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RESUMO 

O trabalho cientifico ora proposto, tem por escopo compreender a situacao socio-
juridica do trabalhador portador do virus da AIDS no Brasil, analisando o tratamento 
juridico atribuido a sua situacao trabalhista, especialmente, no tocante a garantia de 
emprego. Assim, atraves do metodo multidisciplinar, analisa-se o panorama historico 
da sindrome, atentando para suas formas de transmissao, prevengao, tratamento e 
caracteres sintomaticos, desmist i f icando os estereotipos acerca da doenga e 
discutindo seus impactos nas relagoes de trabalho, ocasionados, em sua maioria, 
pelo preconceito da sociedade a condigao de saude dos infectados. Atraves do 
estudo doutrinario e jurisprudencial, a pesquisa cientifica discorre, ainda, sobre a 
protegao juridica aos trabalhadores portadores de HIV, encontrando na Dignidade da 
Pessoa Humana, a mais f irme coluna de sustentagao de todo o ordenamento juridico 
patrio, garantindo aos individuos discr iminados, como os soroposit ivos, o direito a 
uma vida digna, com vistas ao desenvolv imento de suas potencial idades. Anal isa, 
tambem, a celeuma doutrinaria sobre o instituto da estabil idade e o entendimento 
dos Tribunals sobre a presungao de discriminagao na dispensa imotivada e sem 
justa causa de empregados soroposit ivos e sua reintegragao no emprego, revelando 
a importancia da atuagao do Judiciario frente as omissoes da lei, adequando os 
Principios Constitucionais ao caso concreto, entendendo a evolugao da sociedade e 
a necessidade de que o Direito, enquanto ciencia justa, acompanhe esses 
progressos e atenda as expectativas sociajs atuais. 

Palavras -chave: A IDS; Trabalhador; Preconceito; Dignidade Humana; Emprego. 



ABSTRACT 

The scientific work now proposed, has the scope to understand the socio-legal status 
of the worker carrier of the virus of AIDS in Brazil, examining the legal treatment 
given to its labor situation, especially with respect to the guarantee of employment. 
Thus, the method through multidisciplinary, analyzes is the picture history of the 
syndrome, looking for their ways of transmission, prevention, treatment and 
symptomatic characters, unbluffing the stereotypes about the disease and discussing 
their impacts on working relationships and caused, mostly , the bias of society to the 
condition of health of those infected. Through the study doctrinal and legal, scientific 
research explains, even on the legal protection to workers carriers of HIV, f inding the 
Dignity of the Human Person, the most firm column of support of the entire legal 
system national and guarantees to individuals discriminated against, as the HIV 
positive, the right to a dignified life, with a view to the development of their potential. 
Analyze, too, the pending doctrinaire on the institute's stability and understanding of 
the courts on the presumption of discrimination in the dispensation unmotivated and 
without just cause of HIV positive employees and their reintegration in employment, 
revealing the importance of the role of the Judicial front of the omissions of the law, 
bringing the case to the Constitutional Principles, understanding the evolution of 
society and the need for the law, whi le science fair, monitor this progress and meet 
social expectat ions today. 

Keywords : A IDS; Worker; Prejudice; Dignity; Employment. 
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INTRODUQAO 

O Direito, importante instrumento de controle social, e uma Ciencia dinamica 

que se transforma consoante a evolugao historica e os progressos sociais, se 

adequando as novas tendencias e necessidades da coletividade. A beleza da 

Ciencia Juridica se realga quando, a partir do estudo de urn determinado tema, se 

constroem as mais enriquecidas conclusoes interpretativas. 

Entretanto, e fato que o Direito, por vezes, nao acompanha, na mesma 

velocidade, os avancos da sociedade moderna, se omitindo em disciplinar novas 

situagoes faticas que passarao a compor o universo das relagoes jur idicas. 

Assim sendo, maior relevo ganha o tema, quando sobre ele nao ha leis 

especif icas. Maior esforgo e sensibil idade sao exigidos dos estudiosos da Ciencia 

Juridica quando inexistem normas regendo determinadas relagoes do mundo 

juridico. 

Neste sentido, a Sindrome da Imunodeficiencia Humana (SIDA) continua a 

ser, para a sociedade brasileira, urn desafio, por ser urn fenomeno que ultrapassa 

fronteiras, cgusando impactos nao somente na cultura popular, mas tambem nas 

relagoes da algada do Direito, muitas delas, ainda nao discipl inadas, expressamente, 

pelo ordenamento juridico patrio. 

Esses impactos, de igual forma, se refletem no ambito trabalhista, na medida 

em que o Virus da Imunodeficiencia Humana (VIH/ HIV), se alastra cada vez mais 

entre pessoas em plena capacidade produtiva. 

A ausencia de norma expressa que conduza as relagoes jur idicas de 

trabalho dos portadores da SIDA, torna a abordagem, ao mesmo tempo, polemica e 

interessante. Se aplicar uma norma ao caso concreto ja exige do operador do Direito 

agugada capacidade interpretativa, muito maior esforgo se requer quando a norma 

inexiste. 

A atual situagao dos trabalhadores soroposit ivos tern, no preconceito, sua 

maior barreira. A ausencia de informagao aliada a construgao de crendices e mitos 

acerca da doenga impulsiona o crescimento das praticas discriminatorias que, 

comprovadamente, acarretam uma serie de prejuizos aos infectados. 
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A presente pesquisa cientifica apresenta-se com o proposito de 

compreender a situacao socio-juridica do portador de HIV no Brasil, analisando o 

tratamento juridico atribuido a sua situagao trabalhista. 

Tambem constitui, especif icamente, objeto do estudo em tela, relacionar a 

garantia de emprego ao portador de HIV no Brasil e o Principio Constitucional da 

Dignidade Humana, examinando a legislagao trabalhista e a importancia do instituto 

da estabil idade, bem como seus aspectos polemicos dentro da Doutrina, alem de 

apresentar alternativas legais para a solucao dos conflitos jur idicos que envolvem o 

empregado soroposit ivo, atraves da investigacao jurisprudencial. 

Util izar-se-a, na pesquisa cientif ica, o metodo de abordagem multidisciplinar, 

buscando em outras Ciencias (Medicina, Psicologia e Sociologia) o amparo para o 

desenvolvimento do estudo juridico. Aplicar-se-a, ainda, o metodo exegetico-juridico 

para a fundamentagao dos posicionamentos legais dispostos no Ordenamento 

Juridico Brasileiro. A pesquisa doutrinaria tambem surge como metodo de estudo, na 

medida em que serao investigadas posicoes de estudiosos da tematica sobre os 

aspectos polemicos que a envolvem, bem como a analise Jurisprudencial, a qual 

possibilitara o entendimento do papel do Judiciario Brasileiro e seu relevo no 

tratamento as minorias discriminadas. 

O primeiro capitulo apresentara uma analise sobre o papel da Ciencia na 

descoberta da AIDS, informando sobre o seu surgimento, suas formas de prevencao 

e transmissibi l idade, bem como seus caracteres sintomaticos e modernas formas de 

tratamento, quebrando os tabus impostos pela sociedade e rompendo os mitos 

criados acerca da s indrome, responsaveis pelo est igma carregado pelos infectados 

e pela discriminacao que os mesmos sofrem nas mais variadas esferas de convivio 

social. 

O segundo capitulo tratara dos impactos da AIDS nas relagoes juridicas do 

ambito trabalhista. Neste momento, sera tragado o perfil do empregado soroposit ivo, 

comprovando sua capacidade para o desempenho da atividade laborartiva, 

enfatizando a necessidade humana de exercer urn trabalho em contraposigao a 

problematica do preconceito no ambiente de trabalho. Tambem se analisara a 

observancia ao Principio da Dignidade Humana, pilastra de sustentagao do 

ordenamento juridico nacional, no contexto das relagoes trabalhistas, como 

mecanismo de protegao aos portadores de HIV. 
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O terceiro capitulo abordara a protegao juridica aos trabalhadores 

soroposit ivos, dando realce ao direito social do trabalho e anal isando os aspectos 

polemicos do exame admissional anti-HIV e do instituto da estabil idade. 

O quarto capitulo se destinara a analisar o papel do Judiciario Brasileiro 

frente a realidade socio-juridica dos empregados soroposit ivos, atentando para as 

novas vertentes do Direito Moderno, traduzidas nas decisoes jurisprudenciais que 

garantem a esses individuos o direito ao exercicio do trabalho e manutengao do 

emprego, abrindo espaco para novas perspectivas sociais acerca dessa 

problematica. 

Atraves de urn relato minucioso da doenca, considerando sua evolucao 

clinica e social, desde a sua descoberta e da analise dos Principios Constitucionais 

e Trabalhistas adequados a esse contexto, ao final, reafirma-se a proposta inicial 

deste trabalho, qual seja, analisar os impactos socio-juridicos da AIDS e a realidade 

trabalhista dos empregados soroposit ivos, que tern, na garantia de emprego, a 

concretizagao da Dignidade Humana. 

Dessa forma, justif ica-se nao somente a pertinencia desta pesquisa, mas a 

propria f inalidade do Direito do Trabalho, que tern como escopo a preservagao da 

Dignidade Humana e a promogao da igualdade de tratamento e oportunidades a 

todos os individuos, vetando praticas discriminatorias que desequil ibrem as relagoes 

juridicas e limitem direitos basicos indispensaveis a qualquer ser humano. 
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CAPiTULO 1 A CIENCIA E A DESCOBERTA DA AIDS 

No latente anseio de lutar pelo ideal de justica social e, principalmente, 

contra o preconceito, para o presente trabalho, e de fundamental importancia 

esclarecer os estereotipos que envolvem a Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) e, por vezes, impedem a ruptura dos mitos do passado e pouco informam 

sobre os impactos, nao apenas f lsicos, mas socio-juridicos ocasionados pela 

epidemia do seculo atual. 

Descrever a AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome - maneira como e 

mundialmente conhecida) e ponto crucial para analisar os seus efeitos negativos 

dentro da sociedade brasileira, em particular, no que diz respeito as relagoes de 

trabalho. Desta forma, busca-se entender o processo de evolugao cultural em torno 

da referida doenca, principalmente, no tocante a discriminagao e a persistente 

violagao aos direitos humanos das pessoas infectadas. 

"Concepgoes ul trapassadas" 1 , al iadas a falta de informagao sobre a doenga, 

contr ibuiram para a construgao de certos preconceitos na sociedade pelo que, 

muitas vezes a torna alienada dos seus verdadeiros efeitos e, principalmente, da 

possibil idade que existe, na maioria dos casos de que as pessoas portadoras do 

virus e possivel manter uma vida normal como a de qualquer outro individuo. 

Identifica-se a negagao, seja por parte do Estado, ou pelos particulares, de 

direitos basilares aos portadores do virus HIV (Human Immunodeficiency Virus), 

especialmente, os direitos ligados a cidadania e a dignidade, primordialmente no que 

tange o direito ao trabalho, de modo a manter essas pessoas segregadas em grupos 

marginal izados, a parte das demais camadas sociais. 

Os pontos elucidados a seguir nasceram de pesquisas em bases teoricas 

fundamentadas por profissionais da area da saude, que, com propriedade, podem 

afirmar o assustador crescimento da Sindrome desde a sua descoberta ate os dias 

atuais, mas tambem quebrar certos tabus e misterios sobre as formas de 

transmissao, prevengao e tratamentos. 

1 Cultura popular baseada na ideia mitica de que a AIDS e uma molestia que atinge somente 
homossexuais ou usuarios de drogas, ou ainda individuos adeptos de praticas promiscuas, com 
desvios de personalidade e carater duvidoso. 
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As Ciencias Medicas e as Ciencias Sociais caminham juntas na busca pelo 

ponto de equil lbrio e razoabil idade no tratamento desses individuos e ambas 

convergem ao averiguar que eles possuem plena capacidade para o trabalho e para 

exercer os direitos que Ihes sao conferidos enquanto cidadaos. 

1.1 ORIGEM HISTORICA E TERMINOLOGIA 

Toda epidemia causa espanto e perplexidade em uma sociedade leiga e, 

principalmente, aflita com sua proliferacao assustadoramente crescente. Esse tipo 

de situacao pode acarretar profundas transformacoes sociais, ao passo que rege 

comportamentos e dita valores. O desconhecimento das causas aliado ao medo e a 

histeria social da origem ao preconceito e a discriminagao aos denominados grupos 

de risco, ou seja, aquelas minorias que por urn motivo ou outro se infectaram 

primeiramente e se tornaram alvo de rotulos e praticas excludentes, tornando-se 

grupos marginal izados. 

Assim ocorreu com a hanseniase, a sffilis e a propria tuberculose. Os 

contaminados com estas doencas foram vit imas nao apenas de suas proprias 

enfermidades, mas tambem do comportamento hostil e discriminatorio da sociedade 

a sua epoca. 

Neste sentido, Arletty Pinel e Elisabeth Inglesi (1996, p. 92/93) analisam e 

esclarecem que: 

O moralismo, a hipocrisia e o descaso com que a sociedade brasileira 
reagiu ao aparecimento dos primeiros casos de AIDS nao foram 
prerrogativas exclusivas nem do Brasil nem de nosso tempo. A historia da 
humanidade esta cheia de exemplos ilustrativos da tendencia das 
sociedades a, num primeiro momento, negar a ameaca de qualquer 
epidemia. Dependendo das circunstancias em que ocorram, as autoridades 
dao-se o direito de negligenciar as pragas ou de manipula-las, para 
aumentar ou diminuir seu impacto ou para atribuir sua origem a grupos 
marginalizados. Foi assim com a hanseniase (lepra), a peste bubonica, a 
sifilis e a gripe espanhola, que geraram reacoes de histeria coletiva, 
punicoes injustas e falsas atribuicoes das causas das doencas a grupos 
discriminados por suas crencas religiosas ou por sua origem social. Os 
erros cometidos por nossos antepassados nao tiveram a virtude de nos 
tornar mais lucidos no enfrentamento de uma nova ameaca. Os cartazes 
sobre a AIDS quase anda diferem dos elaborados sobre a sifilis no inicio do 
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seculo, e muitos de nos ainda acreditam que ela e uma doenca de 
homossexuais, drogados e prostitutas. 

A AIDS foi inicialmente identificada entre a comunidade homossexual norte-

americana no final da decada de setenta e inicio da decada de oitenta, dessa forma, 

acreditou-se que a doenca tratava-se de uma peculiaridade do mundo "gay" e 

somente a comunidade homossexual estaria exposta aos riscos de contaminacao. 

Ideia erronea que durou algum tempo, mas caiu por terra quando, mais 

tarde, descobriu-se que a AIDS ja existia na Africa e basicamente entre 

heterossexuais. A referida descoberta trouxe a tona a certeza de que a doenga nao 

escolhe sexo, cor, nacionalidade, religiao ou cultura (BRASIL, 1998, p.15). 

Estudos mais recentes (UNICAMP, 2002) comprovam que o virus HIV teve 

origem em determinadas especies de chimpanzes africanos entre 40 e 280 anos 

atras. A possivel forma de contagio humano que os cientistas apontam, seria o 

habito cult ivado por certos povos da Africa Central, de comer a came desses 

animais selvagens (bushmeat), ou ainda a possibil idade de come-la em rituais de 

sacrif icio rel ig iose 

Embora os estudos cientif icos apontem que a doenga surgiu muito tempo 

atras, os primeiros casos de AIDS registrados no mundo datam do ano de 1981, nos 

Estados Unidos, pelo CDC (Center for Desease Control), urn centro de controle de 

doengas que pesquisava e identificava novas epidemias. Entretanto, ha caso da 

doenga em 1959, no Congo e entre os anos de 1977 e 1978, no Haiti e outros 

paises da Africa Central, mas a s indrome ainda nao havia sido classificada. 

