196 

A CLT não se aplica a todo tipo de trabalhador, mas apenas àqueles que se 

enquadram no conceito de empregador (que se verificam e se encontrem presentes 

os cinco requisitos citados anteriormente).197  

 

 

2.4.2.1. Espécies especiais de empregados 

 

 

Como citado, todo empregado é trabalhador, porém, nem todo trabalhador é 

empregado. Na classe dos trabalhadores pode-se citar o trabalhador eventual, o 

trabalhador autônomo, o trabalhador avulso, o estagiário, o trabalhador voluntário, o 

trabalhador temporário, etc. Já na classe dos empregados podem ser considerados 

os empregados domésticos, os empregados rurais, os empregados em domicílio e 

os empregados aprendizes. Como o objeto deste trabalho é a relação de emprego e 

conseqüentemente os empregados, e não todos os trabalhadores em geral, faz-se 

necessário explicar e diferenciar suas principais espécies. 

 

 

2.4.2.1.1. Empregado Doméstico 

 

 

O trabalho do empregado doméstico não é regido pela CLT (art. 7º, “a” da 

referida consolidação), mas por Lei especial, sendo regulado pela Lei nº 5.859, de 

                                                 
196 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho . 4. ed. São Paulo: LTr, 
2005, p. 347-348 
197 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit, p. 69 
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11 de dezembro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.885, de 9 de março de 

1973.198 O art. 1º da referida Lei define empregado doméstico como sendo “aquele 

que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à 

família, no âmbito residencial desta”.199  

São exemplos de empregados domésticos: a cozinheira, a babá, a lavadeira, 

o mordomo, a copeira, a governanta, etc. Também são considerados empregados 

domésticos as pessoas que prestam serviços nas dependências ou prolongamento 

das residências, como o vigia, o jardineiro, o motorista, os zeladores e caseiros de 

sítios ou casas de veraneios destinados ao recreamento dos proprietários, sem 

caráter lucrativo. Ressalta-se também que o empregado doméstico não precisa ser 

exclusivo, prestando serviços a um único empregador.200 

O empregado doméstico é uma modalidade especial de empregado, onde 

além dos requisitos básicos exigidos pela CLT para a caracterização dessa figura, 

são necessários mais dois elementos específicos: a exigência de continuidade e a 

finalidade não lucrativa.201 

A continuidade na prestação do serviço é de caráter importante para 

diferenciar o empregado doméstico de outros tipos de trabalhadores, como o 

eventual e o autônomo. Diferente do que a CLT exige como um dos requisitos para a 

configuração da relação de emprego (apenas não-eventualidade), aqui, a prestação 

de serviços deve ser contínua. Assim, a diarista ou faxineira que faz serviços na 

residência apenas alguns dias na semana (um ou dois) não é considerada 

empregada doméstica, mas sim trabalhadora autônoma, pois não há 

continuidade.202  

A finalidade não lucrativa diz respeito ao fato de não poder haver exploração 

de atividade econômica por parte do contratante, devendo a atividade do doméstico 

estar relacionada única e exclusivamente ao cotidiano familiar. Esse requisito de 

finalidade não lucrativa exclui do conceito de empregado doméstico todos os 

                                                 
198 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 65 
199 Ibdem, p. 65 
200 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 17 
201 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
Método, 2008, p. 91-92 
202 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
Método, 2008, p. 90 
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trabalhadores que exercem atividades no âmbito residencial de caráter econômico 

que não seja destinado ao desenvolvimento da vida no lar.203 

Nas palavras de Sérgio Pinto Martins: 

 

O empregador doméstico não deve ter atividade econômica, pois é 
uma pessoa ou família que recebe a prestação de serviços do 
trabalhador. Exercendo a pessoa ou família atividade lucrativa, a 
empregada que lhe presta serviços passa a ser regida pela CLT, não 
sendo doméstica. Em caso de empregado que presta serviços para 
chácara, há necessidade de se verificar se a chácara tem finalidade 
lucrativa ou não. Se se destina apenas a lazer, o empregado será 
doméstico; se a chácara tem produção agropastoril que será 
comercializado, o empresário será rural.204 

 

Sob o mesmo ponto de vista, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino citam 

como exemplos de atividades desenvolvidas no lar com finalidade diversa das 

relacionadas ao cotidiano familiar: 

 

[...] se um médico tem consultório numa das de pendências da sua 
residência, a faxineira que faz limpeza daquele, enquanto a fizer, não 
está desenvolvendo trabalho doméstico, mas sim trabalho de 
empregado regido pela CLT. Se a dona de casa vende roupas em 
seu lar, a empregada que a ajuda nessa função não será doméstica, 
mas empregada com os direitos previstos na CLT. Igualmente, 
aquele que trabalha para uma casa de cômodos (aluguel de quartos 
para estudante, p. ex.) não é empregado doméstico, por ser 
atividade econômica lucrativa ao proprietário.205 

 

Salienta-se também que os empregados de condomínios de apartamentos 

tais como porteiros, zeladores, serventes, faxineiros, etc., quando a serviço da 

administração do edifício, não devem ser considerados empregados domésticos, 

mas sim empregados regidos pela CLT, nos termos do art. 1º da Lei nº 2.757/56.206  

Os direitos assegurados aos empregados domésticos são: carteira de 

trabalho e previdência social, devidamente anotada; salário-mínimo fixado em lei; 

feriados civis e religiosos; irredutibilidade salarial; décimo terceiro salário; repouso 

semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; férias de trinta dias; férias 

proporcionais no término do contrato de trabalho; estabilidade no emprego em razão 

                                                 
203 Ibdem, p. 92 
204 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 65 
205 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit, p. 92 
206 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 17 



 

 

 

62

de gravidez; licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário; licença 

paternidade de cinco dias corridos; auxílio-doença pago pelo INSS; aviso-prévio de, 

no mínimo, 30 dias; aposentadoria; integração à previdência social; vale-transporte; 

FGTS (benefício opcional) e seguro-desemprego.207 

 

 

2.4.2.1.2. Empregado em domicílio 

 

 

O empregado em domicílio é figura prevista na própria CLT, que dispõe de 

dois artigos relacionados a essa espécie de empregado: o art. 6º e o art. 83. O art. 

6º da CLT afirma que “Não se distingue entre o trabalho realizado no 

estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde 

que esteja caracterizada a relação de emprego”. Já o art. 83 tem como redação que 

“É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como o 

executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de 

empregador que o remunere”.208 

Por conseguinte, pode-se entender como empregado em domicílio aquele 

que presta serviços em sua residência ou em outros locais distintos do local de 

trabalho do empregador mediante remuneração. O fato de a atividade ser feita em 

local diverso da sede do empregador não faz com que o requisito da subordinação 

não esteja presente. Entretanto, por não sofrer controle direto pelo empregador, o 

empregado em domicílio dificilmente terá direito ao recebimento de horas extras (ao 

não ser que para alcançar determinada meta de produção fique comprovada a 

necessidade de mais de oito horas diárias).209 

Os doutrinadores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo dão como exemplo 

de empregado em domicílio: 

 

                                                 
207 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Diretos do trabalhador doméstico . 
Disponível em: <www.mte.gov.br/trab_domestico/trab_domestico_direitos.aps>. Acesso em: 
24 set. 2011. 
208 BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943 : Consolidação das Leis de 
Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. 
Acesso em: 12 out. 2011. 
209 MARQUES, Fabíola; ABUD, Cláudia José. Direito do Trabalho . São Paulo: Atlas, 2005, 
p. 15-16 
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É exemplo o trabalho artesanal da pequena indústria de confecções 
de roupas, em que as costureiras retiram em uma fábrica pano 
cortado para costurá-lo em sua própria casa e entregam 
semanalmente à industria as peças resultantes, recebendo 
remuneração por unidade produzida. Não podendo a obreira vender 
as peças a terceiros ou não ficando com o lucro da venda, será 
considerada empregada, com todos os direitos previstos na CLT.210 

 

A referida subordinação pode ser feita por meio de controle do trabalho do 

empregado, como por exemplo, quando há uma cota mínima de produção ou um 

prazo para entrega de determinado produto. Quando não há subordinação e o 

serviço é feito por conta própria do trabalhador não será considerada a hipótese de 

trabalho em domicílio, mas de trabalho autônomo (que não é regido pela CLT).211 

Configurada a relação de emprego e passando o empregado em domicílio a 

receber por tarefa ou por peça, o empregador deverá garantir-lhe o pagamento de 

salário mínimo (de acordo com o art. 83 da CLT)212, mesmo que o valor das tarefas 

ou peças produzidas não alcancem este valor.213 

 

 

2.4.2.1.3. Aprendiz 

 

 

A Constituição Federal em seu art. 7º, XXXIII214, proíbe qualquer tipo de 

trabalho aos menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz, a partir 

dos quatorze anos.215  

                                                 
210 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
Método, 2008, p. 106 
211 Ibdem, p. 107 
212 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 65 
213 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Op. cit, p. 107 
214 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos; In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 19 
out. 2011. 
215 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil . 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. 
Acesso em 19 out. 2011. 
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O art. 403 da CLT tem redação semelhante, declarando que “É proibido 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição 

de aprendiz, a partir dos quatorze anos”.216 Já o art. 428 da referida 

consolidaçãol afirma que:  

 

Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho 
especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o 
empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e 
menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de 
aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível 
com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, 
a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa 
formação. 
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do 
aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e 
inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob 
orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional 
metódica. 
§ 2o Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será 
garantido o salário mínimo hora. 
§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais 
de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de 
deficiência. 
§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste 
artigo caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, 
metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva 
desenvolvidas no ambiente de trabalho. 
§ 5o A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a 
aprendizes portadores de deficiência. 
§ 6o Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da 
escolaridade de aprendiz portador de deficiência mental deve 
considerar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas 
com a profissionalização. 
§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o 
cumprimento do disposto no § 1o deste artigo, a contratação do 
aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já 
tenha concluído o ensino fundamental.217 

 

Destarte, pode-se compreender como aprendiz o trabalhador maior de 

quatorze e menor de vinte e quatro anos de idade sujeito à formação técnico-

                                                 
216 BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943 : Consolidação das Leis de 
Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. 
Acesso em: 12 out. 2011. 
217 Ibdem. 
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profissional metódica, contratado por empresa e matriculado em Serviços Nacionais 

de Aprendizado ou em outras entidades autorizadas por Lei.218 

Todos os estabelecimentos, independentes de sua natureza, são obrigados 

a matricular e a empregar nos curso dos Serviços Nacionais de Aprendizagem um 

número de aprendizes com equivalência de, no mínimo cinco por cento e no máximo 

quinze por cento, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, quando as 

funções demandem formação profissional, de acordo com o art. 429 da CLT. No 

entanto, esse limite máximo de quinze por cento não é aplicável quando o 

empregador for entidade sem fins lucrativos, e que tenha por objetivo a educação 

profissional.219 

A contratação do aprendiz pode ser feita pela empresa onde o empregado 

realizará a aprendizagem, gerando vínculo empregatício direto; ou, pelas entidades 

sem fins lucrativos que tenham por objetivo educação profissional e assistencial ao 

adolescente, entidades estas registradas no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, não gerando vínculo empregatício com a empresa 

tomadora dos serviços.220 

Os contratos de aprendizagem se extinguem no seu termo ou quando o 

aprendiz completa 24 anos de idade (exceto os portadores de deficiência física), ou 

ainda nas hipóteses de cometimento de falta indisciplinas grave; por desempenho 

insuficiente ou inadaptação do aprendiz; a pedido do próprio aprendiz, ou, ainda, 

pela ausência injustificada do aprendiz à escola, que implique perda do ano letivo 

(art. 433 da CLT).221 

 

 

2.4.2.1.4. Empregado Rural 

 

 

O empregado rural não tem suas atividades regulamentadas pela CLT, mas 

sim por Lei especial (Lei nº 5.889/73). (4) página 378-379 A Constituição Federal de 

                                                 
218 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 65 
219 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
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220 Ibdem, p. 112 
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1988 ampliou de forma significativa os direitos dos empregados rurais, assegurando 

as mesmas garantias constitucionais de vínculo empregatício previstos para os 

trabalhadores urbanos (art. 7º da CF).222 

O art. 2º da Lei nº 5.889/73 afirma que “Empregado rural é toda pessoa 

física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não 

eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário”. Já a 

figura do empregador rural é prevista pelo art. 3º como “pessoa física ou jurídica, 

proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica, em caráter permanente 

ou temporário, diretamente ou por meio de prepostos e com auxílio de empregados”. 

O art. 4º da mesma Lei assegura que “Equipara-se ao empregador rural, a pessoa 

física ou jurídica que, habitualmente, em caráter profissional, e por conta de 

terceiros, execute serviços de natureza agrária, mediante utilização do trabalho de 

outrem”.223 

Propriedade rural é toda propriedade situada fora dos limites urbanos, já 

prédio rústico é qualquer porção de solo ou de terra que possua um proprietário e 

tenha destinação agrícola.224 

Para ser considerado empregado rural, todos os requisitos para a 

caracterização de emprego devem ser preenchidos. O elemento principal que 

distingue o empregado rural dos demais trabalhadores diz respeito à atividade do 

empregador. Caso o empregador exerça atividade agroeconômica com finalidade 

lucrativa, o empregado será considerado rural. Na verdade, basta que o empregado 

esteja sendo explorado e exercendo atividade agroeconômica a que se dedica o 

empregador, não importando a atividade específica exercida pelo empregado nem a 

localização da propriedade. São exemplos de empregados rurais: o boiadeiro, o 

administrador de uma fazendo, a pessoa que planta, aduba, ordenha o gado, etc.225 

A Lei nº 11.718/08 acrescentou o artigo 14-A à “Lei do Trabalho Rural” (Lei 

n.º 5.889/73), criando o contrato de trabalhador rural por prazo determinado. O 

referido artigo assevera que “O produtor rural pessoa física poderá realizar 

                                                 
222 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Dialética, 2005, p. 67 
223 BRASIL. Lei n. 5.889, de 8 de junho de 1973 . Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5889.htm>. Acesso em: 20 out. 2011. 
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225 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Manual de direito do trabalho . São Paulo: 
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contratação de trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividades 

de natureza temporária”.226 

Como visto, apenas produtor rural pessoa física, proprietário ou não, que 

explore diretamente atividade agroeconômica pode contratar trabalhador rural por 

pequeno prazo. Tal contratação não poderá ser superior a dois meses dentro do 

período de um ano, sob pena do contrato passar a ser considerado por prazo 

indeterminado.227 
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3. O USO DE DROGAS ILÍCITAS HABITUALMENTE OU EM 

SERVIÇO 

 

 

No primeiro capítulo abordou-se o tema droga num âmbito geral. Já no 

segundo capítulo foram tecidas considerações a respeito das relações de emprego, 

bem como, a função do empregador e do empregado no ambiente de trabalho, a fim 

de serem explanadas neste capítulo as conseqüências do uso de entorpecentes 

(drogas) de forma habitual ou em serviço, bem como, a forma de punição por parte 

do empregador em relação ao empregado usuário de drogas, o papel da empresa 

no combate ao uso de drogas no ambiente de trabalho e o entendimento 

consolidado pela doutrina e pela jurisprudência. 

 

 

3.1. A JUSTA CAUSA  

 

 

As relações de emprego, como já se viu anteriormente, coobrigam 

empregador e empregado a terem direitos e deveres mútuos. 

A justa causa, elencada no artigo 482 da CLT, decorre do cometimento de 

falta grave por parte do empregado (procedimento incorreto, tipificado em lei), 

ensejando em motivo justo para a rescisão do contrato de trabalho.228  

Nos moldes da CLT, a justa causa é prevista no art. 482, o qual dispõe: 

 

Art. 482 Constituem justa causa para rescisão do contrato de 
trabalho pelo empregador: 
a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do 
empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para 
a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 
d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso 
não tenha havido suspensão da execução da pena; 
e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) violação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 

                                                 
228 MARTINS. Sérgio Pinto. Manual da justa causa . São Paulo: Atlas, 2005, p. 28 
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i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra 
qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo 
em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas 
contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de 
legítima defesa, própria ou de outrem; 
l) prática constante de jogos de azar. 
Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de 
empregado a prática, devidamente comprovada em inquérito 
administrativo, de atos atentatórios à segurança nacional.229 

 

Segundo o doutrinar Valentin Carrion, a justa causa é: 

 

[...] efeito emanado do 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.230 

 

No entanto, para a configuração da justa causa, ato faltoso por parte do 

empregado, é necessário a presença de alguns elementos (ou requisitos) que 

podem ser descritos como subjetivos e objetivos.231 

 

 

3.1.1. Elementos da justa causa 

 

 

Como dito, existem alguns elementos ou requisitos necessários para a 

configuração da justa causa. 

Os elementos subjetivos são entendidos como aqueles que vêm da vontade 

do empregador, podendo ser exercidos por dolo ou por culpa.232 

No dolo, o empregado teve a intenção de cometer o ato faltoso.233 Já na 

culpa, o empregado agiu com imprudência, negligência ou imperícia.234 

                                                 
229 BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943 : Consolidação das Leis de 
Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. 
Acesso em: 12 out. 2011. 
230 CARRION. Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho . 36. ed. atual. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 433. 
231 MARTINS. Sérgio Pinto. Manual da Justa Causa . São Paulo: Atlas, 2005, p. 31. 
232 Ibdem, p. 32. 
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Já os elementos objetivos podem-se caracterizar por vários elementos, 

como a necessidade de tipificação em lei do ato lesivo, a gravidade de conduta, 

nexo de causalidade, proporcionalidade, imediatismo na aplicação da penalidade e 

singularidade.235  

O requisito da tipificação em lei diz respeito ao fato de que para ser 

caracterizada a justa causa, oportuno faz com que a conduta tida pelo obreiro seja 

descrita na Lei como ato faltoso. Assim, se não houver determinação da Lei, não 

tem como haver justa causa. Toma-se aqui por base o preceito do Direito Penal de 

nullum crimen nulla poena sine lege e o artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal.236 

Na gravidade de conduta, se analisa a gravidade do ato cometido pelo 

empregado e suas conseqüências para a empresa. Para configurar a justa causa, a 

gravidade de conduta deve ser de um tamanho tal, que abale a relação entre as 

partes, ou seja, empregado e empregador.237 

Sobre a gravidade de conduta, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino 

explicam: 

 

A gravidade do comportamento do empregado também é condição 
necessária para a configuração da justa causa. Esta não existirá se a 
ação ou omissão do obreiro for corriqueira, irrelevante ou incapaz de 
produzir qualquer dano ao empregador. O ato praticado pelo 
empregado deve ser suficientemente grave para abalar a confiança 
até então existente na relação de emprego.238 
 

