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possui dificuldades de convívio com os outros
colegas e tem um desempenho insatisfatório de
suas funções.
Muito

embora

o

entendimento

dos

Tribunais

Trabalhistas seja de não configurar justa causa o
despedimento em razão do alcoolismo crônico, o
artigo 482, “f”, da Consolidação das Leis do
Trabalho, ainda mantém em seu rol como hipótese
de dispensa com justa causa do empregado a
embriaguez habitual ou em serviço.
Não podemos confundir a hipótese capitulada o
artigo 482, “f”, da CLT com o alcoolismo, que
conforme abordado acima, é uma doença, e precisa
ser tratada. Já o trabalhador embriagado, que não
esta acometido da doença alcoolismo, e se
apresenta

nessas

condições

no

serviço

esta

cometendo uma falta grave, sendo desnecessário a
repetição do ato praticado ou ter sido advertido ou
suspenso anteriormente pelo mesmo motivo.
Exemplificando: motorista de ônibus que esta
embriagado no serviço pode ser dispensado por
justa causa, mesmo que o fato ocorra uma única
vez, haja vista que sua ação é grave. O motorista
de ônibus que dirige embriagado coloca em risco
não só sua vida, mas também dos passageiros que
esta transportando e dos transeuntes.
Lembramos que a simples ingestão de álcool
durante o horário de intervalo para repouso e
alimentação como aperitivo ou acompanhamento
da refeição sem que haja embriaguez, não tipifica
a justa causa prevista no artigo 482, “f”, da CLT.
É provável que futuramente o legislador modifique
a alínea f, do artigo 482 da CLT, mas enquanto isso
não ocorre, deve a falta ser motivo de justa causa
para a dispensa do trabalhador.
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