No Brasil, o primeiro caso ocorreu em 1980, no estado de Sao Paulo, sendo 

somente classificado dois anos apos, em 1982. 

No mesmo ano, ocorre a adogao temporaria do nome doenga dos 5 H -

homossexuais, hemofi l icos, haitianos, heroinomanos (usuarios de heroina injetavel) 

e hookers (profissionais do sexo em ingles). Conheceu-se o fator de possivel 

transmissao por contato sexual, uso de drogas e exposigao a sangue e derivados. 

A partir de entao a AIDS cresceu signif icativamente por todo o mundo, tendo 

na decada de oitenta seu apice de proliferagao passando a ser considerada uma 

pandemia (epidemia mundial). 
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De acordo com o boletim epidemiologico (BRASIL, 2007), no Brasil ja foram 

identificados cerca de 433 mil casos de AIDS, desde a primeira identificagao em 

1980 ate o ano atual. A taxa de incidencia foi crescente ate metade da decada de 

noventa, alcangando em 1998 cerca de 19 casos por 100 mil habitantes. 

A AIDS e uma doenga que se manifesta cl inicamente apos a infecgao do 

organismo humano pelo virus da Imunodeficiencia Humana, mais conhecido como 

HIV (sigla oriunda do ingles Human Immunodeficiency Virus). 

Tambem do ingles deriva a sigla AIDS, Acquired Immune Deficiency 

Syndrome, que em portugues significa Sindrome da Imunodeficiencia Adquir ida, e 

causa a inabil idade do organismo humano para se proteger contra microorganismos 

invasores, como bacterias, virus, protozoarios, etc. 

Em toda a America Latina, exceto no Brasil, a terminologia adotada para a 

doenga e SIDA - Sindrome da Imunodeficiencia Adquir ida. 

O HIV destroi os linfocitos, que sao responsaveis pela defesa do nosso 

organismo, e deixam o individuo vulneravel a outras infecgoes e doengas. Uma 

infecgao comum, que, numa pessoa sem AIDS pode ser curada faci lmente, pode se 

tornar fatal numa pessoa contaminada com o HIV. 

1.2 S INTOMATOLOGIA E DIAGNOSTICO 

Desde a sua descoberta, a AIDS tornou-se urn desafio para a medicina e 

para todas as demais ciencias da saude. A forga da Sindrome assusta nao somente 

seus portadores, mas tambem aqueles que dela tratam ou buscam sua tao almejada 

cura. A impotencia da ciencia foi nit idamente percebida ao longo dos anos frente aos 

sintomas avassaladores e destrutivos da doenga. 

A Medicina se viu acuada diante da tamanha complexidade e invencibil idade 

da AIDS e pouco pode fazer para mudar o panorama mundial, que aumentou o 

numero de infectados de forma voraz com o passar das decadas. 

Muitos estudos foram desenvolvidos pelos mais respeitados institutos de 

pesquisa em todo o mundo e. nessa batalha Medicina x AIDS, o segundo 

combatente sempre saia vitorioso. 
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Diante disso, as esperangas ou as expectativas de cura nem sempre 

ultrapassavam a fase dos testes e a decepgao e o desamparo vol tavam a assolar a 

vida dos portadores e tambem da sociedade, que passou a conviver com o medo do 

contagio, de ter proferida a sua "sentenca de morte". 

A busca incessante das Ciencias Medicas em descobrir o antidoto da 

s indrome resultou em uma serie de avancos, que mesmo nao exterminando com o 

mal de forma definitiva, puderam melhorar consideravelmente a qual idade de vida 

dos seus vit imados. Alguns coqueteis 2 foram desenvolvidos e renderam aos seus 

usuarios a garantia da estabil idade dos caracteres sintomaticos, o que tornou a AIDS 

uma doenga passivel de controle. 

Reconhecendo suas limitagoes diante da invencibil idade da AIDS, as 

Ciencias Medicas optaram pela politica da prevengao, na tentativa de deixar a 

sociedade imune aos riscos de contaminagao. 

O desejo pela cura ou pela vacina an\\-AIDS continua latente tanto nas 

Ciencias Medicas quanto na sociedade e novas pesquisas cont inuam sendo 

desenvolvidas no sentido de se concretizar este ideal. 

A AIDS e uma doenga de progressao lenta. Ao surgirem os primeiros 

sintomas, provavelmente a doenga ja existia ha urn tempo consideravel no 

organismo do individuo. Urn portador do virus da AIDS pode ficar ate dez anos sem 

apresentar seus principals sintomas, mas esse estagio assintomatico e variavel de 

pessoa para pessoa, segundo estudos disponibil izados pelo Ministerio da Saude 

(BRASIL, 2007). 

Muitos dos sinais da AIDS podem ocorrer por causa de outras doengas 

comuns ao meio ambiente em que se vive, como gripes e resfriados. Geralmente, a 

sintomatologia inicial se assemelha a de uma gripe que nao desaparece, com febre, 

transpiragao durante a noite (sudorese noturna), cansago e perda de apetite. 

Entre outros caracteres sintomaticos peculiares a essa sindrome, pode-se 

mencionar ainda: dores musculares, perda de peso, diarreia prolongada, manchas 

na pele, ganglios ou inguas que podem durar mais de tres meses, entre outros sinais 

e sintomas. 

Com o compromet imento do sistema imunologico pelo virus HIV, o 

organismo, por ter queda das defesas do corpo, torna-se vulneravel ao 

2 Conjunto de medicamentos anti-AIDS. 
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aparecimento de outras doencas oportunistas que poderao levar o soropositivo a 

morte. As mais comuns sao: pneumonia, tuberculose, alguns tipos de cancer, danos 

na memoria, problemas neurologicos, dif iculdade de coordenacao motora, 

candidiase e infecgoes do sistema nervoso. 

O diagnostico da AIDS faz-se atraves de avaliacao laboratorial que inclui 

alguns testes de carga v i ra l 3 e exames sanguineos correlatos. 

Acerca da deteccao da doenga, Drauzio Varella (2007) acentua que: 

Existe um exame de sangue especifico para o diagnostico da AIDS, 
chamado teste Elisa. Em media, ele comega a registrar que a pessoa esta 
infectada 20 dias apos o contato de risco. Se depois de tres meses o 
resultado for negativo, nao ha mais necessidade de repetir o exame, porque 
nao houve infecgao pelo HIV. 

Destarte, os testes de carga viral sao imprescindiveis para a avaliagao de 

um individuo soropositivo. Esse tipo de exame e usado para estimativa de 

prognostico, determinagao do uso de anti-retrovirais e para se ter um parametro 

laboratorial que permita avaliar a eficacia do tratamento. 

Durante a fase aguda da s indrome retroviral, as cargas virais tendem a ser 

maximas, ao contrario do que ocorre nos pacientes assintomaticos, que, geralmente, 

apresentam cargas mais baixas. 

Outras especies de exames tambem sao usadas para determinar o risco de 

complicagoes especif icas do HIV, a fim de diminuir ou combater as infecgoes 

oportunistas que podem comprometer a qual idade de vida dos portadores. 

1.3 TRANSMISSIBILIDADE, PREVENQAO E TRATAMENTOS MODERNOS 

Os avangos cientificos conseguiram romper alguns mitos acerca da 

transmissao do HIV e esclarecer as reais possibil idades de contaminagao. Durante 

os primeiros anos apos a descoberta da doenga, especulou-se que atitudes banais 

do cotidiano pudessem ser vias transmissoras, tais como o uso compart i lhado de 

3 E um exame medico que detecta a quantidade de virus HIV no organismo da pessoa infectada. 
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utensilios domesticos (pratos, copos, talheres), roupas ou toalhas de banho, tampas 

de privadas, beijo, apertos de mao ou abracos e picadas de insetos. 

Estudos cientif icos comprovaram que a AIDS nao se transmite pelo contato 

salivar, pelo suor, pelo contato com a pele, fezes, urina ou mesmo lagrimas. O que 

desmistif icou os receios da sociedade da epoca e alertou sobre as verdadeiras 

formas de contagio. 

Dentre as principals vias de transmissao, esta aquela que causa maior 

numero de vit imas: o contato sexual. A pratica do sexo sem preservative deixa os 

individuos suscetiveis a contaminagao, em virtude do contato direto das secrecoes 

sexuais com as mucosas do corpo. A rotatividade de parceiros tambem pode 

aumentar o risco de contagio, assim como outras doengas sexualmente 

transmissiveis, que rompem a barreira epitelial e provocam ulceracoes nos genitais, 

o que causa o acumulo de celulas infectadas ou suscetiveis ao HIV. 

Outra modalidade de contaminagao, bastante comum entre os jovens, e o 

uso cont inuo de drogas injetaveis. Esse tipo de pratica expoe o individuo a materials 

possivelmente infectados, atraves do compart i lhamento e reutilizagao de seringas e 

agulhas contaminadas com o virus. A essa zona de risco tambem se submetem os 

hemofi l icos e os que receberam doagao de sangue e hemoderivados. Entretanto, o 

risco de transmissao em transfusoes de sangue e bem pequeno em paises que 

fazem selegao rigorosa do doador e os devidos testes, procedimento adotado 

obrigatoriamente no Brasil. 

Na populagao infantil a principal via de contagio do HIV e a transmissao 

vertical (aquela em que a infecgao passa da mae para o filho nas ultimas semanas 

de gestagao ou durante o parto). O aleitamento materno tambem aumenta as 

chances de contagio do virus pela crianga. Para esses casos recomenda-se o uso 

da droga AZT (Zidovudina) durante a gravidez e nas primeiras seis semanas de vida 

da crianga, conforme artigo cientifico publicado sobre o assunto (PORTAL BOA 

SAUDE, 2007). 

A politica mais eficaz de combate a disseminagao da AIDS e a prevengao. 

Todas as campanhas de conscientizagao em massa convergem para o 

esclarecimento da sindrome e as formas de evitar ou diminuir os riscos de 

contaminagao. 

Todavia, o numero de infectados demonstrou-se crescente ao longo dos 

anos. Prova de que a sociedade ainda nao abragou totalmente as proposigoes 
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dessas campanhas de combate ao virus do HIV. E preciso um trabalho mais 

acurado de conscientizacao. A sociedade, pois, precisa de uma mudanca 

comportamental e de medidas e estrategias que sejam capazes de induzir 

transform a goes nesse comportamento. E fundamental entender que, com relacao a 

AIDS, nao existe um grupo de risco, mas um comportamento de risco. 

Nunca e demais lembrar, tambem, da importante contribuicao da sociedade 

civil para o combate a esta pandemia, principalmente, no tocante as formas de se 

elucidar a respeito das medidas de prevengao e, evidentemente, ampl iando a 

dignidade dos afetados pelo virus HIV. 

Neste sentido, o Grupo Pela V idda 4 (2007) trabalha e desenvolve suas 

atividades em torno de questoes relacionadas a AIDS e ao combate do preconceito 

contra os contaminados, divulgando da seguinte forma: "Nao existem grupos de 

risco, o virus nao escolhe quern vai contaminar. Ha milhoes de mulheres, homens e 

criangas de diferentes classes sociais ou credos, contaminados com o virus HIV". 

Outrossim, recomendam-se praticas no sentido de alargar as atitudes 

basicas para a prevengao da AIDS. O uso de preservative nas relagoes sexuais e 

uma das medidas mais eficazes de se evitar o contagio do virus, assim como 

conhecer bem o parceiro sexual. A pluralidade de parceiros aumenta os riscos de 

contaminagao. 

Outros cuidados tambem sao recomendados para a nao contaminagao pelo 

HIV: a utilizagao de agulhas e seringas descartaveis em todos os procedimentos 

medicos, a esteril izagao de instrumentos cortantes que entrem em contato com o 

sangue, evitar o uso de drogas injetaveis e nos casos de transfusao sanguinea, 

deve haver um sistema rigoroso de testes para detectar a presenga do virus no 

sangue, para que uma pessoa saudavel nao seja contaminada com o sangue que 

porte o virus. 

Uma vez contraido o HIV, o portador sera obrigado a conviver com o virus 

de forma definitiva. Mesmo com os avangos da medicina, a cura da AIDS ainda nao 

foi alcangada. A ciencia, no entanto, se empenhou em desenvolver seu tratamento, 

que conferiu aos portadores uma melhor qual idade de vida e o controle da sindrome. 

4 O Grupo Pela Vidda/RJ - Pela Valorizacao, Integracao e Dignidade do Doente de AIDS - e uma 
Organizagao Nao-Governamental de luta contra a AIDS. E uma instituicao sem fins lucrativos que 
realiza acoes baseadas no trabalho voluntario e na solidariedade. 
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Criou-se, entao, o tratamento com anti-retrovirais 5 , que baixam a carga viral, 

impedem sua multipl icacao e, quando possivel, restauram a imunidade do paciente. 

O estado do Para, por exemplo, demonstra preocupacao em torno da 

problematica dos portadores do virus da AIDS, tanto e que do Portal de Saude 

Publica (2007) do referido estado, extrai-se que: 

O avanco nas pesquisas cientificas possibilitou o aparecimento, em 1996, 
de uma proposta terapeutica que demonstrou um aumento da sobrevida, 
ficando popularmente conhecida como Coquetel Anti-AIDS. Era a terapia 
anti-retroviral de alta potencia. Essa terapia trouxe avancos inestimaveis, 
propiciando o esclarecimento de aspectos fundamentals da doenca. 

Registre-se que o Brasil foi o primeiro pais de terceiro mundo a adotar a 

politica de distribuigao gratuita da medicagao de combate aos efeitos da AIDS. A 

droga mais utilizada atualmente e o AZT, que e um bloqueador de transcriptase 

reserva e impede a reprodugao do virus da AIDS ainda na sua fase inicial (BRASIL, 

2007). 

A Politica Nacional do Ministerio da Saude para a assistencia aos individuos 

infectados pelo HIV inclui, entre varias outras iniciativas, um programa de acesso 

universal e gratuito aos medicamentos anti-retrovirais na rede publica de saude. 

Esse programa que foi iniciado no comego da decada de 90 (noventa), com a 

distribuigao do AZT capsula, consolidou-se em 1996, com o Decreto n° 9.313 de 13 

de novembro de 1996, que garantiu a todos pacientes infectados pelo HIV, o acesso 

gratuito a toda medicagao necessaria ao seu tratamento, e com o inicio da 

distribuigao dos medicamentos para terapia tripla com inibidores da protease em 

dezembro do ano de 1996. 

O referido Decreto n° 9.313/ 96 determinou que os criterios para o 

tratamento seriam estabelecidos pelo Ministerio da Saude, que constituiu um comite 

assessor para terapia anti-retroviral em adultos e adolescentes e outro comite para 

criangas, que revisam periodicamente as recomendagoes para terapia anti-retroviral 

(BRASIL, 2007). 

Em conjunto com a politica de distribuigao dos medicamentos, o Ministerio 

da Saude trabalhou para fortalecer os laboratories publicos do pais, com o objetivo 

5 Sao medicamentos usados no denominado coquetel antM/DS. 
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de implementar a Rede Nacional de Laboratories para contagem dos linfocitos T 

CD4+ e quantif icacao da Carga Viral do HIV, disponibi l izando os exames 

necessarios para indicacao da terapia anti-retroviral e quimioprof i laxia 6 das infecgoes 

oportunistas, e para o adequado monitoramento dos pacientes em tratamento. 