O requisito objetivo do nexo de casualidade ou nexo de causa tem como 

ponto de partida a causa e o efeito, ou seja, a ação faltosa cometida pelo 

empregado e a sua conseqüência. Para aconteça a justa causa, neste caso, 

importante se faz com que a pena imposta ao trabalhador tenha relação direta com a 

infração por ele cometida.239  

 

                                                                                                                                                         
233 PAULO. Vicente; ALEXANDRINO. Marcelo. Manual de direito do trabalho . 12. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2008, p. 353. 
234 Ibdem, p. 353. 
235 Ibdem, p. 353 
236 MARTINS. Sérgio Pinto. Direito do trabalho . 23. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 355 
237 MARTINS. Sérgio Pinto. Manual da Justa Causa . São Paulo: Atlas, 2005, p. 32. 
238 PAULO. Vicente; ALEXANDRINO. Marcelo. Manual de direito do trabalho . 12. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2008, p. 353 
239 Ibdem, p. 354. 
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Neste norte, para explicar o requisito do nexo de casualidade, aduz Sérgio 

Pinto Martins: 

 

[...] nexo de causalidade ou nexo de causa e efeito entre a falta 
praticada e a dispensa. O empregado não pode ser dispensado pelo 
fato de ter cometido falta anterior. Por exemplo: o empregado falta 
seguidamente ao serviço e o empregador o despede pelo fato de ter 
sido apanhado dormindo no serviço há quase um mês. Não existe 
nexo de causa e efeito no exemplo mencionado.240 

 

Já o requisito da proporcionalidade diz respeito ao fato de o empregador não 

poder agir de forma excessiva na hora de punir seu empregado. Para altos faltosos 

leves, deve o empregador punir de forma leve, para altos faltosos graves, deve o 

empregador punir de forma grave seu empregado. Assim, a pena imposta pelo 

empregador deve ser totalmente proporcional à conduta feita pelo empregado.241 

Sobre o requisito da proporcionalidade, Sérgio Pinto Martins entende que: 

 

Deve haver proporcionalidade entre o ato faltoso e a punição. O 
poder de aplicar penalidades ao empregado é decorrente do poder 
de direção ou mais especificamente do poder disciplinar do 
empregado. Esse poder admite que o empregado seja advertido 
verbalmente, por escrito, suspenso ou dispensado. [...] O 
empregador, porém, não poderá usar arbitrariamente ou 
abusivamente o poder que lhe é conferido. Deve, assim, o 
empregador punir as faltas mais leves com penas mais brandas, e as 
faltas mais graves com penas mais severas. O despedimento deve 
ficar para a última falta ou a falta mais grave. Dessa forma, uma falta 
sem grande importância deveria ser punida com advertência verbal, 
outra falta praticada pelo mesmo empregado seria punida com 
advertência por escrito. Numa próxima seria suspenso. Se o 
empregado não atende aos aspectos pedagógicos das penas que lhe 
foram aplicadas e continua recalcitrante, na última falta deve ser 
punida com a dispensa. [...] necessariamente o empregador não 
deve observar essa ordem, principalmente quando o ato cometido 
pelo empregado é tão grave, ocasião em que deve ser dispensado 
de imediato.242 
 

Pelo requisito da imediação ou imediatismo na aplicação da penalidade 

pode-se entender que a pena aplicada ao empregado que comete falta grave deve 

ser imediata, ou seja, logo após o cometimento do ato lesivo. No entanto, se o 

                                                 
240 MARTINS. Sérgio Pinto. Op. cit, p. 355. 
241 MARTINS. Sérgio Pinto. Direito do trabalho . 23. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 355 
242 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Atlas, 2009, p. 136 . 
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empregador assim não agir, presume-se que a falta cometida pelo empregado não 

foi de tal gravidade a ensejar a justa causa, importando aí em perdão tácito.243 

Sérgio Pinto Martins, sobre a imediação: 

 

A imediação é um dos principais requisitos objetivos na aplicação 
da sanção ao empregado. A pena deve ser aplicada o mais 
rápido possível ou logo após o empregador ter conhecimento da 
falta, para não descaracterizá-la. Se o empregador abre 
sindicância ou inquérito interno para a apuração da falta, é a 
partir da sua conclusão que a penalidade deve ser aplicada. Caso 
o empregador assim não proceda, há uma presunção de que a 
falta não foi tão grave assim, a ponto de abalar a relação de 
emprego, havendo perdão tácito por parte do empregador em 
relação ao ato praticado. Dessa maneira, deve haver atualidade 
na punição do empregado ou na sua dispensa, para que a falta 
cometida não fique descaracterizada.244 
 

Por fim, o requisito da singularidade baseia-se no principio do non bis in 

idem, ou seja, é proibido ao empregador aplicar duas sanções para uma única 

conduta faltosa do empregado.245  

 
O empregador não poderá aplicar duas vezes a sanção pela mesma 
falta praticada pelo empregado, ou seja, non bis in idem. Por 
exemplo: o empregado sofre pena de advertência por ter chegado 
atrasado ao serviço vários dias seguidos. Posteriormente, o 
empregador, entendendo que a pena é muito branda, resolve aplicar 
a dispensa por justa causa ao empregado. Deve o empregador, 
portanto, aplicar uma pena distinta para cada ato faltoso do 
empregado, sendo que a causa da dispensa deve ser um fato 
totalmente diverso dos anteriores praticados pelo obreiro ou a 
reiteração ou agravamento de atos já praticados anteriormente, que 
são praticados mais uma vez. Essa última falta é que será punida por 
justa causa.246 

 

Ressalta-se que o ato faltoso do empregado pode ser praticado dentro ou 

fora do local de trabalho, no entanto, para que seja dada a figura da justa causa, é 

indispensável à conexão com o serviço realizado.247Assim, a falta praticada pelo 

empregado deverá ter conexidade com o serviço realizado por ele perante o 

empregador. Por exemplo: Se o empregado faz algum tipo de atividade ilícita em 

                                                 
243 MARTINS. Sérgio Pinto. Op. cit, p. 356. 
244 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Atlas, 2009, p. 136. 
245 PAULO. Vicente; ALEXANDRINO. Marcelo. Manual de direito do trabalho . 12. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2008, p. 354. 
246 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit, p. 137 
247 MARTINS. Sérgio Pinto. Manual da Justa Causa . São Paulo: Atlas, 2005, p. 35. 
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sua residência ele não poderá ser dispensado por justa causa, pois apesar de estar 

praticando um ato ilícito, tal ato nada tem a ver com o seu serviço.248 

Desta feita, para a aplicação da sanção ao empregado, por justa causa, 

oportuno se faz observar e atender o que dispõe a lei trabalhista, mais 

precisamente em seu artigo 482, haja vista que a doutrina majoritária entende 

que o rol deste artigo é taxativo.249 Ademais, a falta de quaisquer dos requisitos 

acima descritos, pode impossibilitar a aplicação da Justa Causa.250 

 

 

3.1.2. Culpa recíproca 

 

 

A existência da culpa recíproca vem do fato de que o contrato de 

trabalho pode ser cessado em decorrência tanto de uma falta praticada pelo 

empregado como por parte do empregador. A falta do empregador está 

capitulada no artigo 482 da CLT, enquanto a falta cometida pelo empregado é 

prevista pelo artigo 482 da mesma consolidação. O artigo 484 da CLT afirma 

que no caso de haver culpa recíproca, deverá ser reduzida à metade a 

indenização devida ao empregado (direito de férias proporcionais, cinqüenta por 

cento de aviso prévio e décimo terceiro salário proporcional, de acordo com a 

súmula 14 do TST).251 

 

 

3.1.3. Ônus da Prova 

 

 

É do empregador o ônus da prova da existência de ato que caracterize a 

justa causa para dispensar o empregado, sendo ele o detentor do encargo de 

provar que o empregado praticou algum tipo de ato que cause a justa causa. Já 

                                                 
248 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit, p. 137 
249 PAULO. Vicente; ALEXANDRINO. Marcelo. Op. cit, p. 356. 
250 MARTINS, Sérgio Pinto. Op. cit, p. 135 
251 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Atlas, 2009, p. 137. 
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ao empregado caberá, por exemplo, provar que agiu em legítima defesa às 

ofensas de terceiros ou do seu próprio empregador. 252 

 

 

3.1.4. Hipóteses legais 

 

 