Conforme aclarado nos estudos cientificos da Sociedade Brasileira de 

Infectologia - SBI (apud PORTAL SAO FRANCISCO, 2007), atualmente, ha em torno 

de 17 drogas que compoem o arsenal contra o HIV, sao elas: 

• Inibidoras da protease ( interrompem a reproducao do virus num estagio 

posterior): indinavir (Crixivan); ritonavir (Norvir); saquinavir (Invirase ou Fortovase); 

nelfinavir (Viracept); amprenavir (Agenerase); lapinovir (Kaletra); 

• Inibidoras da Transcriptase Reversa Nucleosldeos: zidovudina (Retrovir 

ou AZT); didanosina (Videx ou ddl); zalcitabina (Hivid ou ddC); estavudina (Zerit ou 

d4T); lamivudina (Epivir ou 3TC); combivir (AZT + 3TC); abacavir (Ziagen); Trizivir 

(AZT + 3TC + abacavir); 

• Inibidoras da Transcriptase Reversa Nao Nucleosldeos (tambem 

usados em combinacoes): nevirapina (Viramune); efavirenz (Sustiva); delavirdina 

(Rescriptor). 

A medicina mais moderna, o tratamento terapeutico combinado alcanca 

resultados satisfatorios nos individuos soroposit ivos em diferentes estagios da 

infecgao. O uso dos chamados coqueteis (combinagao de drogas) reduz a 

quantidade de HIV presente no organismo e previne o desenvolvimento dos 

sintomas da AIDS. 

Embora eficientes no controle do virus, e importante ressaltar que esses 

medicamentos acarretam efeitos colaterais significativos no organismo dos 

pacientes, atingindo rins, f igado e o proprio sistema imunologico. 

Cientistas do mundo todo estao trabalhando no desenvolvimento de uma 

vacina contra a AIDS. Porem, existe uma notavel dif iculdade, uma vez que o HIV 

possui uma incrivel capacidade de mutagao, o que compromete o trabalho das 

Ciencias Medicas no desenvolvimento desse tipo de vacina. 

Desse modo, a pandemia da AIDS continua a existir nas sociedades, 

vit imando um numero consideravel de individuos que, alem de convier com o 

estigma da doenga, ainda enfrentam entraves nas mais variadas relagoes juridicas, 

D Prevencao de patologias por meio do uso de medicamentos e/ou vacinas. 
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decorrentes do preconceito e da discriminacao a enfermidade que possuem, a 

exemplo das relagoes juridicas na esfera trabalhista. 

Essa pesquisa cientifica se propoe a abordar a problematica da AIDS a luz 

do Direito Moderno, definindo as novas perspectivas de resolugao no caso dos 

conflitos em que o portador de HIV surge como agente de direitos e deveres no 

ambito social e, portanto, merecendo o respeito e a protecao a sua cidadania. 
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CAPiTULO 2 A AIDS E SEUS IMPACTOS NAS RELAQOES DE TRABALHO 

As sociedades, no curso da historia, foram responsaveis pela criagao de 

uma gama de concepcoes sobre os mais variados temas e situagoes. Todo esse 

processo de construgao da cultura popular deu origem ao tradicionalismo, por vezes 

responsavel pela nao aceitagao e ojeriza as novas situagoes faticas. 

O comportamento conservador da sociedade teve na Igreja seu ponto de 

partida. A mesma, ao longo dos seculos norteou a visao social e direcionou a 

maneira de se entender os fatos decorrentes da propria evolugao historica da 

humanidade. 

Um quadro de miopia social surgiu desde entao, sendo, responsavel pela 

disseminagao de tabus, no que se refere a certos assuntos e pelo aumento do 

preconceito a determinadas categorias de individuos. A sociedade nao consegue 

enxergar a sua propria evolugao e com o pensamento bitolado, rejeita os novos 

acontecimentos. 

Ass im, ocorreu com a virgindade (l iberdade sexual), o adulterio, o divorcio, a 

homossexual idade, o movimento feminista e uma serie de outras situagoes que 

foram alvo do preconceito e da rejeigao por parte das camadas sociais, acarretando 

uma serie de prejuizos aos individuos inseridos nesse contexto. 

De forma identica aconteceu com a AIDS e seus portadores. Os individuos 

infectados com o virus se tornaram vit imas de atitudes discriminatorias e passaram a 

sofrer com os impactos da doenga no mundo juridico. 

Sao evidentes os impactos da s indrome no universo trabalhista, instrumento 

de consecugao de dignidade atraves da garantida constitucional do acesso ao 

trabalho. A grande maioria dos portadores de HIV tern, neste ambito, direitos basicos 

violados e se tornam protagonistas de constantes injustigas. 

Cabe, a seguir, analisar as relagoes juridicas de trabalho, atentando para a 

fragil idade do empregado portador do virus frente a superioridade hierarquica do 

empregador, esclarecendo sobre a capacidade que esses individuos tern para o 

desempenho da atividade laborativa, bem como a protegao juridica que Ihes e 

conferida pelo ordenamento juridico patrio. 

O Principio da Dignidade da Pessoa Humana e a mais f irme coluna de 

sustentagao de todo o aparato normativo aos soroposit ivos e a forma mais eficaz de 
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garantir-lhes uma vida digna, com vistas ao exercicio de uma profissao e a 

manutengao de sua subsistencia e de sua saude mental. 

2.1 PERFIL DO EMPREGADO PORTADOR DE HIV: CAPACIDADE PARA O 
TRABALHO 

Mesmo com os avangos da Ciencia, da tecnologia e dos meios 

comunicativos, a moderna sociedade insiste em conviver com o preconceito e com 

as praticas discriminatorias. Torna-se cada vez mais nitida a lamentavel impressao 

de que os portadores do virus HIV estao fadados a viverem como refens da 

discriminagao, que poe em risco a garantia dos seus direitos fundamentals. 

Esse tipo de situagao nao acontece de forma diversa no ambiente laborativo. 

As relagoes de trabalho tambem sofrem os impactos da AIDS e as consequencias 

da rejeigao aos que por ela sao acometidos. Ass im sendo, o portador de HIV, 

enquanto polo da relagao trabalhista, experimenta a acidez do preconceito e de ter 

seus direitos basicos limitados ou mesmo negados. 

As praticas excludentes nao sao oriundas apenas dos colegas de trabalho 

ou daqueles que, por ventura, venham a ter contato com o portador de HIV, que, na 

maioria das vezes, fazem uso da hostil idade, da indiferenga e do desrespeito a 

esses individuos, mas tambem do proprio empregador que usa a doenga como 

justificativa para medidas arbitrarias como o tratamento diferenciado (desigual), a 

demissao ou mesmo a nao admissao do portador no servigo. 

Ja foi comprovado que a AIDS so se transmite atraves do contato sanguineo 

ou sexual, aleitamento materno ou uso comparti lhado de seringas e os mitos sobre 

sua transmissibi l idade foram rompidos com o passar das decadas, conforme 

elucidado no Capitulo I desta pesquisa cientif ica. Nao ha mais espago para 

crendices ou misticismos infundados com relagao ao contagio dessa Sindrome. 

Evidente tambem se torna que o portador de HIV nao deixa de ser cidadao 

pelo simples fato de ter em sua corrente sanguinea a presenga do virus. Ou ainda, 

tenha que deixar de ser um trabalhador e aceite sua "morte profissional". 

O trabalhador soropositivo e um sujeito detentor de direitos e de deveres 

como qualquer outro individuo do corpo social. Recolhe impostos, taxas e 
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contribuicoes determinadas pelo Estado, vota, pode ser votado e tem o direito de 

exercer sua cidadania, muitas vezes representada pela garantia de um trabalho. 

O surgimento do coquetel anil-AIDS aumentou a qualidade e a expectativa 

de vida desses individuos que, atraves disso, podem vislumbrar um futuro mais 

longinquo, com saude e perfeitas condicoes para o trabalho, buscando o exercicio 

de direitos que Ihes sao negados em virtude de concepcoes preconceituosas que 

tentam deixa-los a margem da sociedade. 

O trabalhador portador de HIV pode levar anos para desenvolver sintomas 

da doenga, podendo continuar a exercer suas atividades profissionais normalmente. 

O convivio com essas pessoas nao oferece nenhum risco aos demais trabalhadores 

e nao acarreta nenhum maleficio ou encargo ao empregador. A prevengao da 

infecgao no local de trabalho se da pela concreta informagao e pelos procedimentos 

preventives pertinentes e nao com o afastamento do trabalhador soroposit ivo. 

Verif ica-se que o trabalhador soropositivo empenha-se bem mais na 

atividade laborativa, como forma, inclusive, de nao se render a doenga e de tentar 

levar uma vida equil ibrada e produtiva. O simples fato de o empregado ser portador 

do virus em nada prejudica sua capacidade de trabalho. A aptidao para o 

desempenho da atividade laboral nao deve ser medida pelo virus contido na 

corrente sanguinea. 

E imperativo que o empregador, em casos de AIDS no ambiente de trabalho, 

proceda de acordo com os preceitos da etica e do sigilo, proporcionando ao 

trabalhador infectado o atendimento adequado, com vistas a manutengao da 

qual idade de vida deste empregado. 

Em palestra proferida na empresa Philllip Morris, no Rio Grande do Sul, a 

advogada Maria Beatriz Breyer Pacheco (apud DHNET, 2007), se posicionou a 

respeito dessa realidade em uma frase de desabafo e sede de justiga: "O HIV mao 

mudou a minha historia, nao me tornou marginal e nem assumo a marginal idade que 

a sociedade quer me impor!". 

Esse tipo de posicionamento traduz a indignagao de uma gama de 

individuos incluidos no rol dos infectados com o virus HIV e a pulsante vontade que 

os mesmos guardam de poder ter uma vida digna, com direito ao trabalho. 
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2.2 A NECESSIDADE DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORATIVA X 
PRECONCEITO: O DIREITO DE NAO SER DISCRIMINADO 

Com base na sabedoria popular, percebe-se que "o trabalho dignifica o 

homem". De acordo com essa maxima, toda atividade laborativa traz dignidade 

aquele que a exerce, e nao seria diferente com o individuo soropositivo. 

O fato e que por questoes de ordem valorativa ou comportamental da propria 

sociedade, as pessoas com HIV nao chegam a ter acesso a esse instrumento que, 

certamente, Ihes conferiria dignidade e uma maneira de insercao no meio social, 

assim como de superagao do mal por eles contraido. Ter direito ao trabalho significa, 

para o portador de HIV, bem mais que desempenhar uma funcao ou receber um 

pagamento, mas traduz a maneira mais concreta e palpavel de manter sua saude 

psiquica e garantir sua cidadania, tornando-o equivalente aos demais individuos da 

sociedade. 

O preconceito e, sem duvida, a principal causa da marginalizacao dos 

portadores do virus HIV. Ainda com a globalizacao crescente e o acelerado processo 

de modernizacao das ciencias e da tecnologia, algumas praticas antigas baseadas 

em fundamentos lacunosos e retrogrados insistem em existir. 

Grande parte da sociedade associa o soroposit ivo a figura da 

promiscuidade, por ser o ato sexual, uma de suas principals formas de transmissao. 

Os rotulos, entao, comegam a ser criados e disseminados e e como se toda a 

sociedade regredisse a posigao de intolerancia dos primeiros anos quando a doenga 

foi descoberta e a falta de informagao conduziu, erroneamente, a se pensar que a 

mesma era um mal adquirido somente por homossexuais, hemofi l icos ou usuarios 

de drogas injetaveis. 

Ass im, e oportuno destacar, neste momento da reflexao cientifica, a seguinte 

definigao para o comportamento preconceituoso que acomete o ser humano ainda, 

na modernidade (WIKIPEDIA, 2007): 

Preconceito e um juizo preconcebido, manifestado geralmente na forma de 
uma atitude discriminatoria que se baseia nos conhecimentos surgidos em 
determinado momento como se revelassem verdades sobre pessoas ou 
lugares determinados. Costuma indicar desconhecimento pejorativo de 
alguem ao que Ihe e diferente. As formas mais comuns de preconceito sao a 
social, racial e sexual. 
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A sociedade faz com que o estigma e a discriminagao sejam elementos 

diarios na vida das pessoas que contrairam o HIV. Os soropositivos alem de 

conviverem com o preconceito e a indiferenga, estao sujeitos a terem seus direitos 

diminuidos ou negados, como forma de punicao por serem portadores de uma 

doenca incuravel, em uma postura taxativamente discriminatoria e injusta. 

As injustigas com esses individuos nao se limitam somente ao convivio 

social ou familiar, mas tambem ao ambiente de trabalho. 

Por vezes, os empregados, portadores de HIV, tern sua vida exposta no 

local de trabalho, sem a menor garantia de sigilo com relagao a algo que Ihes e 

bastante particular e personal issimo. 

Muitos sao obrigados a deixar o emprego em decorrencia do comportamento 

discriminatorio que afeta sua auto-estima e os diminuem enquanto seres humanos. 

Outros nao chegam sequer a conseguir admissao, por se submeterem a um teste 

sanguineo admissional e preliminar a contratacao, que veta a insercao de 

soroposit ivos em determinados locais de trabalho. Alguns, ainda, sao demitidos de 

forma arbitraria e sem justa causa, em atitudes nit idamente preconceituosas e 

ilegais, que afrontam preceitos fundamentals da Constituicao Federal. 

O Direito, sendo a Ciencia do bem e do justo, nao permite nenhum tipo de 

preconceito ou pratica discriminatoria. Eis um dos principios basilares da Carta 

Constitucional de 1998 (BRASIL, 2007) que, ao tratar dos Direitos e Garantias 

Fundamentals, em seu artigo 5°, disciplina: 

Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a seguranga e a propriedade 
nos termos seguintes... 

Na mesma linha, a Convengao 111 da Organizacao Internacional do 

Trabalho - OIT, ratificada pelo Brasil, tambem proibe expressamente toda e qualquer 

forma de discriminacao nas relagoes de trabalho, nao admitindo qualquer tipo de ato 
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ou medida que possa por em risco ou alterar a igualdade de oportunidades e de 

tratamento, quando se tratar de materia de emprego ou profissao. 

E importante citar, ainda, como amparo legal para esse estudo, o artigo VII 

da Declaracao Universal dos Direitos do Homem (ONU, 2007): 

Todos sao iguais perante a lei e tern direito, sem qualquer distincao a igual 
protecao da lei, todos tern direito a igual protecao contra qualquer 
discriminacao que viole a presente declaracao e contra qualquer incitamento 
a tal discriminacao. 

Obvio se torna, que o preconceito e a discriminagao contra os portadores de 

HIV nas relagoes de trabalho, afrontam os dispositivos legais pathos, em um visivel 

desrespeito as normas e principios do ordenamento juridico brasileiro, dificultando o 

equil ibrio vital desses individuos, ao passo que impede seu desenvolvimento psico-

social e sua insergao na vida em sociedade. 