Há uma diversidade de hipóteses para a aplicação da justa causa, todas 

elencadas no art. 482 da CLT, como exposto anteriormente.253 

Pode-se citar como tais hipóteses: Ato de improbidade do empregado, que 

significa imoralidade, perversidade, desonestidade, mau caráter (por exemplo: roubo 

de materiais da empresa, falsificação de documentos para obtenção de horas extras, 

etc.). Incontinência de conduta, que está ligada à sexualidade e o desregramento do 

empregado no tocante à sua vida sexual (por exemplo: obscenidades e pornografias 

no ambiente de trabalho) e mau procedimento, que vem a ser todos os atos faltosos 

que não podem ser enquadrados em nenhuma das alíneas do artigo 482 da CLT 

(por exemplo: uma atitude do empregado incompatível com as regras tidas como 

comum pela sociedade);254 

Negociação habitual diz respeito aos atos relacionados ao comércio 

praticados pelo empregado; condenação criminal, quando o empregado é 

condenado criminalmente com sentença transitada em julgado que não tenha 

concedido suspensão da execução da pena;255 

Desídia, que é entendida como quando o empregado desempenha suas 

funções com preguiça, má vontade, desleixo, indiferença, etc.;256 

Embriaguez ocorre quando o empregado utiliza álcool ou drogas, podendo 

ser habitual ou em serviço; violação de segredo da empresa, que como o próprio 

nome diz, faz relação com o fato de o empregado revelar algo que não deveria se 

tornar público;257 

                                                 
252 Ibdem, p. 137. 
253 Ibdem, p. 137 
254 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Atlas, 2009, p. 138 
255 Ibdem, p. 138 
256 Ibdem, p. 138 
257 Ibdem, p. 139 
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Indisciplina diz respeito ao descumprimento de ordens de serviço (por 

exemplo, quando o empregado se recusa a ser revistado na saída do serviço, 

quando o empregador está agindo moderadamente); insubordinação, relacionada ao 

descumprimento de ordens pessoais de serviço (como por exemplo, o fato de o 

empregado não fazer serviço que lhe foi determinado);258  

Abandono de emprego, quando há faltas ao serviço durante um certo 

período de tempo e verificação de clara intenção do empregado de não retornar 

mais ao emprego;259  

Ato lesivo à honra e boa fama, quando o empregado fere a honra e a boa 

fama do empregador ou superiores hierárquicos, ou de qualquer outra pessoa, que 

originem calúnia, injúria e difamação, podendo ser praticados tanto por palavras 

quanto por gestos; ofensa física, quando há agressão do empregado contra o 

empregador, superiores hierárquicos ou qualquer outra pessoa, salvo em caso de 

legítima defesa, podendo ser este ato praticado no serviço ou fora dele, se o 

empregado trabalhar externamente; prática constante de jogos de azar, quando o 

empregado praticado jogos de azar de forma habitual, não importando de envolve ou 

não dinheiro; atos atentatórios à segurança nacional, quando comprovado em 

inquérito administrativo que o empregado praticou atos contra a segurança nacional 

(por exemplo, terrorismo, malversação de coisa pública, etc.); entre outras hipóteses 

especiais não elencadas no artigo 482 da CLT.260 

A hipótese de justa causa a ser analisada na presente monografia diz 

respeito à embriaguez. 

 

 

3.2. A JUSTA CAUSA DO ARTIGO 482, ALÍNEA “F”, DA CLT – EMBRIAGUEZ  

 

 

Segundo o entendimento do Dicionário da Língua Portuguesa Saraiva, a 

embriaguez é o “estado em que se encontra o indivíduo embriagado, inebriado, em 

                                                 
258 Ibdem, p. 139 
259 Ibdem, p. 140 
260 MARTINS, Sérgio Pinto. Curso de direito do trabalho . São Paulo: Atlas, 2009, p. 137-
140. 
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êxtase. Por conseguinte, o ato de embriagar-se é a ingestão de bebidas 

alcoólicas”.261 

Já a Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua que a embriaguez é 

toda forma de consumo de álcool que excede ao tradicional, ou seja, de forma 

compulsiva, periódica e contínua, influenciando diretamente no estado psíquico e no 

físico do indivíduo, afetando o seu comportamento.262  

A Associação Britânica de Medicina conceitua a embriaguez como sendo o 

estado em que se encontra o indivíduo influenciado pelo álcool, tornando-se incapaz 

de gerir seus próprios atos, não executando com prudência o trabalho desenvolvido 

no momento.263 

Ademais, a embriaguez não pode ser confundida com o ato de beber, pois o 

indivíduo pode ter ingerido bebida alcoólica e não ter ficado embriagado.264 

 

A lei trabalhista tipifica como justa causa à embriaguez e não o ato 
de beber. Somente o empregado embriagado será dispensado e não 
o que de vez ou outra toma um aperitivo e não fica embriagado.265 
 

Para tanto, a embriaguez é classificada por diversos prismas, podendo ser 

ocasional (ocorre de vez em quando) ou habitual (ocorre com freqüência). Pode ser 

também voluntária (quando se tem a vontade de ficar bêbado) e involuntária 

(quando ocorre acidentalmente ou fortuitamente, ou seja, pode-se ingerir bebida 

sem saber do que se tratava). Ainda, na mesma classificação da embriaguez, pode-

se verificar a conduta culposa (a pessoa se embriaga por sua falta de cuidado, por 

saber que tem a resistência ao álcool baixa). A embriaguez também pode ser 

patológica (decorre da fraqueza humana ou até mesmo de uma doença já existente), 

além disso, a embriaguez pode ser plena (impedindo o indivíduo de realizar qualquer 

ato) e por fim a embriaguez semiplena (nesta o indivíduo ainda tem poder sobre 

suas atitudes).266 

A embriaguez dá razão para a justa causa, pois o interesse do empregador e 

todos os outros empregados é a boa convivência no ambiente de trabalho tendo 

                                                 
261 AMORA. Soares. Minidicionário da língua portuguesa . 19. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 246. 
262 MARTINS. Sérgio Pinto. Manual da Justa Causa . São Paulo: Atlas, 2005, p. 105. 
263 Ibdem, p. 105. 
264 Ibdem, p. 106. 
265 Ibdem, p. 361 
266 MARTINS. Sérgio Pinto. Manual da Justa Causa . São Paulo: Atlas, 2005, p. 107. 



 

 

 

77

como conseqüência a execução perfeita dos serviços e a manutenção do bom nome 

da empresa267 

Para ser configurada a justa causa, a fim de se obter a quebra contratual, a 

embriaguez deve ser habitual ou no serviço, conforme dispõe o artigo 482, f,268 da 

CLT.269 

Insta salientar que a prova da embriaguez deve se dar por exame próprio de 

dosagem alcoólica, exames esses feitos por meio de sangue, urina, bafômetro ou 

até mesmo por médico que verificando os glóbulos oculares, batimentos cardíacos, 

sudorese, memória, hálito, dificuldade em articular palavras, dentre outros, poderia 

constatar a embriaguez. No entanto, a maioria das empresas não possui médicos e 

laboratórios para essa finalidade, ficando a embriaguez subordinada à prova 

testemunhal.270 

 

 

3.3. EMBRIAGUEZ HABITUAL X EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO 

 

 

A embriaguez habitual se distingue plenamente da embriaguez em 

serviço.271 

A embriaguez habitual se destaca pela repetição no ato de ingestão de 

bebidas em excesso, como bem explicita Giglio: “é a que se repete todos os dias, ou 

todas as semanas, mais de uma vez por semana” 272 

Destaca-se ainda que, a embriaguez habitual acontece fora do ambiente 

laboral, trazendo conseqüências tanto na vida social do trabalhador quanto no seu 

emprego. Ademais, para ser configurada a justa causa, necessário se faz a 

                                                 
267 Ibdem, p. 108. 
268 Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: 
f) embriaguez habitual ou em serviço; In: BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 
1943: Consolidação das Leis de Trabalho. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. Acesso em: 12 out. 2011. 
269 BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1 de maio de 1943 : Consolidação das Leis de 
Trabalho. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm>. 
Acesso em: 12 out. 2011. 
270 MARTINS. Sérgio Pinto. Direito do trabalho . 23. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 363,364. 
271 Ibdem, p. 363 
272 GIGLIO, Wagner. Justa Causa . 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 174. 
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influência direta da embriaguez no ambiente de trabalho, caso contrário, não teria 

razão à aplicação de tal penalidade.273 

No mesmo norte, Paulo e Alexandrino, dispõem sobre a embriaguez 

habitual: 

 

O empregado embriaga-se habitualmente fora do serviço, na sua 
vida privada, mas, pela frequência com que essa embriaguez ocorre, 
seus efeitos repercutem no meio ambiente de trabalho.274 

  

Entretanto, para bem configurar a embriaguez habitual ensejadora da justa 

causa prevista na alínea “f” do artigo 482 da CLT, o ato grave realizado pelo 

empregado está subordinado, na grande maioria dos casos, na implicância de 

punições anteriores, senão a embriaguez seria apenas ocasional e não habitual, não 

podendo acarretar por conseqüência na despedida por justa causa.275 

A própria jurisprudência tem-se inclinado neste sentido: 

 

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.276 
 

Ainda sobre a embriaguez habitual, encontra-se na jurisprudência 

posicionamentos de forma a não considerar a possibilidade da aplicação de justa 

causa, sob a ótica de que se trata de uma doença, devendo ser tratada. 

Nesta vértice, colhe-se da jurisprudência do TST: 

 

RECURSO DE REVISTA. JUSTA CAUSA. ALCOOLISMO. 
DOENÇA. A Organização Mundial de Saúde, por meio do Código 
Internacional de Doenças (CID), classifica o alcoolismo como doença 
(sob a denominação de síndrome de dependência do álcool - 
referência F-10.2). Nesse contexto, forçoso reconhecer, que, 

                                                 
273 MARTINS. Sérgio Pinto. Manual da Justa Causa . São Paulo: Atlas, 2005, p. 113. 
274 PAULO. Vicente; ALEXANDRINO. Marcelo. Manual de direito do trabalho . 12. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2008, p. 358 
275 Ibdem, p. 358 
276 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Recurso Ordinário n. 
02950340339. Relator Juiz Gualdo Fórmica. 7. turma. Data: 06 mar. 1997. Disponível em: 
<http://www.trtsp.jus.br/ Geral/Consulta/Jurisprudencia/Ementas/002970028381.html>. 
Acesso em: 23 out. 2011. 
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tratando-se o alcoolismo de uma enfermidade, esta deve ser tratada 
e, não como ocorreu no caso concreto, ter sido causa a justificar a 
rescisão do contrato de trabalho.Recurso de revista de que se 
conhece e a que se dá provimento.277 

. 

No mesmo sentido, também colhe-se da jurisprudência do TST: 

 

recurso de revista. falta grave. Alcoolismo. JUSTA CAUSA. 1. O 
alcoolismo crônico, nos dias atuais, é formalmente reconhecido como 
doença pela Organização Mundial de Saúde - OMS, que o classifica 
sob o título de -síndrome de dependência do álcool-, cuja patologia 
gera compulsão, impele o alcoolista a consumir descontroladamente 
a substância psicoativa e retira-lhe a capacidade de discernimento 
sobre seus atos. 2. Assim é que se faz necessário, antes de qualquer 
ato de punição por parte do empregador, que o empregado seja 
encaminhado ao INSS para tratamento, sendo imperativa, naqueles 
casos em que o órgão previdenciário detectar a irreversibilidade da 
situação, a adoção das providências necessárias à sua 
aposentadoria. 3. No caso dos autos, resta incontroversa a condição 
da dependência da bebida alcoólica pelo reclamante. Nesse 
contexto, considerado o alcoolismo, pela Organização Mundial de 
Saúde, uma doença, e adotando a Constituição da República como 
princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana e os valores 
sociais do trabalho, além de objetivar o bem de todos, primando pela 
proteção à saúde (artigos 1º, III e IV, 170, 3º, IV, 6º), não há imputar 
ao empregado a justa causa como motivo ensejador da ruptura do 
liame empregatício. 4.Recurso de revista não conhecido.278 

 

Da referida jurisprudência, destaca-se parte do acórdão: 

 

Em 1943, quando foi promulgada a Consolidação das Leis do 
Trabalho, o alcoolismo era considerado um vício e não uma 
enfermidade, daí o tratamento legal dispensado à matéria pelo art. 
482 da CLT. Atualmente, o alcoolismo é consensualmente 
considerado uma patologia e foi incorporado pela OMS - 
Organização Mundial de Saúde na classificação internacional das 
doenças (CID-8), a partir da 8ª Conferência Mundial de Saúde 

                                                 
277 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 45540-
40.2006.5.15.0092. Relator Ministro Pedro Paulo Manus. Data: 23 set. 2011. 7. Turma. 
Disponível em: 
http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=
html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%2045540-
40.2006.5.15.0092&base=acordao&rowid=AAANGhABIAAACsJAAS&dataPublicacao=23/09
/2011&query=embriaguez%20habitual>. Acesso em; 27 out. 2011. 
278 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 152900-
21.2004.5.15.0022. Relator Ministro Lélio Corrêa. Data: 20 maio 2011. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format
=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20152900-
21.2004.5.15.0022&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAK9UAAF&dataPublicacao=20/0
5/2011&query=embriaguez%20habitual>. Acesso em: 24 out. 2011. 
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(1967). Ser dependente de álcool não é, portanto, opção pessoal. É 
doença, ainda que o hábito da bebida seja tratado de maneira 
atenuada e tolerante pela sociedade, dentro dos seus diversos 
grupos - familiares, profissionais e de amizade - os quais, ao largo de 
o evitarem, o incentivam.279 
 

Entretanto, diferente da embriaguez habitual, a embriaguez em serviço, 

como o próprio nome já diz é aquela praticada no próprio serviço e não há 

necessidade de ser rotineira, basta, um único ato por parte do empregado para que 

a embriaguez em serviço se configure e dê respaldo à justa causa.280  

No mesmo tocante, aqueles trabalhadores que prestam serviços externos, 

podem ser despedidos por justa causa se verificada a embriaguez, pois estão à 

disposição do empregador e representam a empresa.281 

Além de ser configurada a justa causa quando o empregado interno ou 

externo embriaga-se em serviço, é também justa causa nesses moldes, se o 

trabalhador apresenta-se para trabalhar embriagado.282 

Assim Posicionam-se Paulo Vicente e Marcelo Alexandrino: 

 

A embriaguez em serviço: praticada no próprio serviço e que pode 
ser instantânea, bastando uma única ocorrência de embriaguez, que 
pode caracterizar-se mediante a simples apresentação do 
empregado ao local de trabalho já nessa condição, ou ficando ele em 
tal estado durante o serviço.283 
 

Neste mesmo sentido, tem-se, por exemplo, o entendimento do Tribunal da 

2º Região: 

 

Falta grave. Embriaguez em serviço. O fato de o empregador haver 
se apresentado embriagado à entrada do serviço não impede a 
caracterização da “embriaguez em serviço”, pois já adentrara na 
empresa com o fito de trabalhar. Inadmissível aguardar que 

                                                 
279 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 152900-
21.2004.5.15.0022. Relator Ministro Lélio Corrêa. Data: 20 maio 2011. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format
=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20152900-
21.2004.5.15.0022&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAK9UAAF&dataPublicacao=20/0
5/2011&query=embriaguez%20habitual>. Acesso em: 24 out. 2011. 
280 MARTINS. Sérgio Pinto. Direito do trabalho . 23. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 362. 
281 MARTINS. Sérgio Pinto. Manual da Justa Causa . São Paulo: Atlas, 2005, p. 114. 
282 Ibdem, p. 115. 
283 PAULO. Vicente; ALEXANDRINO. Marcelo. Manual de direito do trabalho . 12. ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2008, p. 358 
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realizasse alguma tarefa, podendo prejudicar-se e ao serviço, para 
melhor evidenciar a natureza da falta.284 
 

Ainda sobre a embriaguez em serviço, é do entendimento do TST: 

 

RECURSO DE REVISTA - JUSTA CAUSA - EMBRIAGUEZ - Com 
base na prova produzida, o Regional deixou expressamente 
consignado que a justa causa por embriaguez, imputada ao 
Reclamante, foi corretamente aplicada, ressaltando que não foi 
produzida prova de que a embriaguez do autor tivesse caráter 
patológico que justificasse sua manutenção no trabalho. . Recurso 
não conhecido.285 

 

Desta mesma forma, posiciona-se o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª 

região, de Santa Catarina: 

 

DISPENSA POR JUSTA CAUSA. EMBRIAGUEZ. VIGILANTE. 
Diante da natureza das atividades desenvolvidas pelo empregado 
vigilante, portador de arma de fogo e responsável pela segurança de 
várias outras pessoas, não se pode admitir a continuidade da relação 
de emprego quando comprovada a embriaguez em serviço. A 
conduta irresponsável do vigilante nessa situação exige do 
empregador uma atitude enérgica para evitar que a falta se repita, já 
que os riscos a que estariam sujeitos os funcionários, clientes e o 
próprio empregado são previsíveis. Ademais, no caso em tela, 
nenhuma prova foi produzida de o autor ser alcoólatra, mas, sim, de 
que se encontrava embriagado em serviço. DANO MORAL. 
DISPENSA DE EMPREGADO POR JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA 
DE ILÍCITO. A dispensa por justa causa, comprovada ou não, é 
decorrente de previsão legal. Daí porque o simples ato de despedir o 
empregado não caracteriza ilícito de qualquer espécie. Assim sendo, 
não há respaldo à pretensão ressarcitória por dano moral. 286 

 

                                                 
284 BRASIL. Tribunal Regional do trabalho da 2ª Região. Recurso Ordinário n. 26.690/90-9 . 
Relatora Lucy Mary Marx Gonçalves. 7. Turma. Data: 26 out. 1992. Disponível em: 
<http://www.trtsp.jus.br/ Geral/Consulta/Jurisprudencia/Ementas/002970025678.html>. 
Acesso: 23 out. 2011. 
285 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. 418900-
45.2008.5.09.0022. Relator Ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Data: 29 abr. 2011. 
Disponível em: 
<https://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&form
at=html&highlight=true&numeroFormatado=RR%20-%20418900-
45.2008.5.09.0022&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAALB8AAI&dataPublicacao=29/04
/2011&query=embriaguez%20em%20servi%E7o>. Acesso em: 26 out. 2011. 
286 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Recurso Ordinário n. 0000872-
64.2010.5.12.0047. Relatora Juíza Lígia Teixeira. Data: 18 out. 2010. Disponível em: 
<http://consultas.trt12.jus.br/doe/visualizarDocumento.do?acao=doc&acordao=true&id=1653
08>. Acesso em: 27 out. 2011. 
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Desta feita, para configurar a justa causa por embriaguez em serviço, porque 

a lei assim impõe, não há a necessidade de que o empregado tenha causado 

qualquer malefício à empresa, bastando o fato de que aquele poderia vir a causar 

tais prejuízos por apresentar-se embriagado, mesmo que, apenas por uma única 

vez. 

 

 

3.4. O EMPREGO DA JUSTA CAUSA DO ARTIGO 482, ALÍNEA “F”, 

ANALOGICAMENTE, NOS CASOS DE USO DE DROGAS ILÍCITAS 

HABITUALMENTE OU EM SERVIÇO. 

 

 

Como já se viu anteriormente, a embriaguez é o estado do indivíduo 

que se encontra embriagado, inebriado, em êxtase, influenciado diretamente 

no seu estado psíquico, físico e no seu comportamento. 

Nestes mesmos moldes, como também já se analisou no primeiro 

capítulo, o uso de drogas ilícitas faz com que o comportamento, humor e 

cognição do ser humano sejam alterados. Desta feita, é certo, que tanto as 

drogas quanto o álcool possuem princípios químicos de mesma natureza 

afetando diretamente no estado físico e psíquico da pessoa. 

Assim, não há o que se falar em distinção entre álcool e drogas, para 

configurar a justa causa do artigo 482, “f” da CLT.  