A erradicagao de praticas preconceituosas e fundamento do Estado 

Democrat ico de Direito Brasileiro. A Constituigao Federal de 1998 (BRASIL, 2007), 

ora vigente, assim consagra em seu artigo 3°, inciso IV: 

Art. 3° Constituem objetivos fundamentals da Republica Federativa do 
Brasil: 
[...] 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminacao; 

O preconceito e as medidas discriminatorias contra o empregado portador 

de HIV, notadamente, comprometem os objetivos fundamentals do Estado Brasileiro 

e poem em risco nao somente os valores individuals dessas pessoas, mas tambem 

a promogao do bem-estar da sociedade, na medida em que desequil ibram as 

relagoes intersubjetivas. 

O trabalho faz parte da natureza do homem. Nenhum individuo consegue 

sobreviver de forma sadia sem produzir. O trabalhador portador de HIV nao perde a 

capacidade para o desempenho de seu labor e esse desempenho e que Ihe devolve 
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a dignidade, a certeza de que nao se tornou incapaz ou inutil e parte da sua saude, 

uma vez que fora acometido por uma doenga incuravel e degenerativa, que nao 

destroi somente seu corpo, mas tambem, sua auto-estima. 

Qualquer meio de producao deve visar a valorizagao do trabalho humano de 

forma a propiciar condigoes de vida digna, contribuindo para o bem-estar e 

distribuigao de justiga social. E o que nos ensina o artigo 193, da Magna Carta 

(BRASIL, 2007), no Titulo da Ordem Social: "A ordem social tern como base o 

primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiga sociais". 

A necessidade do desempenho do trabalho para os portadores de HIV nao e 

apenas uma questao de compaixao, mas uma questao de justiga. 

Ninguem pode ser privado de trabalhar. Nao se pode admitir que pessoas 

em sua plena capacidade produtiva sejam impedidas de exerce-la. A maior 

incidencia de casos de AIDS esta entre pessoas com faixa etaria de 20 a 39 anos, 

onde a capacidade produtiva e a disposigao para o trabalho estao em seu apice. 

Esse acesso ao trabalho e direito tambem estabelecido na Lei Maior do 

Estado Brasileiro, no Tftulo reservado aos Direitos Sociais, em seu artigo 6°, que 

reza: 

Art. 6°. Sao direitos sociais a educacao, a saude, o trabalho, o lazer, a 
seguranca, a previdencia social, a protegao a maternidade e a infancia, a 
assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao. 

O individuo soroposit ivo tern a mesma necessidade de trabalhar que 

qualquer outro individuo e a s indrome nao Ihe restringe os direitos que a 

Constituigao Federal assegura. 

Todos os preceitos retromencionados nao sao apenas simples dispositivos 

legais para garantir direitos individuals, ou mesmo letra morta dentro do contexto 

social atual. Ao contrario, tratam-se da solida base em que se ergue o atual Estado 

Democratico de Direito. 
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2.3 O PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NAS RELAQOES DE 
TRABALHO 

A nogao de dignidade humana, que varia consoante as epocas e os 

ambientes, e uma ideia forga que confere a cada individuo o direito ao respeito de 

suas proprias particularidades, alem de liberdade, igualdade e todo o enfeixe de 

direitos basicos indispensaveis para a construgao de uma vida digna e equil ibrada. 

Essa nogao evolui com o tempo, ao passo, que as sociedades buscam seu 

desenvolvimento e, consequentemente, o aprimoramento dos seus direitos. 

Em uma Historia marcada por injustigas e desigualdades sociais, a ideia de 

dignidade humana foi ganhando forga e melhor acabamento com as proprias 

conquistas da sociedade e foram elas que serviram para fundamentar essa ideia tao 

abrangente e, por vezes, pouco respeitada. Foi assim que ocorreu com a aboligao 

da escravidao, com a concessao de direitos politicos as mulheres e, mais 

recentemente, com a Lei de protegao contra a violencia domestica. Todas essas 

conquistas ajudaram a reforgar o ideal de justiga, focado basicamente no principio da 

dignidade humana e na luta pelo equil ibrio e bem-estar sociais. 

Ao longo dos anos, a nogao de dignidade foi ganhando contorno e amparo 

jur idico. A sociedade ocidental, hoje, tern na dignidade o principio basilar para a 

elaboragao das mais variadas especies normativas e o parametro mais acertado 

para nortear suas relagoes jur idicas. O contemporaneo doutrinador Alexandre de 

Morais, (2003, p. 50) entende: 

A dignidade e um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminacao consciente e responsavel da 
propria vida e que traz consigo a pretensao ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se um mfnimo invulneravel que todo estatuto 
juridico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam 
ser feitas limitacoes ao exercicio dos direitos fundamentals, mas sempre 
sem menosprezar a necessaria estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos. 

A dignidade da pessoa humana tern um campo vasto de conceituagao, nao 

sendo simples reduzir em palavras todo o seu significado, nem situa-la em uma 

unica linha de interpretagao. Como tantos outros conceitos, parece ser mais facil 
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detectar o que atenta contra a dignidade, do que identifica-la em si mesma. Todavia, 

alguns estudiosos se dedicaram a analise minuciosa dessa forca que, 

hodiernamente, conduz o Estado Brasileiro e dita preceitos em ordenamentos de 

todo o mundo. E o caso de Wolfgang Sarlet (2007, p. 32 ), que analisa a Dignidade 

da seguinte maneira: 

Qualidade intrinseca e distintiva da cada ser humano que o faz merecedor 
do mesmo respeito e consideracao por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentals 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a Ihe garantir condigoes 
existenciais minimas para uma vida saudavel, alem de propiciar e promover 
sua participacao ativa e co-responsavel nos destinos da propria existencia e 
da vida em comunhao com os demais seres humanos. 

Nota-se que a garantia do respeito a esse Principio nao e dever somente do 

Estado, mas tambem da comunidade, que deve entender as praticas discriminatorias 

e a restricao a certos direitos fundamentals, como evidente afronta a esse principio. 

O Principio da Dignidade da Pessoa Humana tornou-se o mais solido pilar 

da Declaracao Universal dos Direitos do Homem (ONU, 2007), que ja em seu 

preambulo reconhece a dignidade como "valor inerente a todos os membros da 

famil ia humana" e em seu artigo 1° enuncia: 

Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sao 
dotados de razao e consciencia e devem agir em relagao uns aos outros 
com espirito de fraternidade. 

Nao se deve adentrar na esfera do debate religioso para se analisar a 

dignidade ou mesmo o tratamento fraterno a que ela se propoe. Mais importante do 

que saber sua genuina fonte, para o estudo em tela e mais oportuno buscar sua 

efetivacao atraves do respeito e da obediencia aquilo que ja esta amparado 

legalmente no ordenamento juridico patrio e, acertadamente, garantiria uma vida 

mais sadia as minorias discriminadas, como sao os portadores de HIV. 
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A ideia de dignidade esta intimamente ligada a protecao de direitos 

fundamentals, como a vida, a l iberdade, a igualdade, a propriedade e de direitos 

sociais, como saude, educagao e trabalho. Nao ha como se almejar a obtengao da 

dignidade sem a observancia a esses direitos basicos. Na verdade, a reuniao desses 

direitos e que garantem ao cidadao uma vida digna, participativa e produtiva. 

Garantir esses direitos significa dignificar sua propria existencia. 

Neste sentido, a Constituicao Federal de 1988 (BRASIL, 2007), como Carta 

Constitucional Cidada, abraca o principio da dignidade humana e procura garantir 

todos os direitos basicos essenciais a sua concretizacao, acreditando ser a paz e a 

justiga social, verdadeiros corolarios desse principio. Ass im sendo, reza o seu artigo 

1°, inciso III: 

Art. 1° A Republics Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municfpios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democratico de direito e tern como fundamentos: 

[...] 

Ill - a dignidade da pessoa humana; 

Como se observa, a dignidade da pessoa humana e fundamento essencial 

do Estado Brasileiro e, por isso, deve estar presente na estrutura das especies 

normativas e nas mais variadas relagoes do mundo jur idico, inclusive nas relagoes 

do ambito trabalhista. 

Dessa maneira, torna-se imprescindivel entender a genese das relagoes 

pertinentes a esfera do Direito do Trabalho. 

Entende-se como relagao de trabalho, toda relagao juridica caracterizada por 

ter sua prestagao essencial centrada em uma obrigagao de fazer consubstanciada 

em um labor humano. A relagao de trabalho e o genero, que compreende o trabalho 

autonomo, eventual, avulso e a propria relagao de emprego, que trata do trabalho 

subordinado do empregado em relagao ao empregador. 

Sob este prisma, Jose Affonso Dellagrave Neto (apud MENDONQA, 2007) 

afirma: 
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Por relacao de trabalho pode-se dizer qualquer liame juridico que tenha por 
objeto a prestacao de servico a um determinado destinatario. A categoria e 
ampla e abrange inumeras especies, tais como a empreitada, o locador de 
servico, o artifice, o trabalho prestado por profissional liberal, o trabalhador 
avulso, o servico eventual e autonomo, o temporario, o representante 
comercial, o funcionario publico e, tambem o trabalho do empregado 
subordinado, dentre outros. A relacao de emprego e especie do genero 
relacao de trabalho e corresponde a prestacao de servico subordinado por 
uma determinada pessoa fisica. 

Nao se faz necessario, neste momento, estabelecer as divergencias 

doutrinarias acerca da relagao de trabalho ou da relagao de emprego. Nem 

tampouco esmiugar exaust ivamente seus caracteres, mas mostrar o alcance de suas 

definigoes e averiguar a presenga da dignidade humana como forma de expurgar 

desigualdades e medidas discriminatorias nesse tipo de relagao jur idica. 

A Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT (BRASIL, 2007) classifica e 

distingue as figuras do empregado e do empregador. A saber: 

Art. 2° Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade economica, admite, assalaria e dirige a 
prestacao pessoal do servico. 
Art. 3° Considera-se empregado toda pessoa fisica que prestar servicos de 
natureza nao eventual a empregador, sob dependencia deste e mediante 
salario. 

Ao analisar a conceituagao da relagao de trabalho/emprego em consonancia 

com os dispositivos legais, detecta-se a presenga da subordinagao como requisito 

para a figura do empregado. A ideia de subordinagao em nada se contrapoe ao 

principio da dignidade, ao passo que a mesma sob nenhuma hipotese pode levar o 

trabalhador a condigao de servo ou escravo. A subordinagao e objeto do contrato de 

trabalho, ou seja, e a obrigagao que o empregado tern de executar as ordens 

determinadas pelo contrato ao qual se sujeitou. 

Executar as fungoes que Ihes foram atribuidas em nada fere a dignidade da 

pessoa humana e a presenga do requisito da subordinagao nao implica em 

conivencia com praticas arbitrarias ou preconceituosas, por parte do empregador. 

O principio constitucional da dignidade humaniza as relagoes de trabalho e 

identifica-se com os direitos humanos do trabalhador, que nao pode ser tratado 
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como mera mercadoria, assim como o fora em tempos remotos, ao se curvar ao 

fundamental ismo do mercado. 

O trabalhador antes de ser um elemento executor de tarefas e depositario de 

remuneragao, e um ser humano, dotado de razao e valores e que merece ser tratado 

com decencia e dignidade. A presenga da dignidade humana nas relagoes de 

trabalho garante esse tipo de tratamento a qualquer trabalhador, isentando-os de 

eventuais arbitrariedades ou restrigoes de direitos fundamentals. 

A legislagao patria e, permanentemente, pautada no respeito ao principio da 

dignidade humana, consagrado pela Constituigao Federal de 1988 e observado na 

construgao e elaboragao das demais especies normativas. Em conformidade com 

essa premissa, as leis do trabalho, bem como a doutrina pertinente, nao dao 

margem ao tratamento desigual, excludente ou discriminatorio. Ao contrario, elas 

prezam pelo bom desempenho da atividade laborativa e pelo bem-estar no ambiente 

de trabalho. 

Amparados por esse principio e pelos preceitos constitucionais outrora 

citados, e que convergem com as diretrizes do Direito do Trabalho, os trabalhadores 

portadores de HIV encontram a forga capaz de faze-los lutar pela concretizagao dos 

seus direitos e contra a discriminagao no mercado de trabalho, entendendo ser 

visivelmente inconstitucionais o tratamento discriminatorio e os constrangimentos 

decorrentes da intolerancia da sociedade ao virus que possuem. 

Neste sentido, a legislagao brasileira busca diminuir as desigualdades e 

promover a paz social atraves da consumagao de seus disposit ivos. Entretanto, 

f lagrantes desrespeitos a preceitos basilares da legislagao nacional acontecem 

diariamente e cada vez mais afastam o ideal de justiga, a exemplo, a falta de 

sensibil idade aos trabalhadores soroposit ivos, que por vezes, nao conseguem se 

equiparar aos demais trabalhadores. 
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CAPiTULO 3 O DIREITO DO TRABALHO E A PROTEQAO JURlDICA AO 
PORTADOR DE HIV 

E um fato de elementar constatacao que o exercicio do trabalho propicia, 

alem do sustento material, a realizacao pessoal. E atraves do labor que o homem se 

sente util, capaz e produtivo e vislumbra a possibil idade de transgressao para algo 

melhor, para uma vida mais estavel. Eis que surge a importancia de sua 

regulamentacao atraves de normas e institutos. 

As normas e as condicoes de trabalho foram evoluindo ao longo da historia 

da humanidade e hoje se apresentam sob uma perspectiva bem mais humana e 

calcada na justiga social. O regime de subserviencia de tempos preteritos aos 

poucos foi cedendo lugar para o trabalho digno e justo, onde o trabalhador e 

detentor nao somente de deveres, mas tambem de direitos. 

O cenario jur idico, com fulcro na promogao da justiga social, tratou de 

regulamentar as normas pertinentes a esfera trabalhista e garantiu aos 

trabalhadores direitos essenciais para o bom desempenho de suas atividades 

profissionais, bem como medidas protetoras para o empregado, polo mais fragil da 

relagao jur idica: empregado x empregador. 

Assim surge o Direito do Trabalho, com autonomia e principios proprios, 

visando proteger a hipossuficiencia do trabalhador e a melhoria de suas condigoes 

sociais e de trabalho. 

O Direito do Trabalho cuida de questoes sociais e economicas, assim como 

da dignidade do ser humano. Estabelece normas de protegao ao trabalhador que, no 

decorrer da historia, sempre se viu a merce dos empregadores. 

Para Sergio Pinto Martins, o Direito do Trabalho (2006, p. 16): 

E o conjunto de principios, regras e instituigoes atinentes a relacao de 
trabalho subordinado e situagoes analogas, visando assegurar melhores 
condigoes de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas 
de protegao que Ihe sao destinadas. 
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Alem de se desenvolver sob a egide do principio da dignidade humana, o 

Direito do Trabalho possui como principios peculiares a protegao do trabalhador, a 

irrenunciabil idade de direitos e a continuidade do contrato de trabalho. 

Ressalte-se que a protegao estabelecida como principio da materia sob 

analise, nao se restringe a determinadas categorias de trabalhadores, ao contrario, 

abrange todas as especies, na tentativa de evitar o tratamento discriminatorio a 

certas minorias, em visivel conformidade com o principio da igualdade, fundamento 

basilar do atual Estado Democrat ico de Direito. 

Nesta orbita, entende-se que o trabalhador portador de HIV deve ser 

isentado das medidas preconceituosas e de atitudes de discriminagao nas suas 

relagoes de trabalho, nao so pelo amparo Constitucional, mas pelos ditames das 

normas trabalhistas e pelos principios pertinentes a materia do Direito do Trabalho. 