Neste âmbito, já se posicionou o doutrinador Sussekind: 

 

Sob o prisma filológico, AURÉLIO ensina que a embriaguez 
corresponde a “inebriamento, êxtase, enlevação, ebriedade”. E 
o meu filho, médico endocrinologista, forneceu-me o seguinte 
conceito científico da embriaguez: “redução do estado de 
consciência, lucidez, alerta ou vigilância”, ou, em termos mais 
técnicos, “redução do estado de capacidade cognitiva e 
decisiva motivada pela introdução no organismo de agentes 
psicoativos”. Daí prevalece amplamente na doutrina que a 
embriaguez, considerada justa causa para despedida pode ser 
“alcoólica ou originada por tóxico ou entorpecente”.287 
 

 
                                                 
287 SÜSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho . 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004, p. 339-340. 
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Sob o mesmo prisma, é do entendimento de Valentin Carrion: 

 

Alcoólica, ou originada por tóxico ou entorpecente. Haverá 
embriaguez quando o indivíduo, intoxicado, perde o governo 
de suas faculdades a ponto de tornar-se incapaz de executar 
com prudência a tarefa a que se consagra.288 
 

Desta forma, constata-se que, mesmo o legislador empregando a 

palavra embriaguez, para caracterizar a justa causa do artigo 482 da CLT, 

não há como relacionar aquela palavra somente com o alcoolismo, haja 

vista, que a intenção correta é penalizar o empregado que por uso de 

substâncias nocivas à saúde cause perturbações no seu trabalho.289 

A fim de introduzir este aspecto, posicionou-se Victor Mozart 

Russomano: 

 

A embriaguez pode ser motivada pelo álcool (a sua forma mais 
comum), mas também pode ser resultante do uso de dezenas 
de outras substâncias tóxicas e entorpecentes: morfina, 
cocaína, ópio, seus derivados, etc. A lei não distinguiu. 
Estipulou, somente, que a embriaguez, na forma supra-
referida, constitui justa causa. É de se entender, pois, que, 
qualquer que seja o tóxico usado, esse fato autoriza a 
dispensa do obreiro, visto que as conseqüências para a 
relação de emprego são sempre as mesmas.290 
 

Assim, diante das semelhanças de propriedades que possuem o 

álcool e as drogas, e todo malefício que acarretam para o trabalhador e para 

a empresa nas relações de emprego, o uso de drogas habitualmente ou em 

serviço, deve ser aplicado nos mesmos ditames que a embriaguez habitual 

ou em serviço, cada uma analisada no seu caso concreto. 

 

 

 

 

                                                 
288 CARRION. Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho . 36. ed. atual. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 437. 
289 GIGLIO, Wagner. Justa Causa . 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 152-153. 
290 RUSSOMANO, Victor Mozart. apud GIGLIO, Wagner. Justa Causa . 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 153. 



 

 

 

84

3.5. O PAPEL DAS EMPRESAS E DO EMPREGADOR FRENTE AO USO DE 

DROGAS NO AMBIENTE DE TRABALHO. 

 

 

No Brasil, a utilização demasiada de drogas e álcool revela ser um grande 

problema de saúde pública, tendo conseqüências no âmbito social, econômico e 

também no ambiente de trabalho. 291  

No caso em estudo, o ambiente laboral, o consumo de drogas e álcool 

aumenta substancialmente os riscos à saúde dos trabalhadores, visto que, o 

empregado que se utiliza dessas substâncias psicoativas está mais propenso a 

sofrer acidentes de trabalho, contrair doenças, dentre outros males, acarretando 

para o empregador o ônus de contratar ou substituir aquele empregado que está 

afastado momentaneamente ou definitivamente da relação de emprego.292 

Não obstante, as empresas devem ter um papel importante na prevenção e 

combate ao uso de drogas no ambiente de trabalho, visto que, a relação laboral 

entre empregador e empregado, tem por escopo produzir um ambiente funcional 

saudável e do mesmo modo dignificar o seu trabalhador.293 

Assim, a relação empregatícia vai bem mais além do que a simples contrato 

entre empregador e empregado, o que se pode extrair das palavras de Miguel Reale 

Junior: 

 

O trabalho não vale tão-só por criar bens econômicos, pois tem maior 
relevo sua importância existencial e social, como meio que viabiliza 
tanto a auto-afirmação do homem como a estruturação da 
sociedade.294 
 

Desta forma, com o intuito de impedir e, não punir, o empregado que utiliza 

substâncias psicoativas, foi criada pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego e 

                                                 
291 GRUPO SABER VIVER. Drogas no ambiente de trabalho . 06 JUL. 2008. Disponível 
em: <http://gruposaberviver.blogspot.com/2008/07/drogas-no-ambiente-de-trabalho.html. 
Data da pesquisa: 15/10/2011>.Acesso em: 15 out.2011.  
292 Ibdem. 
293 MAIA, Liliana Collina. O Poder disciplinar do empregador frente ao combate  do uso 
de drogas e substâncias psicoativas no ambiente de trabalho . Disponível em: 
<http://www.jurisway. org.br/v2/dhall.asp?id_dh=5297>. Acesso em: 15 out. 2011. 
294 REALE JUNIOR, Miguel. Novos rumos do sistema criminal . Rio de Janeiro: Forense, 
1983, p. 83. 
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pelo Gabinete de Segurança Institucional - Conselho Nacional Antidrogas, a Portaria 

Interministerial295 nº 10 de 2003, que assim dispôs: 296 

 

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL CONSELHO 
NACIONAL ANTIDROGAS. PORTARIA INTERMINISTERIAL No-10, 
DE 10 DE JULHO DE 2003. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO e o 
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições e considerando que: 
Os estudos atuais revelam a gravidade do uso de drogas no trabalho, 
particularmente do álcool, sendo considerado a principal causa direta 
ou associada ao absenteísmo, sendo responsável na atualidade por 
50 % do absenteísmo e licenças médicas, aposentadorias precoces, 
aposentadorias por invalidez, afastamentos por adoecimento físico e 
mental, dentre outras consequências; 
O uso de drogas no trabalho, em especial o uso de bebidas 
alcoólicas aumenta a freqüência de doenças em geral e daquelas 
relacionados ao trabalho, incidindo ainda sobre a freqüência e 
gravidade dos acidentes de trabalho; 
A existência de atividades e condições de trabalho que favorecem o 
uso de drogas e bebidas alcoólicas nos ambientes de trabalho 
devem ser conhecidas, modificadas ou constituídas de mecanismos 
de promoção da saúde e proteção da vida no trabalho; 
O uso do álcool e outras drogas ou substâncias psicoativas tornou-se 
o primeiro problema de saúde pública em escala mundial, associado 
a situações extremas da conduta humana como comportamentos 
violentos e depressões, se constituindo em um grave problema 
social, relacionado aos processos de desemprego e exclusão, não 
raramente objetos de práticas discriminatórias; 
A Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República é o órgão 
responsável pela articulação e integração das políticas públicas com 
a Política Nacional Antidrogas e 
A assinatura da presente portaria interministerial, representa um 
esforço conjunto para minimizar significativamente o consumo de 
substâncias psicoativas junto à população brasileira em todos os 
seus segmentos, dentre os quais se encontram aqueles relacionados 
ao trabalho, resolvem: 
I - Recomendar às empresas que, através de suas Comissões 
Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs, desenvolvam 
atividades educativas e de conscientização do problema do uso e 

                                                 
295 Uma Portaria Interministerial é aquele elaborada e assinada por mais de um Ministerio. 
Sua função é abranger funções inerentes aos Ministerios envolvidos. Tem força jurídica 
desde que não infrinja normas existentes. In: BRASIL. Ministro de Estado do Trabalho e 
Emprego. Gabinete de Segurança Institucional. Conselho Nacional Antidrogas. Portaria 
Interministerial n. 10 de 2003.  Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/623734/dou-secao-1-24-07-2003-pg-4/pdfView>. 
Acesso em: 15 out. 2011. 
296 BRASIL. Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Gabinete de Segurança 
Institucional. Conselho Nacional Antidrogas. Portaria Interministerial n. 10 de 2003 . 
Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/623734/dou-secao-1-24-07-2003-pg-
4/pdfView>. Acesso em: 15 out. 2011. 
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abuso de substâncias psicoativas no trabalho, particularmente dos 
efeitos do uso de bebidas alcoólicas e sua relação com o trabalho; 
II - Promover a prevenção do uso de álcool e outras drogas 
nos locais de trabalho, utilizando-se dos mais variados recursos 
educativos e de conscientização na abordagem do problema e das 
suas conseqüências para o trabalho, a saúde e a sociedade em 
geral; 
III - Incumbir às empresas, através das suas CIPAs, o estímulo, o 
fortalecimento e a discussão de medidas adotadas pelos Programas 
de Controle Médico em Saúde Ocupacional - PCMSO, Programas de 
Prevenção de Riscos Ocupacionais - PPRO, dentre outros, em 
conformidade com o disposto na Norma Regulamentadora com o 
objetivo de abordar a dimensão da problemática do alcoolismo e do 
uso de substâncias psicoativas relacionadas ao trabalho e suas 
conseqüências para a segurança e a saúde dos trabalhadores; 
IV - Recomendar o estabelecimento de relação com a comunidade, 
utilizando-se de recursos disponíveis e apoiando iniciativas 
existentes, especialmente junto aos conselhos municipais e 
estaduais antidrogas e aos cuidados com os dependentes químicos; 
V - Enfatizar abordagem do tema com a perspectiva de evitar o 
desemprego, a exclusão social e a discriminação no trabalho 
associadas ao uso de álcool e drogas, assegurando direitos sociais e 
de atenção à saúde com ênfase na prevenção; 
VI - Recomendar aos Auditores Fiscais do Trabalho, aos serviços 
institucionais do Ministério do Trabalho e Emprego e aos 
responsáveis pelas ações desenvolvidas na Secretaria Nacional 
Antidrogas - SENAD, a apoiarem, no âmbito das respectivas 
competências, as demandas provenientes das empresas em geral e 
das CIPAs, no que concerne ao esforço de conscientização, 
prevenção e cuidados face ao flagelo da droga e do abuso do álcool 
na sociedade e em particular nos ambientes de trabalho; 
VII - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 
JORGE ARMANDO FELIX 
Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República e 
Presidente do Conselho Nacional Antidrogas 
JAQUES WAGNER 
Ministro do Trabalho e Emprego 
Publicada no DOU de 24.07.2003297 
 

Vislumbra-se conseqüentemente, que as empresas devem tomar medidas 

de caráter educativo, através da prevenção e combate ao uso de drogas e álcool no 

ambiente laboral.  

 A Portaria Ministerial 10/2003 teve como propósito frear o poder dos 

empregadores na aplicação de sanções aos empregados usuários de drogas e 

                                                 
297 BRASIL. Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. Gabinete de Segurança 
Institucional. Conselho Nacional Antidrogas. Portaria Interministerial n. 10 de 2003. 
Disponível em: 
<http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/Legislacao/327016.pdf >. 
Acesso em: 20 out. 2011. 
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álcool habitualmente ou em serviço, evitando com isso, o desemprego, a exclusão 

social e a discriminação no ambiente de trabalho. 

 

 

3.6. A VISÃO DOS TRIBUNAIS DO TRABALHO EM CASO DE USO DE 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NAS RELAÇÕES DE EMPREGO. 

 

 

Muito embora a lei trate a embriaguez habitual ou em serviço como causa 

sumária de justa causa, a jurisprudência e a doutrina majoritária, nos dias atuais, 

posicionam-se em alguns casos contrariamente, haja vista, o entendimento de que o 

uso de drogas e álcool é considerado como doença e como tal deve ser tratado. 

Ademais, o papel atual do empregador frente ao empregado usuário de 

drogas deve ser o de auxilio. As empresas devem estar voltadas à saúde de seus 

trabalhadores, através do sistema de políticas de prevenção, assegurando com isso 

direitos sociais inerentes à pessoa do trabalhador. 

Desta forma, o acórdão abaixo afasta a justa causa para a rescisão do 

contrato de trabalho, por entender a 7ª Turma do TRT da 2ª Região que a 

dependência química do empregado é uma doença, devendo ser encaminhado para 

o devido tratamento e não ser dispensado. 

Transcreve-se a decisão em comento: 

  

JUSTA CAUSA - Embriaguez Contumaz - Necessidade de 
tratamento- Afastamento da motivação para o despedimento - Muito 
embora entenda que a reintegração não seja possível, vez que não 
há comprovação razoável da doença no momento do despedimento, 
afastar o reconhecimento da justa motivação,uma vez que, como 
fartamente admitido pela Doutrina e pela Jurisprudência, o 
dependente químico é considerado mais como um desafortunado 
que beira ao doente grave, do que a um mau profissional devendo, 
por isso, ser tratado, e não dispensado, encaminhando-se ao serviço 
de saúde. O elevado absenteísmo decorre de transtornos mentais 
decorrentes de uso de substâncias psicoativas, sendo, portanto, 
diferente do comportamento desidioso consciente.298 
 

                                                 
298 BRASIL. Tribunal Regional do trabalho da 2ª Região. Recurso Ordinário n. 
02990106027. Relator Juíza Rosa Maria Zucaro. 7. Turma. Data: 10 nov. 2000. Disponível 
em: <http://www.trtsp.jus.br/ Geral/Consulta/Jurisprudencia/Ementas/020000574257.html>. 
Acesso em: 23 out. 2011. 
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Analisando, portanto, tal decisão, nota-se que a preocupação precípua é 

fornecer tratamento ao empregado antes de lhe infringir qualquer sanção. 

Neste mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do TRT da 12ª região, de 

Santa Catarina: 

 

DEPENDENTE QUÍMICO. USUÁRIO DE DROGAS. RESCISÃO 
CONTRATUAL OPERADA DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. 
NULIDADE. CONTRATO DE TRABALHO FORMALMENTE 
SUSPENSO. Um dos princípios basilares do Direito Pátrio se 
encontra estampado no art. 6º do Código Civil Brasileiro, assim 
redigido: "Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que 
ela se dirige e às exigências do bem comum". Sintonizado com esse 
preceito, não pode o Julgador chancelar dispensa de empregado 
acometido de várias doenças de ordem psíquica e orgânica 
decorrentes do uso de substâncias entorpecentes. Como é 
consabido, o viciado não deixa de ser um doente, devendo ser 
tratado como tal, pois os efeitos do vício ensejam diversas patologias 
sobejamente divulgadas tanto na literatura médica como na mídia em 
geral. "Ipso facto", conhecendo o empregador o quadro crítico 
apresentado pelo empregado doente, demonstra-se consentâneo 
com o ordenamento jurídico o seu encaminhamento para a 
Previdência Social, como forma de dar azo a gozo de benefício 
previdenciário e, quiçá, aposentadoria por invalidez. A dispensa 
sumária revela-se ato simplista, que não se coaduna com o 
desiderato social e legal, mesmo porque o contrato de trabalho no 
caso em estudo encontra-se formalmente suspenso, em função do 
quadro clínico apresentado pelo laborista nos últimos meses da 
contratualidade299 

 

Outro entendimento dos Tribunais é no sentido de que o simples porte de 

substância entorpecentes no ambiente de trabalho não pode caracterizar a justa 

causa. 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 
em Recurso de Revista, nº TST-AIRR-775.450/2001.8, em que é 
Agravante BRASIL TELECOM S.A. - TELESC e Agravado WALTER 
REIDY GRAMS RIBAS.AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 
RECURSO DE REVISTA - RECISÃO CONTRATUAL. JUSTA 
CAUSA AFASTADA. CIGARRO DE MACONHA NO AMBIENTE DE 
TRABALHO. PORTE SEM COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO - 
VALOR DA CONDENAÇÃO. Nega-se provimento ao Agravo de 
Instrumento que não logra desconstituir os fundamentos do 

                                                 
299 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Recurso Ordinário n. 7449-
2000. Relator Juiz Antonio Carlos Chedi. Data: 22 fev. 2001. Disponível em: 
<http://www2.trt12.gov.br/acordaos /2001/00001a02500/01833_2001.pdf acesso em 17-10-
2011>. Acesso em: 23 out. 2011. 
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despacho que denegou seguimento ao Recurso de Revista. Agravo 
de Instrumento a que se nega provimento.300 

 

Neste caso, entendeu o Tribunal Superior do Trabalho que o mero porte de 

maconha não é um ilícito trabalhista e, para tanto, não pode ensejar a justa causa 

prevista no artigo 482 da CLT, devendo sim a empresa afastá-lo de seu quadro 

funcional por outros motivos que não fossem a penalidade máxima trabalhista. 

Por outro lado, os Tribunais também entendem que se a empresa presta 

todo auxílio essencial ao dependente químico e o mesmo não procura fazer os 

tratamentos oferecidos nem tão pouco se importa com as oportunidades de 

readaptação caracteriza-se assim, o rompimento do contrato de trabalho por justa 

causa. 

A jurisprudência tem se inclinado neste sentido: 

 

Justa causa. Uso de drogas. Caracterização. Comete falta grave o 
empregado que, desidioso na freqüência ao trabalho, no 
cumprimento das tarefas e no expediente laborativo, entrega-se ao 
uso de drogas, recusa-se a fazer o tratamento oferecido pelo 
empregador e pela Previdência e malbarata todas as oportunidades 
de readaptação, mudança de local de trabalho e outras medidas de 
apoio que lhe são sucessivamente oferecidas.301 

 

Outro entendimento dos Tribunais é pela dispensa por justa causa nos 

moldes do artigo 482, f, mesmo as drogas e o álcool sendo tratados como doença. É 

concebido pelos Tribunais que, se o empregado apresenta-se para trabalhar deve a 

justa causa ser medida que se impõe, não precisando ele nem adentrar no ambiente 

de trabalho.  

É o que se colhe: 

 

                                                 
300 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista n. TST-AIRR- 
775.450/2001.8. Relator Ministro Barros Levenhagen. Data: 12 dez. 2001. Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format
=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20775450-
35.2001.5.12.5555&base=acordao&rowid= 
AAANGhAAFAAAhoNAAC&dataPublicacao=01/03/2002&query=775.450>. Acesso em: 24 
out. 2011. 
301 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Recurso Ordinário n. 05703-
2000. Relator Juiz Luiz Fernando Vaz Cabeda. Data: 19 jun. 2001. Disponível em: 
<http://www2.trt12.gov.br/acordaos/2001/05001a07500/05703_2001.pdf>. Acesso em: 23 
out. 2011. 
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JUSTA CAUSA. EMBRIAGUEZ. O artigo 482, "f",  
da CLT, tipifica duas hipóteses de justa causa para a  
rescisão do contrato de trabalho: 1) a embriaguez habitual,  
ou seja, quando o empregado usa bebida alcoólica ou  
entorpecentes de forma crônica; 2) a embriaguez em serviço,  
evidenciada por um só episódio dessa natureza, quando o  
trabalhador se apresenta ao serviço embriagado ou faz uso  
da bebida ou droga durante o expediente. A expressão "em  
serviço" contida no dispositivo legal em estudo não afasta o  
reconhecimento dessa justa causa em relação ao empregado  
que tiver negado o acesso ao ambiente de trabalho por se  
encontrar embriagado, até porque seria contraditório exigir  
que o empregador devesse aguardar o registro do ponto para  
somente então punir o trabalhador. O texto da lei não deverá  
ser interpretado com essa restrição, cabendo aplicar a justa  
causa ao empregado que se apresenta com sintomas  
visíveis de embriaguez para trabalhar. Ao se colocar à  
disposição do empregador, nesse estado, o trabalhador  
comete a falta tipificada no dispositivo legal em estudo,  
atraindo a dispensa por justa causa. 302 

 

Outrossim, é entendimento dos Tribunais para os empregados que 

trabalham externamente, tal como os motoristas. O entendimento vai de encontro 

com a conduta do empregado, que no uso de substâncias entorpecentes, coloca em 

risco além de sua vida, a vida de outras pessoas. Não há como não configurar a 

justa causa neste caso, mesmo porque não é interesse da empresa ter em seu 

quadro funcional empregado que lhe possa causar prejuízos.  