£ fungao da Lei trabalhista, garantir aos individuos condigoes razoaveis de 

trabalho e manter a igualdade de oportunidades e tratamento em materia de 

emprego ou profissao, respeitando os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 

preceituados na Carta Magna (BRASIL, 2007), em seu artigo 1°, inciso IV, como 

pilares da Republica Federativa do Brasil: 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
democratico de direito e tern como fundamentos: 

[...] 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

Wagner Giglio (2007) afirma que o Direito do Trabalho tern natureza 

completamente diversa dos demais ramos do Direito, pois e imbuido de idealismo e 

nao se limita a regular a realidade da vida em sociedade, mas busca transforma-la, 

visando uma distribuigao de renda nacional mais equanime e a melhoria da 

qual idade de vida dos trabalhadores e de seus dependentes. Ensina ainda, que o 

direito do trabalho pressupoe a desigualdade das partes e que, na tentativa de 

equipara-las, outorga superioridade juridica ao trabalhador para compensar sua 

inferioridade economica e social diante do empregador. 
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Assim sendo, o Direito do Trabalho serve nao apenas para regular as 

relagoes de trabalho, mas tambem como instrumento para a obtencao da justiga 

social. Em consonancia com esse objetivo, a Consolidagao das Leis do Trabalho -

CLT (BRASIL, 2007), em seu artigo 3°, paragrafo unico, entende que "nao havera 

distingoes relativas a especie de emprego e a condigao de trabalhador, nem entre o 

trabalho intelectual, tecnico e manual". 

O dispositivo ora mencionado traduz a vontade da CLT em manter o 

equil ibrio e a razoabil idade nas relagoes juridicas de trabalho, atraves da promogao 

da igualdade e do combate ao preconceito e ao tratamento de cunho discriminatorio 

ao empregado, em uma notavel observancia aos pilares da dignidade humana e as 

normas de Direitos Humanos, mundialmente asseguradas. 

Muito mais que disciplinar comportamentos, o espirito das leis deve atentar 

para as mudangas sociais, para o desenvolvimento da especie humana e 

acompanhar a evolugao historica da sociedade. 

E inadmissivel no mundo dinamico do Direito, a prevalencia do 

conservadorismo e da falta de sensibil idade com as situagoes faticas que comegam 

a surgir como elementos novos na sociedade atual. A CLT entendeu a eficacia do 

cumprimento dos principios constitucionais e nao fez distingao entre categorias de 

empregados ou trabalhadores. Tratou de conferir-lhes igualdade em suas relagoes, 

evitando medidas preconceituosas por parte do empregador, e garantindo-lhes 

dignidade na sua manutengao material e nas condigoes humanas para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Comprovada sua aptidao para o trabalho e sua plena capacidade para o 

exercicio do mesmo, o trabalhador soropositivo pode se valer de todo esse aparato 

normativo e principiologico para tornar mais fortes suas munigoes de combate ao 

quadro discriminatorio que, por vezes, o empregador os submetem. 

Muito embora a legislagao patria confira uma certa protegao aos 

trabalhadores, e ainda seja oposta ao preconceito e proiba as atitudes de 

discriminagao, o que se observa, a olho nu, no atual contexto social, e o desrespeito 

aos propositos da Nagao, consagrados em tantas normas e f incados em principios 

tao bem desenvolvidos ao longo da historia, mas que, infelizmente, sao 

reiteradamente esquecidos. 

Os cidadaos que compoem a chamada sociedade civil, em sua grande 

maioria, associam a AIDS a uma incapacidade imediata para o desempenho de uma 
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serie de atividades, entre elas, o trabalho. Assim como, tambem, insistem em manter 

mitos acerca das formas de contagio. O portador de HIV nao transmite o virus pelo 

abraco, pelo toque, pelos talheres compart i lhados ou pelo mero convivio diario. 

Al iada a desinformacao, a infundada ideia de promiscuidade ligada ao soropositivo, 

prejudica e compromete sua insercao na vida em coletividade. Esse tipo de 

pensamento preconceituoso reflete danos nas relagoes de trabalho desses 

individuos, seja por meio de tratamentos diferenciados, seja pelas despedidas 

arbitrarias e sem justa causa. 

Os individuos infectados com o virus HIV, em uma posicao de fragil idade 

frente ao preconceito e as medidas arbitrarias daqueles que Ihes sao superiores nas 

relagoes de trabalho (superioridade economica), se veem acuados e, na maioria das 

situagoes, cedem as imposigoes e se curvam diante das injustigas. 

E dever do cidadao, respeitar a Constituigao Federal e proceder de acordo 

com os propositos da jurisdigao nacional. E, portanto, dever do Estado garantir ao 

cidadao a concretizagao de seus direitos fundamentals. 

No que concerne ao trabalhador portador de HIV, cabe ao Poder Publico 

coibir as discriminagoes existentes nas relagoes de trabalho, atraves da forga do 

Poder Judiciario, com decisoes favoraveis ao trabalhador soropositivo e contrarias 

ao preconceito e/ou a indiferenga e a arbitrariedade dos empregadores. 

Somente com a conscientizagao da sociedade, traduzida no respeito 

voluntario aos que possuem AIDS e com o cumprimento da legislagao pelo Poder 

Judiciario, e que se propiciara ao portador de HIV a conquista de saber que, apesar 

de arduo e exaustivo, o caminho da Lei pode ser percorrido e a justiga pode ser 

alcangada. 

Nada mais se busca, senao a concretizagao do que dita a Lei. O soropositivo 

tern amparo legal no ordenamento juridico vigente, que garante igualdade de direitos 

tambem no ambiente de trabalho, o que impede demissoes oriundas de 

arbitrariedade ou mesmo o tratamento diferenciado, que, atraves do mal estar e do 

constrangimento, possa coagi- lo a pedir demissao. 

A AIDS fragiliza nao somente o corpo, mas tambem a auto-estima do 

individuo e seus valores internos, pessoais. Dai a importancia da sensibil idade do 

operador do direito em entender essa realidade e fazer valer os preceitos legais para 

a redugao das desigualdades e obtengao do ideal de justiga, aumentando as 

chances desses individuos de terem uma vida mais digna e longinqua. 
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Garantir o emprego aos portadores de HIV, nao e somente aplicar o que a 

Constituicao estabelece, mas tambem, fazer-lhes sentirem-se equivalentes em 

direitos e condigao humana aos demais individuos da coletividade. 

3.1 DIREITO SOCIAL DO TRABALHO: AMPARO CONSTITUCIONAL 

Desde o inicio dos tempos o homem e motivo de estudos e investigacao 

cientif ica. Entender os meandros da especie humana e o caminho para se chegar a 

uma sociedade equil ibrada e pacifica. 

Ao passo que a especie humana evolui e se reveste de novas perspectivas, 

novas l inguagens ou tendencias, surgem tambem novas necessidades e novas 

formas de comportamento, provocando, simultaneamente, a evolugao dos estudos 

acerca dessas recentes problematicas que envolvem a propria humanidade. Assim, 

a Ciencia nao para e conforme a sociedade evolui os objeto de estudo tambem se 

modif icam e ganham novas vertentes e perspectivas. 

A Ciencia deve acompanhar a evolugao da humanidade para que sua base 

teorica tenha aplicabil idade e eficacia. Desde a Grecia Antiga, pensadores se 

dedicavam ao estudo do homem como elemento primordial nas relagoes sociais 

(Antropologia). Foram entao, impostas as primeiras regras concernentes a moral, 

que, a posteriori, seriam ditadas pela Igreja. 

Com o desenvolvimento das sociedades, o entendimento sobre os valores 

morais foi mudando e se adequando a cada caso concreto, o que possibilitou uma 

visao mais amplif icada sobre as necessidades humanas em suas mais variadas 

situagoes faticas. Apos a atuagao de humanistas como Rosseau e Montesquieu, 

cresceu em todo o mundo o estudo das ciencias sociais, como a Sociologia, a 

Psicologia e o Direito, tendo como fulcro nao somente o homem sob uma 

perspectiva individualista, mas o fato social. A antropologia filosofica da lugar a 

antropologia social, que investiga o comportamento humano sob a otica dos fatos 

sociais. 

No mesmo prisma, a Ciencia do Direito ganhou uma conotagao mais social e 

passou a primar pelo bem-estar da coletividade e pela harmonia das relagoes 
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intersubjetivas, consagrando o idealismo de Karl Marx, que valoriza os aspectos 

sociais atraves da difundida maxima: "tudo pelo social". 

A construgao do "homem social" (detentor de direitos nao apenas individuals, 

mas coletivos, formando um conjunto solidario) abriu espaco para a analise mais 

apurada das necessidades sociais em suas distintas camadas, refletindo essa 

perspectiva tambem na elaboracao dos parametros normativos do Estado Moderno. 

Abre-se, entao, espaco para o surgimento do Direito Social, que busca nao 

apenas regulamentar as praticas ou comportamentos sociais, mas refletir em suas 

normas, os anseios da coletividade, as condigoes essenciais para que a mesma 

possa evoluir e se desenvolver de forma harmonica. 

O Direito Social tern por escopo proteger os interesses da sociedade e 

equilibrar a disparidade entre as classes sociais, conferido protegao as menos 

favorecidas e primando pela inclusao das minorias discriminadas. A logica do Direito 

Social esta intr insecamente ligada aos ideais de igualdade e dignidade humana. A 

protegao dos direitos sociais pressupoe igualdade entre os individuos e condigoes 

dignas de subsistencia e desenvolvimento. 

Neste sentido, posiciona-se Alexandre de Moraes (2003, p. 202): 

Direitos sociais sao direitos fundamentals do homem, caracterizando-se 
como verdadeiras liberdades positivas, de observancia obrigatoria em um 
Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condigoes de 
vida aos hipossuficientes do Estado Democratico. 

O doutrinador portugues J. J. Gomes Canoti lho (1992, p. 155), ao tratar do 

conceito de Constituigao Social (em relagao a Constituigao portuguesa, como 

tambem a brasileira) afirma que ele nao se reduz a um "dado constituido", 

sociologicamente relevante, mas e um superconceito que engloba os principios 

fundamentals daquilo a que vulgarmente se chama "direito social". 

A Carta Politica de 1988, ja em seu preambulo assegura o exercicio dos 

direitos sociais como meio de obtengao de justiga e paz social, atraves da harmonia 

entre os individuos. Modernamente, ja se fala em Estado Democratico Social de 

Direito, por parte de algumas correntes de estudiosos constitucionalistas, numa clara 
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evidencia da importancia da implementagao e concretizagao dos direitos sociais, 

como bases de uma nagao justa e fraterna. 

Sob a egide do principio da igualdade, os direitos sociais se consol idam nao 

como forma de alavancar pr iv i leges aos hipossuficientes ou perseguir as classes 

abastardas, mas como instrumento regulador da vida social e meio de tratamento 

equitativo para todos os cidadaos. 

Preve a Constituigao Federal de 1998 (BRASIL, 2007), em seu Titulo I, 

capitulo II, destinado aos direitos sociais: 

Art. 6° Sao direitos sociais a educagao, a saude, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a seguranca, a previdencia social, a protegao a maternidade e a 
infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta Constituigao. 

O trabalho e um direito social por ser o meio atraves do qual o homem 

garante sua subsistencia e mantem sua dignidade, entendida pela auto-estima, pela 

capacidade de produgao e de se sentir util a sociedade. E a forma de suprir suas 

necessidades basicas e vitais e de motivar o seu desenvolvimento humano. 

Com a observancia a esses direitos consagrados pela Lei brasileira, pode-se 

obter uma perspectiva mais concreta de consecugao da justiga social e da paz para 

a vida em coletividade. 

O direito social do trabalho e elemento essencial para a concretizagao da 

dignidade humana, uma vez que nao ha vida digna sem o exercicio do labor, e 

assim foi sensivelmente entendido pela Carta Constitucional em vigor, que o elencou 

como direito social basico e ainda proibiu a diferenga de salarios, de exercicio de 

fungoes e de criterio de admissao por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 

6° e 7°, XXX, da Constituigao Federal), em uma clara repressao a discriminagao e a 

desigualdade, mantendo equil ibrada, inclusive, a relagao do empregado com o 

empregador, coibindo arbitrariedades. 

Neste sentido, o cidadao portador de HIV, nao pode ser colocado a parte da 

protegao Constitucional, porque essa nao foi a vontade do legislador. O legislador 

constituinte garantiu protegao aos direitos sociais de todos os cidadaos e ainda, na 

mesma Carta Politica, proibiu toda e qualquer pratica preconceituosa ou excludente. 
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Desta forma, o individuo infectado com o virus da AIDS, goza dos mesmos direitos e 

prerrogativas que os demais membros da coletividade. 

O soroposit ivo nao recebeu da lei brasileira tratamento desigual, ate mesmo 

porque isso se chocaria com os parametros do moderno Estado Democrat ico Social 

de Direito. Os direitos sociais abrangem a todos como forma de manter a 

fraternidade entre os componentes do corpo social e como caminho para a obtencao 

da dignidade humana, nao sendo admissivel sua restrigao a determinadas 

categorias. 

Os direitos sociais previstos consti tucionalmente sao normas de ordem 

publica e como tais, se revestem de caracteres como a imperatividade e a 

inviolabil idade. Nem mesmo o acordo de vontade entre as partes contraentes da 

relagao trabalhista pode violar esse tipo de preceito constitucional 

Ass im ensina o Professor Robson Antao de Medeiros (2006, p. 101): 

Por ser uma obrigacao social e um principio constitucional, o direito ao 
trabalho e um direito inalienavel do ser humano, indispensavel a auto-
realizacao em todos os setores de sua complexidade. 

O acesso a uma profissao e, ao mesmo tempo, um direito e uma obrigagao. 

Como direito, tern sua origem no direito a vida, ao passo que para viver e 

imprescindivel o exercicio do trabalho. Ressalte-se ainda, que uma vida digna 

pressupoe a existencia da atividade laborativa e de condigoes minimas para o seu 

desempenho. Como obrigagao, surge do fato de viver o homem em coletividade, 

onde o todo depende da colaboragao de cada um. 

3.2 A OBRIGATORIEDADE DO EXAME ADMISSIONAL 

Alem do preconceito e do tratamento hostil e discriminatorio presentes nos 

mais variados meios sociais, o portador de HIV enfrenta, no ambito trabalhista, outra 

significativa afronta aos seus direitos individuals. 



45 

Um flagrante desrespeito aos principios constitucionais da ordem juridica 

nacional e a exigencia de teste anti-HIV por parte do empregador como criterio de 

admissao em determinado cargo ou funcao. O desejo da Consol idacao das Leis do 

Trabalho, ao permitir a pratica do exame admissional, foi tao somente o de averiguar 

se o candidato tern aptidao para o desempenho das fungoes a que se propos, ou 

seja, avaliar sua capacidade laborativa. Nesta linha, reza o artigo 168, da CLT 

(BRASIL, 2007): 

Art. 168 Sera obrigatorio exame medico, por conta do empregador, nas 
condigoes estabelecidas neste artigo e nas instrucoes complementares a 
serem expedidas pelo Ministerio do Trabalho: 
I - a admissao; 
II - na demissao; 
III - periodicamente; 
[...] 
§2° Outros exames complementares poderao ser exigidos, a criterio medico, 
para a apuracao da capacidade aptidao fisica e mental do empregado para 
a funcao que deva exercer. 

Nota-se que, ao exigir o exame anti-HIV, o empregador esta atentando tanto 

contra a gama de principios consagradas pela Ordem Constitucional, a exemplo dos 

principios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, bem como contra os 

direitos individuals do trabalhador soroposit ivo. 