Senão vejamos: 

 

USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS EM SERVIÇO – 
DISPENSA POR JUSTA CAUSA. Confessado pelo próprio autor o 
uso de psicotrópicos para diminuir o sono durante as viagens que 
realizava na função de motorista, a dispensa por justa causa se 
impõe. É certo que o art. 482, “f” da CLT refere-se à apenas dispensa 
por justa causa devido a embriagues do empregado no local de 
trabalho. Todavia, o uso de tóxicos ou entorpecentes em serviço é 
comportamento que tem a mesma gravidade e ainda se encontra 
genericamente inserido na figura do mau procedimento, prevista no 
art. 482, alínea b, segunda parte, da CLT.303  
 

                                                 
302 BRASIL. Tribunal Regional do trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário n. 01272-2002-
063-00-3. Relator Juiz José Menotti Gaetani. Data 23 set. 2003. Disponível em: 
<www.trt3.jus.br/download /boletim/bol403.pdf>. Acesso em: 12 out. 2011. 
303 BRASIL. Tribunal regional do trabalho da 3ª Região. Recurso Ordinário n. 00488-2006-
034-03-00-0. Relatora Juíza Taisa Maria Lima. 7. Turma. Data: 19 dez. 2006. Disponível em: 
<http://www.trt3.jus.br/download/boletim/bol406.pdf>. Acesso em; 12 out. 2011. 
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Assim, analisando isoladamente o entendimento dos tribunais acima 

descritos, pode-se perceber que há uma grande controvérsia nas decisões a 

respeito do uso de drogas ilícitas habitualmente ou em serviço. No entanto, a 

doutrina e a jurisprudência majoritária, entendem que, o uso de drogas é 

caracterizado como doença e, a empresa deve proporcionar ao empregado os meios 

adequados de tratamento, só para depois, caso o empregado não aceite ou continue 

a utilizar entorpecente ser dispensado por justa causa. 
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CONCLUSÃO 
 

 

No transcorrer desta pesquisa, teve-se como objetivo principal demonstrar a 

existência de grande divergência doutrinária e jurisprudencial no tocante ao uso de 

drogas ilícitas habitualmente ou em serviço, bem como a inexistência de legislação 

específica para o referido tema. 

A fim de atingir-se a meta estabelecida, tomou-se necessária a construção 

de um primeiro capítulo que abordasse as drogas em um sentido mais amplo, para 

posteriormente tratar apenas das drogas ilícitas. 

Neste contexto, foi possível fazer um breve histórico da ligação das drogas 

com o ser humano, onde percebeu-se que esta relação não é recente, pelo 

contrário, existe desde os tempos mais remotos, com indícios de uso de drogas 

desde as civilizações mais antigas. 

Assim como o indivíduo e sua relação com o mundo externo se desenvolveu 

com o passar dos séculos, a finalidade do uso de drogas também se transformou. 

Antes usadas em rituais religiosos e até mesmo como remédios, as drogas 

passaram a ser usadas para a simples recreação. 

Com o aumento desenfreado de seu consumo principalmente nos últimos 

dois séculos (XX e XXI), as drogas rapidamente passaram a ser um dos maiores 

problemas da humanidade atual. 

Ainda no primeiro capítulo, de uma forma mais técnica, o uso de drogas foi 

conceituado segundo os ditames da Organização Mundial de Saúde (OMS), citando 

seus riscos e reflexos não apenas na saúde física, mas também na personalidade e 

na vida íntima do usuário. 

Nesta primeira parte do Trabalho de Iniciação Científica ainda foram citadas 

e explicadas todas as classificações inerentes às drogas, tais como se são 

consideradas psicoativas ou psicotrópicas; naturais, semi-sintéticas ou sintéticas; 

lícitas ou ilícitas; sendo complementado com um breve resumo das principais drogas 

ilícitas (cannabis sativa, cocaína, crack, LSD, heroína, anfetaminas e ecstasy). Após 

pesquisar e estudar o referido assunto, deu-se preferência em abordar apenas as 

drogas ilícitas, haja vista que as drogas lícitas envolvem uma gama muito grande de 
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substâncias com ações e reações diversas, não sendo aplicadas ao caso em 

questão. 

Posteriormente, em um segundo momento, foi discutido no segundo capítulo 

as relações de emprego e seus sujeitos, aspecto super importante para podermos 

entender e chegar às conclusões do terceiro capítulo. 

Aqui, mais uma vez foi utilizada a parte histórica, desta vez sobre a relação 

de emprego e do surgimento do Direito do trabalho, onde se pôde perceber que a 

relação de trabalho acompanha a história dos homens desde o momento em que 

começaram a relacionar-se, passando por momentos como a escravidão, a servidão 

e as corporações de ofício, até chegar à Revolução Industrial, marco importante na 

história para o surgimento de um trabalho livre, com o aparecimento do trabalho 

assalariado e conseqüentemente da relação de emprego. 

Estabelecidas as relações de emprego, houve a necessidade de 

regulamentá-las, com o surgimento das primeiras constituições que abordaram o 

assunto até chegar aos moldes atuais. 

Após a parte histórica, foi realizada uma pequena discussão a respeito da 

relação de emprego e relação de trabalho, constatando-se que apesar de aos olhos 

dos leigos serem entendidas como a mesma coisa, são relações diferentes. Assim, 

de um modo amplo, pode-se falar que toda relação de emprego é uma relação de 

trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego, pois 

trabalho é espécie no qual o emprego é gênero. 

Posteriormente, foram explanados os requisitos e características da relação 

de emprego, tais como: pessoa física, não eventualidade ou habitualidade, 

pessoalidade, onerosidade e subordinação. Entendeu-se que sem a presença de 

quaisquer desses requisitos não é possível que a existência da relação de emprego 

seja configurada. Os sujeitos deste tipo de relação, ou seja, a figura do empregado e 

do empregador, também foram estudados, bem como suas espécies e seus direitos 

e deveres um perante o outro. 

No terceiro e último capítulo, finalmente, adentrou-se na hipótese central do 

presente trabalho monográfico: o uso de drogas ilícitas habitualmente ou em serviço. 

Nesta terceira e última parte do Trabalho de Iniciação Científica, foram 

explanadas as conseqüências no âmbito do Direito do Trabalho do uso de drogas 

habitualmente ou em serviço, bem como as formas de punição aplicadas por parte 

do empregador para com o empregado usuário de drogas ilícitas, o papel das 
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empresas no combate ao uso de drogas no ambiente de trabalho e o entendimento 

majoritário da doutrina e da jurisprudência. 

Inicialmente, foi abordado o assunto inerente à justa causa, onde se pode 

verificar que a justa causa decorre de cometimento de falta grave por parte do 

empregado, e que para constituir justa causa para rescisão do contrato de trabalho é 

necessário estar presente pelo menos um dos requisitos dispostos no art. 482 da 

CLT. 

Nos moldes do art. 482, alínea “f” da CLT, foi feita uma análise doutrinária e 

jurisprudencial no que tange a embriaguez habitual ou em serviço, onde se entendeu 

que apesar da doutrina e jurisprudência possuírem entendimento divergente, a 

aplicação majoritária por parte dos tribunais e pelos doutrinadores é de que a 

embriaguez habitual não deve ser motivo de justa causa, pois se trata de uma 

doença, devendo ser tratada. Em contrapartida, a doutrina e jurisprudência em sua 

maioria compreendem que a embriaguez em serviço pode dar motivo a justa causa. 

Como se verificou, a maioria dos autores e jurisprudências entendem que a 

embriaguez não diz respeito apenas ao consumo de bebidas alcoólicas, mas à 

utilização de qualquer substância que cause embriaguez, ou seja, que afete o 

estado físico e psíquico da do indivíduo. Desta forma, as drogas ilícitas estão 

intrinsecamente inseridas no âmbito da embriaguez, sendo possível aplicar 

analogicamente o art. 482, alínea “f”, da CLT, que trata de embriaguez habitual ou 

em serviço, para os casos que envolvam o uso de drogas ilícitas habitualmente ou 

em serviço 

Após análise jurisprudencial de vários Tribunais Regionais e do Tribunal 

Superior do Trabalho frente ao assunto abordado, pode-se concluir que o papel das 

empresas e do empregador frente ao uso de drogas ilícitas no ambiente de trabalho 

deve ser prevenção, com o intuito de impedir, e não punir o empregado que utiliza 

substâncias ilícitas. 

No entanto, configurado o uso habitual ou em serviço de drogas ilícitas por 

parte do empregado, este deve receber a sanção que melhor se encaixa ao seu 

perfil e a todas as demais circunstâncias envolvidas. 
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