Deste modo, o individuo portador de HIV tern a prerrogativa de nao se 

submeter a esse exame, que infringe normas eticas e legais, expondo sua intimidade 

e violando o seu direito a vida privada, assegurado pela Magna Carta (BRASIL, 

2007), em seu artigo 5°, inciso X: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, em distincao de qualquer natureza. 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a seguranca e a propriedade, 
nos termos seguintes: 

[.-] 

X - sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas. assegurando o direito a indenizacao pelo dano materia! ou moral 
decorrente de sua violagao. 
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Entende-se por intimidade, a privacidade de determinado individuo sobre 

assuntos estr i tamente pa r t i cu la rs . E o direito de nao expor a outrem aquilo que Ihe 

e personal issimo. Os conceitos de intimidade e vida privada apresentam, na seara 

juridica, grande interligacao, podendo, porem, ser diferenciados pela menor 

amplitude do primeiro, que se encontra no ambito de incidencia do segundo 

(MORAES, 2003, p. 80). 

O empregado que se sujeita ao exame admissional anti-HIV tern violado o 

seu direito a intimidade, que Ihe resguarda o arbitrio de nao publicar a s indrome que, 

eventualmente, possa possuir. 

Somente o proprio soropositivo tern legitimidade para expor o mal que 

contraiu, nao sendo permitido ao empregador exigir esse tipo de teste e divulga-lo 

dentro da empresa, por ser esse universo reservado a cada individuo em particular. 

Neste mesmo sentido, dispoe a Declaracao Universal dos Direitos do 

Homem (ONU, 2007): 

Artigo 11 .Toda pessoa tern direito de ter sua honra respeito e sua dignidade 
reconhecida. Ninguem pode ser objeto de interferencia arbitraria ou abusiva 
em sua vida privada, sua familia, seu lar ou sua correspondencia, ou de 
ataques ilegais a sua honra ou reputacao. Toda pessoa tern direito a 
protecao da lei contra tais interferencias ou ataques. 

Expor a soroposit ividade do empregado torna-o suscetivel a discriminacao e 

ao preconceito, sabendo que a sociedade ainda mantem repulsa a AIDS, devido ao 

est igma criado ao longo das decadas. Alem disso, esse tipo de exame em nada 

comprova sua aptidao para o desempenho do labor a que se propoe, uma vez que o 

virus nao diminui o discernimento ou a capacidade de producao do individuo. 

Ao abordar a questao da discriminacao Piovesan (2007, p. 220) afirma 

que: 

(...) a discriminacao significa toda distincao, exclusao, restricao ou 
preferencia que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o 
exercicio, em igualdade de condicoes, dos direitos humanos e liberdades 
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fundamentals nos campos politico, economico, social, cultural e civil ou em 
qualquer outro campo. Consequentemente, a discriminacao significa sempre 
desigualdade. 

No mesmo enfoque de protegao ao individuo, a Convengao 111 da OIT 

(2007) estabelece: 

Artigo XII - Ninguem sera sujeito a interferencias na sua vida privada, na sua 
familia, no seu lar ou na sua correspondencia, nem a ataques a sua honra e 
reputagao. Toda pessoa tern direito a protegao da lei contra tais 
interferencias ou ataques. 

A honra e o conjunto de qual idades que caracterizam a dignidade da 

pessoa, o respeito dos concidadaos, o bom nome, a reputagao. E direito 

fundamental do individuo resguardar essas qualidades (SILVA, 1992, p. 191). 

Ass im sendo, verif ica-se a impossibil idade da obrigatoriedade do referido 

exame, pelo mesmo invadir a privacidade do individuo portador de HIV e por a baila 

sua honra, ao passo que emergem as presungoes sobre sua reputagao. O 

empregador, mesmo como polo mais forte da relagao juridica nao tern o direito de 

invadir a vida privada do candidato ao emprego. 

A admissibi l idade do exame anti-HIV afronta os preceitos da Ordem 

Constitucional e da margem ao surgimento de preconceitos futuros, uma vez que 

nao coibe os presentes. 

E inconcebivel aos contornos de um Estado Democrat ico de Direito, a 

existencia de espago para preconceitos contra gestantes, homossexuais, negros ou 

adeptos de determinadas religioes no tocante a aquisigao de um emprego, bem 

como aos portadores de HIV. 

Ha, de acordo com as diretrizes normativas, abertura para uma certa 

selegao do candidato ao emprego, baseada em criterios justos e que objetivem a 

confirmagao da compatibi l idade do mesmo com o cargo ou a fungao. O que nao e 

admitida e a discriminagao com determinadas categorias como, por exemplo, 

impedir que um negro ocupe um cargo que outrora fora ocupado por um branco, ou 
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que um homossexual nao possa desempenhar uma funcao atribuida a um 

heterossexual. 

E o que ocorre com o portador de HIV que, ao se submeter ao tipo de exame 

em tela, e impedido de adquirir o emprego. O mesmo disparate ocorreria, se fosse 

obrigado o exame admissional a diabeticos ou doentes de cancer. 

Ha discriminacao, portanto, quando a exigencia for de tal modo absurda, que 

nao se relacione com aquilo que o empregador quer e o emprego exija para a 

funcao. O fato de nao preencher os pre-requisitos ou aptidoes para o 

desenvolvimento do trabalho, que vete a admissao, nao configura discriminacao. 

Salvo os casos de estagio terminal da doenga, o portador de HIV nao tern 

sua capacidade laborativa restringida pelo virus e tambem nao poem em risco a 

integridade fisica dos demais colegas de trabalho, pois o virus e sensivel fora do 

corpo humano e nao resiste as variacoes de temperatura. Detecta-se, desta 

maneira, que o teste anti-HIV como criterio de admissao em emprego e totalmente 

discriminatorio e inconstitucional. 

3.3 A GARANTIA DE MPREGO A O SOROPOSITIVO E A POLEMICA DA 
ESTABILIDADE 

Nao ha, do ponto de vista clinico, argumentos que justi f iquem o isolamento 

dos individuos portadores do HIV, conforme fora estudado nos capitulos anteriores. 

O emprego deve ser garantido nao so como direito assegurado pela Norma 

Constitucional, mas como forma de inseri-lo na sociedade e de diminuir as 

iscriminacoes que ainda existem a sua condigao de saude. 

No campo do Direito do Trabalho, ter estabil idade, significa ter o direito de 

dontinuar no emprego ate mesmo a revelia do empregador desde que inexista uma 

causa objetiva que determine a despedida do empregado. Portanto, tern o 

empregado direito ao seu emprego e de nao ser despedido, salvo determinagao 

legal em contrario. A estabil idade e uma forma de garantir o emprego e de dificultar 

a despedida arbitraria por parte do empregador (ALVES, 2005, p. 21). 

Ass im, o empregado tern no instituto da estabil idade a maneira de manter 

seu emprego, desde que desempenhe a contento suas atribuigoes contratuais e 
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deseje manter o vinculo empregaticio. Posigao cabida tambem ao empregado 

soroposit ivo. 

A estabil idade e a concretizagao dos principios do Direito Trabalhista e da 

Ordem Constitucional. Atraves dela efetiva-se os principios da protegao, da 

continuidade da relagao de emprego, bem como o da igualdade e o da dignidade da 

pessoa humana. 

Nesta linha, Pinto Antunes (1941, p. 567) posiciona-se: 

A colaboragao que se processa na empresa, entre patrao e operario, e de 
interesse publico e para propicia-la e preciso podar, ajustar, equilibrar as 
pretensoes egoistas de uma parte e de outra. A justiga social e 
precisamente o nome dessa resolugao dificil, mas necessaria em que o 
empresario rmantem sua iniciativa, porque o lucro compensa o esforgo e o 
risco, e o operario colabora com eficiencia porque acha justas as vantagens 
que recebe. A estabilidade como as demais disposigoes da legislagao do 
trabalho, surgiu como resultado feliz desse ajuste de interesses. 

Ha, ainda, na doutrina juridica (ALVES, 2005, p. 23) pertinente a tematica 

em epigrafe, duas classificagoes para a estabil idade, a saber: a) estabilidade 

definitiva ( tambem chamada de absoluta ou decenal) que e destinada, em principio 

aquele empregado que, nao tendo feito opgao pelo regime do FGTS - Fundo de 

Garantia por Tempo de Servigo, constasse dez anos ou mais de servigo na mesma 

empresa. Ressalte-se que a Constituigao Federal de 1988 tornou obrigatorio o 

regime do FGTS, conferindo estabil idade decenal somente aqueles que, nao sendo 

optantes do regime do FGTS, adquirirem ate a data de 04.10.1988. A Carta Politica 

vigente aboliu o regime da estabil idade absoluta, com excegao dos servidores 

publicos civis da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, da 

administragao direta autarquica e das fungoes publicas, em exercicio na data da 

promulgagao da constituigao, ha pelo menos cinco anos continuados, admitidos 

atraves de aprovagao previa em concurso publico, na forma do artigo 37 da 

Constituigao Federal; b) estabilidade provisoria (relativa ou especial) e aquela 

aplicada a alguns empregados que se encontram numa situagao especial dentro de 

um periodo de tempo. Essa condigao garante a manutengao do seu contrato de 

trabalho. 
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Atualmente, o Direito do Trabalho preve, taxat ivamente, estabil idade a 

determinados trabalhadores, sendo omisso no que concerne a situacao do 

trabalhador soropositivo, contribuindo para uma celeuma doutrinaria acerca da 

possibil idade de concessao de estabil idade provisoria a essa classe de individuos. 

A corrente contraria a concessao da estabil idade provisoria baseia-se na 

ausencia de lei expressa que determine a estabil idade ao empregado enfermo, 

af irmando que, desta forma, nao haveria violagao do principio da igualdade. Tal 

corrente invoca o principio da legalidade para fundamentar sua argumentacao, 

condenando que ninguem esta obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senao em 

virtude de lei. 

Segundo a corrente contraria, que tern Sergio Pinto Martins (2002) como 

expoente, a propria legislagao trabalhista apresenta as hipoteses de concessao de 

estabil idade provisoria, nao admitindo a inclusao de novas situagoes. Ass im, a lei 

concedeu garantia de emprego apenas em certas circunstancias, como em relagao: 

ao membro da CIPA (art. 165 da CLT), ao dirigente sindical (art. 8, VIII da CF/. 88), a 

gestante (art. 10, II, b, do ADCT) , ao acidentado (art. 118 da Lei n° 8.213/ 91), aos 

empregados membros do CNPS (§ 7°, do art. 3° da Lei n° 8.213/ 91), e aos 

empregados eleitos diretores de sociedade cooperativa (art. 55 da Lei n° 5.764/ 71). 

Sergio Pinto Martins (2002, p. 385) afirma que "apesar da relevancia social 

da questao, ha necessidade de se evitar qualquer posigao emocional sobre a 

materia, devendo a lide ser decidida em consonancia com a lei e a prova dos autos". 

No entanto, percebe-se que a posigao favoravel a concessao da estabil idade 

provisoria tern sido bastante disseminada na Jurisprudencia, considerando a 

relevancia social do assunto e a consagragao do principio da igualdade de todos 

perante a lei, conforme o art. 5°, caput da CF/ 88, sem distingao de qualquer 

natureza. 

Segundo Ricardo Chimenti (2005, p. 328) "a igualdade tern o sentido de 

equiparagao de todos no que concerne a fruigao de direitos e a sujeigao de 

deveres". 

Portanto, e f lagrante a violagao ao principio da igualdade na despedida do 

empregado portador de HIV, devendo ser reintegrado na atividade laborativa e 

protegido de todas as formas de discriminagao, visto que desempenha uma fungao 

como qualquer outro trabalhador, sob o poder hierarquico do empregador. 
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Em se tratando de empregado soroposit ivo, apesar da ausencia de lei 

expressa determinando a concessao da sua estabil idade provisoria, verifica-se a 

viabil idade de sua aplicacao no ordenamento juridico brasileiro, possibil itando, 

atraves da atividade corajosa do juiz, a concretizagao do ideal do Direito, qual seja, 

assegurar a justiga social e, tambem, fomentando mudangas consideraveis nas leis 

vigentes para a correta adequagao as necessidades da sociedade moderna. 
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CAPlTULO 4 0 PAPEL DO JUDICIARIO TRABALHISTA FRENTE OS 
PORTADORES DE HIV: O ESTADO COMO PROTETOR DAS MINORIAS 

O Estado Democratico de Direito pressupoe Igualdade e Dignidade, tendo 

como fundamento basilar a vontade soberana do povo e objetivando, 

primordialmente, o respeito ao homem, a sua dignidade e aos seus direitos 

fundamentals. 

Grande parte dos grupos minoritarios sofre com o preconceito da sociedade. 

E imperativo ao Estado oferecer protegao aos seus direitos, coroando o Principio 

Constitucional da Igualdade no tratamento a esses individuos, atraves do combate 

as praticas discriminatorias que os poem a margem da vida em sociedade e os 

afastam do ideal de justiga proposto pelo Estado. 

Organizando-se, de forma equitativa, atraves da Teoria da Tripartigao de 

Poderes (que dividiu em fungoes o Poder Polit ico), de Montesquieu, o Estado tern 

suas fungoes distr ibuldas entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario, todos 

consti tuidos mediante parametros de justiga e equidade e direcionados a sua 

concreta obtengao. 

Ass im sendo, cumpre ao Poder Legislativo normatizar as praticas sociais, 

atraves da elaboragao de preceitos legais que norteiem a sociedade e atendam seus 

anseios, entendendo o momento historico atual e observando o surgimento de novas 

situagoes faticas. Na mesma orbita, cabe ao Executivo gerir os entes federativos, 

cumprindo as expectativas da coletividade e atendendo os ditames da Constituigao 

Federal no tocante a protegao dos direitos sociais indispensaveis a manutengao e 

desenvolvimento da mesma. 

Recai ao Judiciario, a tarefa de garantir os objetivos do Estado atraves da 

imparcial idade e fiscalizagao de i legalidades e injustigas, e sua posterior punigao, 

apl icando os dispositivos legais cabiveis ao caso concreto, protegendo, dessa forma, 

os interesses de cada cidadao. 

Neste mister, a presenga do Estado se fez necessaria para a protegao dos 

direitos dos portadores do HIV. Varias medidas foram tomadas no ambito do 

Executivo e do Legislativo a epoca da explosao da epidemia, como o Programa 

Nacional de Direitos Humanos e a Lei Federal n° 7.670/88, que incluiu a AIDS no rol 

de doengas que justi f icam beneficios previdenciarios, como o auxil io-doenga, 



53 

aposentadoria ou auxi l io-reclusao, assim como o saque dos valores 

correspondences ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), 

independentemente de rescisao do contrato de trabalho. 

Nota-se, no entanto, que a sociedade contemporanea possui uma infinidade 

de situagoes faticas que ainda carecem de normatizagao. Neste processo de 

evolugao, o Direito nao acompanhou totalmente os avangos sociais, se tornando, por 

vezes, omisso diante de casos que surgem a cada momento e retratam o panorama 

social das relagoes entre os individuos. 

Ass im ocorre com situagoes como o casamento e adogao por casais 

homossexuais, os crimes virtuais e tambem com o tratamento jur idico concedido aos 

trabalhadores soroposit ivos, que ainda nao tern suas relagoes discipl inadas 

expressamente pelo ordenamento juridico patrio, no tocante a garantia de emprego 

el ou estabil idade. 

Percebe-se, dessa maneira, a importancia da atuagao do Judiciario e o seu 

alcance dentro da sociedade, cabendo aos magistrados o estudo minucioso da 

evolugao comportamental da mesma e o entendimento de suas necessidades e 

perspectivas atuais. 

Somente atraves da atuagao sensivel do Judiciario e da adequagao dos 

Principios Gerais do Direito ao caso concreto e que se pode almejar a promogao da 

justiga social as minorias. 

Nesta linha, os trabalhadores portadores de HIV tern no Judiciario 

Trabalhista o instrumento de amparo aos seus direitos trabalhistas e fundamentals 

enquanto cidadaos, ao coibir discriminagoes e arbitrariedades decorrentes de sua 

condigao de saude, atraves da lisura e coerencia das decisoes jurisprudenciais. 

O Judiciario Trabalhista vem decidindo diversas lides que tern por 

fundamento a AIDS no contexto das relagoes de trabalho. Dentre as quais, se 

sobressaem os conflitos decorrentes da dispensa de empregado, motivado pelo fato 

de ser, o mesmo, portador do virus HIV. 

Sobre o assunto, Joao Hilario Valent im (2003, p. 266) acrescenta: 

A interpretagao dos Tribunals evoluiu ao longo dos anos, no sentido de 
assegurar ao empregado o direito ao trabalho, coibindo os atos 
discriminatorios. As primeiras decisoes da Justiga do Trabalho declaravam a 
sua incompetencia para julgar a materia. Naqueles tempos, era comum a 
dedugao de pretensoes relacionadas ao cometimento de crimes de 
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discriminacao e preconceito, juntamente com os pedidos de manutengao da 
relagao de trabalho. Com o tempo, a orientagao dos Tribunals foi mudando 
e a Justiga de Trabalho, reconhecendo a sua competencia, passou a julgar 
o merito dos pedidos formulados. 

Vislumbra-se a evolugao do Judiciario Trabalhista na tutela de interesses de 

trabalhadores soroposit ivos ou doentes de AIDS, que reconheceu sua competencia 

e passou a disciplinar essa especie de relagao jur idica, se sensibi l izando as 

necessidades e anseios desses individuos. 

Todavia, ha determinados conflitos de interesses que pouco chegam ao 

Judiciario Trabalhista, como eventuais problemas na fase pre-contratual. Varias 

outras i legalidades que acontecem no transcorrer da relagao de trabalho f icam sem 

a possibi l idade de prestagao da tutela juridica processual, porque o trabalhador 

deixa de ajuizar a agao judicial por temer perder seu emprego (PIMENTA, 2002). 

Imprescindivel ressaltar, tambem, a importancia do Ministerio Publico do 

Trabalho, enquanto fiscal da lei, na defesa dos direitos fundamentals dos 

trabalhadores portadores de HIV, assegurando os interesses sociais e individuals 

indisponiveis desses individuos e servindo como elo de sol idariedade no 

desenvolvimento e manutengao do regime democrat ico e da ordem juridica. 

Sobre a atuagao do Parquet, Joao Hilario Valent im (2003, p. 289) assinala: 

"O Ministerio Publico do Trabalho tem-se destacado na defesa da ordem juridica 

trabalhista, contribuindo para o resgate da dignidade do trabalhador e para a 

valorizagao de sua humanidade". 

Na ausencia de legislagao expressa que Ihe garanta emprego, os 

empregados portadores de HIV encontram na atuagao corajosa e justa do Judiciario 

o amparo as praticas discriminatorias e a protegao aos seus direitos basicos, tendo, 

em sua maioria, decisoes favoraveis no que tange a sua reintegragao no emprego. 

Somente com a autonomia e imparcial idade do Poder Judiciario, e possivel 

conceituar um verdadeiro Estado Democratico de Direito, uma vez que apenas um 

Judiciario independente e capaz de velar pelos Principios Constitucionais e garantir 

a observancia de preceitos indispensaveis a promogao da justiga e da igualdade 

entre todos e, desse modo, permitir que o Estado obtenha suas f inalidades e proteja 

as minorias que carecem de amparo e sofrem com a discriminagao. 
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4.1 EMPREGADO SOROPOSITIVO: RETRATO DA J U R I S P R U D E N C E 
BRASILEIRA E O CASO PARAIBANO 

Dentre as diversas formas de discriminacao contra os portadores do virus 

HIV na esfera trabalhista, a mais frequente e a despedida arbitraria ou sem justa 

causa. 

As decisoes dos Tribunals, via de regra, caminham no sentido de garantir o 

emprego do portador do virus da AIDS, quando declaram as dispensas abusivas, 

discriminatorias ou obstativas de direitos. 

Isso se deve ao desapego ao formal ismo exacerbado, defendido pela escola 

exegetica de interpretacao normativa, por parte dos magistrados, o que, os permite 

fazer uso da analogia, da equidade e dos Principios Gerais do Direito, possibil i tando 

uma maior efetividade dos direitos fundamentals. 

Sao duas as teses juridicas que tern prevalecido nos Tribunals: a primeira 

considera nula toda dispensa que tiver por fundamento o fato de o empregado ser 

soroposit ivo ou doente de AIDS e determina a reintegragao ao emprego, declarando 

algumas vezes ser ele estavel; a segunda proibe a dispensa do empregado doente 

de AIDS, por considera-la obstativa do direito de acesso aos beneficios 

previdenciarios, ao tratamento medico de saude e a aposentadoria, determinando a 

reintegragao do empregado as suas fungoes (PRADO, 2002). 

Nesse sentido, a jur isprudencia do TST (1995) vem decidindo que: 

AIDS - REINTEGRAQAO - DESPEDIDA ARBITRARIA E 
DISCRIMINATORIA - A aplicagao da Lei n° 9.029/ 95 de maneira analogica 
nao tern o condao de atritar com as normas constitucionais garantidoras dos 
direitos minimos dos trabalhistas, na medida em que, aqui, nao se vislumbra 
simples despedida arbitraria, mas sim despedida arbitraria e discriminatoria. 
Equivoca-se a embargante ao considerar que a decisao turmaria lesiona 
preceito de ordem constitucional, uma vez que este orgao julgador tao 
somente cuidou, e de forma bastante cautelosa, para que a Carta Magna 
deste pais restasse devidamente observada e respeitada. Logo, tem-se que 
e a propria Constituigao que proibe de maneira inequivoca, no caput do seu 
art. 5°, qualquer especie de discriminagao. Depreende-se, pois, dai, que a 
supracitada norma tambem alcanga as relagoes de trabalho. 
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No mesmo sentido decidiu o Tribunal Regional do Trabalho do Estado de 

Rondonia (1995): 

PORTADOR DO VlRUS HIV - DESPEDIMENTO INJUSTO - PRESUNQAO 
DE DISCRIMINAQAO - REINTEGRAQAO - O despedimento injusto de 
empregado portador do virus HIV, ainda que assintomatico, presume-se 
discriminatorio e, como tal, nao e tolerado pela ordem juridica patria, 
impondo-se, via de consequencia, sua reintegragao. 

Decidiu, ainda, o egregio Tribunal Regio do Estado de Sao Paulo (1999), da 

seguinte forma, preceituando a isonomia do trabalhador portador da Sindrome: 

REINTEGRAQAO NO EMPREGO - PORTADOR DO VIRUS DA AIDS -
DISCRIMINAQAO POR PARTE DA EMPRESA - PRINCIPIO DA 
ISONOMIA - VIOLACAO - Reintegragao - Portador do virus da AIDS -
Discriminagao. O trabalhador portador da sindrome da imunodeficiencia 
adquirida e restando demonstrada a discriminagao por parte da Empresa, 
faz jus a reintegragao ao emprego ou idenizagao correspondente, insculpido 
no principio da isonomia garantida aos trabalhadores pela Constituigao ( AC 
un da 4 a T do TRT da 2 a R. RO 02990042215 - Rel. Miguel Gantus Junior j . 
23/ 11/ 99. Recte: Jose Marcelo Abrantes. Recdo: Condominio Edilico "The 
Park Hall" - DO SP - 03/ 12/ 99. p. 145 ementa oficial). 

Reaf irmando sobre os valores da dignidade humana que devem 

incondicionalmente serem respeitados, notadamente quando se cogita de protegao 

as pessoas vit ima de preconceito por sua condigao de portadoras do virus da AIDS, 

o Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Roraima (2006) decidiu: 

PORTADOR DO VIRUS HIV. REINTEGRAQAO. Em circunstancias nas 
quais o trabalhador e portador do virus HIV e o empregador tern ciencia 
desse fato, o mero exercicio imotivado do direito potestativo da dispensa faz 
presumir discriminagao e arbitrariedade. A circunstancia de o sistema 
juridico patrio nao contemplar previsao expressa de estabilidade no 
emprego para o soropositivo de HIV nao impede o julgador de se valer da 
prerrogativa inserta no artigo 8° da CLT, para aplicar a especie os principios 
gerais do Direito, notadamente as garantias constitucionais do direito a vida, 
ao trabalho e a dignidade, insculpidos nos artigos 1°, incisos III e IV; 3° 
inciso IV; 5°, caput e XLI, 170 e 193 da Carta Politica. Recurso de revista 
conhecido e provido. 
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No sentido de se vislumbrar a protegao contra a discriminagao a pessoas 

portadoras da AIDS, posicionou-se o Tribunal Regional do Trabalho do Estado de 

Rondonia (2000): 

REINTEGRAQAO DO EMPREGO - PORTADOR DO VIRUS DA AIDS -
DEMISSAOATO DISCRIMINATORIO - DIREITO POTESTATIVO DO 
EMPREGADOR - ABUSIVIDADE - Despedida do empregado aidetico. A 
pratica de atos discriminatorios pelo empregador esta vedada pelos arts. 3° 
e 5° da Constituigao Federal, bem como, pela Lei n° 9.029/ 95. Quando o 
empregador despede o empregado por qualquer motivo discriminatorio 
estara exercendo da maneira abusiva o seu direito potestativo de despedir. 
A consequencia de tal ato outra nao pode ser que a sua invalidagao atraves 
da reintegragao apaz de restabelecer o "status quo ante". 

Mediante essa realidade jurisprudencial, detecta-se que o ordenamento 

juridico patrio encontra-se provido de principios suficientes parta assegurar ao 

portador de HIV o direito de nao ser despedido, salvo just i f icadamente, ou por justa 

causa devidamente comprovada, pelo devido processo legal. 

Havendo o rompimento do contrato do empregado soroposit ivo e sendo do 

conhecimento do empregador, a contaminagao, deve-se presumir arbitraria a 

despedida e, em consequencia, ser ele reintegrado ao trabalho. Sendo o 

rompimento do pacto decorrente de discriminagao, alem da reintegragao ao trabalho, 

deve se-lo indenizado, com o pagamento da remuneragao no periodo do 

afastamento, em dobro, acrescida de juros e corregao na forma prevista na Lei n° 

9.029/95, aplicada de forma analogica. 

A Jurisprudencia brasileira tern sido um indispensavel pilar na sustentagao 

dos interesses dos trabalhadores portadores do virus HIV, conseguindo, atraves de 

uma interpretagao sensivel e adequada aos Principios basilares da jurisdigao patria, 

conceder a esses individuos direitos fundamentals, por vezes burlados pela 

superioridade economica do empregador e por atitudes de discriminagao. 

Esse avango retrata os contornos do Direito Moderno, que sabe recepcionar 

as mudangas da sociedade e se molda as suas novas perspectivas e tendencias, 

primando pelo alcance da Justiga Social, na medida em que garante a protegao aos 

direitos humanos mundialmente assegurados. 
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Destaca-se o julgado transcrito a seguir, pelo fato de o mesmo resumir 

muitas das questoes ate aqui tratadas, ao retratar a realidade cotidiana do 

empregado soroposit ivo frente ao preconceito no ambiente de trabalho e a 

superioridade economica do empregador. 

Evidencia-se, tambem, a corajosa atuagao do Judiciario paraibano atraves 

de decisao que consagra a Dignidade em contraposigao a discriminagao, 

concedendo ao portador de HIV a certeza de uma vida equil ibrada, com vistas ao 

digno desempenho laboral. Ass im, conforme Acordao do TRT 13 a Regiao da 

Paraiba, observa-se: 

EMENTA: PORTADOR DE VIRUS HIV. RECISAO CONTRATUAL 
DISCRIMINATORIA. REINTEGRAQAO. Presume-se discriminatoria a 
ruptura sem justa causa do contrato de trabalho de empregada portadora do 
vfrus HIV, situacao de pleno conhecimento do empregador, uma vez nao 
tendo sido apresentada motivagao tecnica, economica, disciplinar ou 
financeira para tal conduta, que vai de encontro as mais avancadas normas 
protetivas da dignidade da pessoa humana, constantes em Convencoes da 
OIT ratificadas pelo Brasil (nos 111 e 112) e na propria Constituigao Federal 
(art. 3°, IV). Flagrante, em tal circunstancia, a nulidade da rescisao e 
incensuravel a determinagao judicial de reintegrar-se empregada. DANOS 
MORAIS. OCORRENCIA. INDENIZAQAO DEVI DA. A configuragao de 
danos morais infligidos a laborista independe da divulgagao de seu 
problema de saude pelo empregador, decorrendo simplesmente do estado 
de angustia e da dor subjetiva por ela sofrida em decorrencia da ruptura 
contratual discriminatoria. 

O caso ora mencionado, ocorrido no estado da Paraiba, no ano de 2004, 

retrata a fragil idade da empregada portadora de HIV, ao ser coagida, pelo 

empregador, a pedir demissao do proprio emprego em virtude do virus que contraiu, 

conforme inteiro teor processual em anexo. 

A cidada em questao sofreu limitagoes nao somente no ambito trabalhista, 

mas na esfera intima de sua vida pessoal, sendo vit ima de discriminagdes cotidianas 

no ambiente de trabalho por parte dos colegas e dos seus superiores hierarquicos, 

no tocante a sua condigao de saude, tornada publica indevidamente. 

Consta-se nos autos do processo em analise, que determinados colegas se 

recusavam a usar a mesma caneta utilizada pela portadora do virus HIV, o que, 

logicamente, causava-lhe dor e angustia, diminuindo suas expectativas em manter 

uma vida digna. 
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De maneira identica, encontra-se nos autos processuais a situacao fatica da 

coagao pelo empregador, que deixou recado gravado na secretaria eletronica da 

empregada, convocando-lhe para assinar o PDI (Piano de Dispensa Incentivada), 

exercendo sobre ela notada pressao psicologica e dispensando-a em momento tao 

dificil, f icando a mesma sem o amparo dos meios de subsistencia. 

Encontra-se neste caso em destaque, a impecavel atuagao da Justiga 

paraibana, ao entender a situagao de desvantagem da empregada portadora do 

virus da AIDS e reintegra-la no emprego. Bem como, reparando os danos por ela 

sofridos, coroando a viga mestra do ordenamento juridico patrio: a dignidade da 

pessoa humana. 

4.2 PERSPECTIVAS FUTURAS PARA O EMPREGADO PORTADOR DE HIV NAS 
RELAQOES DE TRABALHO 

A luz do Direito Moderno, os portadores do virus HIV, encontram 

mecanismos mais eficazes na luta pelos seus direitos fundamentals e pelo 

tratamento igualitario dentro do contexto social em que estao inseridos. A moderna 

ciencia jur idica e, permanentemente, pautada na garantia de direitos sociais 

indispensaveis ao desenvolvimento das potencial idades humanas e, taxat ivamente, 

oposta as praticas excludentes e discriminatorias. 

Hodiernamente, o que se busca pela Jurisdigao e o entendimento das novas 

situagoes faticas e dos resultados do processo de evolugao da sociedade, que 

desencadeia uma serie de novas necessidades e perspectivas. 

Atendendo aos apelos da sociedade contemporanea, os Tribunals e demais 

instituigoes de aplicagao do Direito, tern observado esse processo evolutivo e 

adequado o aparato princiologico constitucional e os disposit ivos correlatos ao caso 

concreto, quando a lei demonstra-se omissa a tais situagoes. 

Fazendo uso da analogia, do Direito comparado e da equidade, os julgados 

cada vez mais se aproximam da ideia de Justiga consagrada, nos primordios, por 

Ulpiano, ratificando a firme e constante vontade de dar a cada um o que e seu. 

Neste prisma, torna-se mais palpavel aos soroposit ivos a consecugao de 

direitos que Ihes sao garantidos consti tucionalmente. 
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O atual Estado Democrat ico de Direito, fundamentado nos valores sociais do 

trabalho, e contrario a toda e qualquer forma de discriminagao, nao permitindo, 

desse modo, que os individuos portadores do virus da AIDS sofram esse tipo de 

represalia e sejam tratados como anomalias da natureza ou miseraveis sujeitos a 

condenacao divina, como o foram no inicio da descoberta da epidemia. 

Ao contrario, como ja fora elucidado ao longo do presente estudo, esses 

individuos tern os mesmos direitos que qualquer outro cidadao, e a desmistif icagao 

acerca da doenga esclareceu as lendas e crendices populares em torno de sua 

transmissibi l idade e tratamento. 

O Estado Brasileiro, atraves de sua Carta Politica de 1988, consagrou a 

Igualdade e a Dignidade como principios fundamentals de sua estrutura normativa, 

devendo, pois, serem observados nas mais variadas relagoes do mundo juridico. 

Desse modo, revestem-se de esperanga as perspectivas dos trabalhadores 

portadores de HIV no tocante as relagoes de trabalho. 

A Justiga do Trabalho demonstrou significativo avango ao longo dos anos, 

principalmente, no que concerne a protegao dos hipossuficientes e a diminuigao das 

desigualdades oriundas de arbitrariedades dos que detem superioridade economica. 

Ao reconhecer a competencia para julgar as agoes provenientes de dispensa 

discriminatoria dos portadores do virus da AIDS, o Judiciario Trabalhista realgou os 

reais objetivos do Estado na busca pelo tratamento equitativo dos individuos e pelo 

acesso aos direitos sociais por ele garantidos. 

Verif ica-se que os Tribunals tern decidido de forma unanime em prol dos 

empregados soropositvos, quando despedidos sem justa causa e em decorrencia de 

discriminagao. Essa realidade abre as cortinas para uma nova visao social acerca 

das pessoas infectadas com o virus HIV: o fato de que elas tern direito a vida e de 

vive-la de forma digna. A expectativa de vida dessas pessoas tern aumentado com 

os avangos da Medicina e e imprescindivel que o Direito e a sociedade 

acompanhem esses progressos. 

E neste sentido que caminham as decisoes jurisprudenciais na esfera 

trabaihista, por entenderem que o empregado soroposit ivo tern condigoes para o 

exercicio do labor e os mesmos direitos e deveres que qualquer outro individuo, 

devendo ser isentado de praticas discriminatorias e do preconceito a sua condigao 

de saude, conforme preceituam as normas do Estado Brasileiro. 
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Nao se pode negar que tais conquistas no universo jur idico foram obtidas, 

primordialmente, pelos portadores da Sindrome, ao se organizarem em instituicoes e 

movimentos sociais de auxilio aos soroposit ivos, ate entao, marginal izados por terem 

contraido o virus HIV. 

Esses movimentos da sociedade civil conseguiram, atraves da midia e 

demais formas de comunicacao, transmitir informacoes veridicas sobre a tematica e 

confirmar que a AIDS nao e uma doenga peculiar a certas minorias, que nao ha 

grupos de risco e sim, comportamentos de risco. 

Todavia, o resultado da luta pelo reconhecimento de seus direitos, rendeu 

progressos nao apenas para os portadores da SIDA, mas trouxe para a sociedade o 

amadurecimento de suas concepgoes e para o universo jur idico a sensibil idade de 

entender as mudangas sociais, conf irmando a certeza de que o Direito e uma ciencia 

dinamica e deve acompanhar essas evolugoes. 

Ass im, as pessoas portadoras do virus da AIDS, erguidas por essas 

conquistas, podem, a partir de entao, almejar igualdade no mercado de trabalho e o 

pleno exercicio de suas atividades laborativas, com direito a manutengao de sua 

dignidade e coibigao de atos discriminatorios. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

O presente trabalho cientif ico trouxe a baila as seguintes consideragoes 

finais: 

A AIDS nao e uma doenga comum somente a homossexuais, drogados ou 

individuos promiscuos. Ao contrario, seu surgimento se deu em comunidades 

heterossexuais, nao isentando certas categorias de um possivel contagio. 

Ratif icando a certeza de que nao existem grupos de risco, mas sim comportamentos 

de risco. 

Confirmou-se que a AIDS nao se transmite pelo suor, pelo contato com a 

pele, pelo abrago, pelo beijo, pelo uso de talheres compart i lhados ou por picadas de 

insetos. Somente o contato sexual, sanguineo, aleitamento materno ou o 

compart i lhamento de seringas podem ser polos transmissores do virus HIV. O 

convivio diario com portadores de HIV, sob nenhuma hipotese, oferece riscos a 

saude das pessoas nao infectadas. 

As concepgoes erroneas da sociedade acerca da epidemia da AIDS, 

baseadas na construgao de mitos e estereotipos, consti tuem o fator de maior 

responsabil idade pela criagao do est igma carregado pelos individuos infectados, 

incidindo no preconceito por eles sofrido nas variadas esferas da vida social. 

Verif icou-se que o preconceito e a discriminagao, com genese na ma 

informagao, acarretam graves prejuizos a vida dos portadores de HIV, trazendo 

significativos impactos em suas relagoes socio-juridicas, l imitando-lhes direitos 

fundamentals. 

Frente ao exposto, confirmou-se, tambem, que o individuo portador do virus 

da AIDS tern plena capacidade para o desempenho de atividade laborativa, nao 

sendo encontrado, do ponto de vista clinico, nenhum impedimento que os restrinja 

de desenvolver as atividades profissionais. O que reforga a ideia de que o virus 

contido em sua corrente sanguinea nao diminui a sua capacidade produtiva e o seu 

entusiasmo com o trabalho. 

Entendeu-se que, assim como qualquer outro individuo, o portador de HIV 

tern a mesma necessidade de trabalhar e de sentir-se util. O exercicio do trabalho 

Ihe permite, alem do sustento material, a condugao de uma vida digna e equil ibrada. 
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Observou-se que a legislagao brasileira se preocupou em conferir a todos os 

cidadaos igualdade de direitos nas varias especies de relagoes jur idicas, coroando o 

Principio da Igualdade como elemento basilar do atual Estado Democrat ico de 

Direito, coibindo as praticas discriminatorias que deixam individuos segregados em 

grupos a margem da sociedade e sem acesso aos direitos assegurados 

const i tucionalmente. 

Vis lumbrou-se, de maneira identica, que a construgao do moderno Estado 

Democrat ico de Direito pressupoe a existencia da Dignidade assegurada a todos os 

membros da coletividade. A luz do Principio Constitucional da Dignidade da Pessoa 

Humana e que se constroem os propositos de uma verdadeira Democracia, quais 

sejam, conferir aos cidadaos condigoes dignas de subsistencia e desenvolvimento 

humano, com vistas ao investimento em suas potencial idades e a sua participagao 

social. 

Constatou-se, ainda, que o Direito do Trabalho surge como instrumento 

protetor aos hipossuficientes da relagao trabalhista. O empregado encontra, nos 

di tames trabalhistas, a protegao dos seus direitos essenciais contra a superioridade 

economica do empregador, na ansia de coibir possiveis arbitrariedades. 

No tocante, aos portadores de HIV, esclareceu-se que os mesmos devem ter 

mantidas condigoes razoaveis de trabalho, com igualdade de tratamento e 

oportunidades, devendo ser presumida como discriminatoria, sua dispensa imotivada 

e sem justa causa. 

Nao pode o empregador resilir o contrato de trabalho com seu empregado por 

motivos discriminatorios. notadamente, por ser o empregado portador da Sindrome 

da Imunodeficiencia Humana. 

A Constituigao Federal de 1988, alem de elucidar principios indispensaveis as 

estruturas normativas, tambem assegurou o exercicio do trabalho como direito social 

a todos os cidadaos do Estado Brasileiro, nao isentando os soroposit ivos desse 

amparo Constitucional. 

Entendeu-se, tambem, que em conformidade com os preceitos 

Constitucionais, o exame admissional anti-HIV e completamente ilegal. Essa medida 

configura nitida discriminagao aos portadores do virus da ADIS e real desrespeito ao 

direito a intimidade e a vida privada, motivando, ainda, o crescimento do preconceito 

e das desigualdades nas relagoes de trabalho. O contrato de trabalho possui uma 
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funcao social e o direito do empregador em escolher quern contratar nao deve 

contrariar essa fungao. 

Deve ser garantido o emprego do portador de HIV, por ser esse individuo 

equivalente a qualquer outro em direitos e deveres e por ter condigoes fisicas e 

psiquicas de exercer atividade laboral. A garantia de emprego tern amparo no direito 

social do trabalho, assegurado pela Carta Politica de 1988 e nos principios do 

Direito Trabalhista, quais sejam, a continuidade do contrato de trabalho e a protegao 

do trabalhador. 

E possivel a aplicagao do instituto da estabil idade, mesmo nao expresso em 

lei, ao empregado portador de HIV, atraves da analogia e dos principios gerais do 

Direito em adequagao ao caso concreto, sendo imperiosa a manutengao no 

emprego, com reintegragao, se for o caso, como maneira eqii i tativa de tratamento a 

esses individuos, em materia trabalhista. 

E de fundamental importancia o papel do Judiciario no contexto da AIDS nas 

relagoes de trabalho. Somente atraves da sensibil idade do operador do direito e da 

adequagao dos principios jur idicos a evolugao social, se conseguira promover a 

justiga nessas relagoes jur idicas, diminuindo as desigualdades. 

O Direito deve acompanhar as mudangas da sociedade e seguir os rumos de 

sua evolugao historica. Na ausencia de norma expressa que discipline determinadas 

situagoes da seara jur idica, e imprescindivel o uso do bom senso e da equidade por 

parte dos Tribunals. 

Quanto a legislagao, e preciso altera-la, de modo que a mesma passe a 

assegurar a garantia de emprego as minorias discriminadas, a exemplo, os 

portadores de HIV e, a partir disso, possa ser assegurado o direito ao exercicio do 

trabalho e a manutengao de uma vida digna e produtiva. 

E de extrema importancia, formular polit icas de incentivo nas empresas e 

instituigoes, direcionadas ao trato dos impactos da AIDS, motivando a contratagao e 

criagao de novos postos de trabalho, bem como implementar programas de 

conscientizagao, sensibil izagao e educagao de empregadores e funcionarios, acerca 

da doenga. 

Nao se busca o tratamento misericordioso aos soroposit ivos, mas o respeito 

aos seus direitos fundamentals consagrados pelas normas e principios do 

ordenamento juridico brasileiro para o favorecimento da igualdade de condigoes no 

mercado de trabalho. 
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Vale mencionar, que todas as consideracoes aduzidas se erguem nos pilares 

da Dignidade Humana, para a qual, a pessoa o (ser humano em sua essencia) e 

sempre o f im, e nunca o meio, devendo ter protegao juridica do Estado e o respeito 

da sociedade. Somente atraves da sol idariedade e do respeito, se conseguira 

garantir aos portadores de HIV a plenitude de seus direitos basicos e, ao Estado, a 

obtengao de seus ideais democrat icos e sociais. 
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ANEXO I - LEI N° 9.029 - DE 13 DE ABRIL DE 1995 - DOU DE 17/4/95 

Proibe a exigencia de atestados de 
gravidez e esteril izagao, e outras 

praticas discriminatorias, para efeitos 
admissionais ou de permanencia da 

relagao juridica de trabalho, e da outras 
providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica proibida a adocao de qualquer pratica discriminatoria e limitativa para 
efeito de acesso a relagao de emprego, ou sua manutengao, por motivo de sexo, 
or igem, raga, cor, estado civil, situagao familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as 
hipoteses de protegao ao menor previstas no inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituigao Federal. 

Art. 2° Const i tuem crime as seguintes praticas discriminatorias: 

1 - a exigencia de teste, exame, pericia, laudo, atestado, declaragao ou qualquer 
outro procedimento relativo a esteril izagao ou a estado de gravidez; 

II - a adogao de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que conf igurem: 

a) indugao ou instigamento a esteril izagao genetica; 

b) promogao do controle de natalidade, assim nao considerado o oferecimento de 
servigos e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados atraves de 
instituigoes publicas ou privadas, submetidas as normas do Sistema Unico de Saude 
- S U S . 

Pena: detencao de um a dois a n o s e multa. 

Paragrafo unico. Sao sujeitos ativos dos crimes a que se refere este artigo: 

I - a pessoa fisica empregadora; 

II - o representante legal do empregador, como definido na legislagao trabalhista; 

III - o dirigente, direto ou por delegagao, de orgaos publicos e entidades das 
Administragoes Publicas direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

Art. 3° Sem prejuizo do prescrito no artigo anterior, as infragoes do disposto nesta 
Lei sao passiveis das seguintes cominagoes: 

I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salario pago pelo empregador, 
elevado em cinquenta por cento em caso de reincidencia; 
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II - proibigao de obter emprest imo ou f inanciamento junto a i n s t i t u t e s f inanceiras 
oficiais. 

Art. 4° O rompimento da relagao de trabalho por ato discriminatorio, nos moldes 
desta Lei, faculta ao empregado optar entre: 

I - a readmissao com ressarcimento integral de todo o periodo de afastamento, 
mediante pagamento das remuneragoes devidas, corrigidas monetar iamente, 
acrescidas dos juros legais; 

II - a percepgao, em dobro, da remuneragao do periodo de afastamento, corrigida 
monetar iamente e acrescida dos juros legais. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 6° Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Brasil ia, 13 de abril de 1995; 174° da Independencia e 107° da Republica 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Paiva 
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ANEXO II - A C O R D A O TRT- PROC. NU.: 00321.2003.002.13.00.7 - RECURSO 
ORDINARIO 

Acordao TRT 00305.2003.013.13.00-8 

Juiz designado para redigir o Acordao 

RILDO ALB UQ UERQ UE MOUSINHO DE BRITO Procurador do Trabalho 

PUBLICADO NO DJ/PB EM 16/05/2004 ACORDAO - PROC. NU.: 

00321.2003.002.13.00.7 RECURSO ORDINARIO 
RECORRENTE: BANCO ABN A M R O REAL S/A 
RECORRIDA: Maria Betania Pessoa Coelho 

EMENTA: PORTADOR DE VJRUS HIV. RECISAO CONTRATUAL 
DISCRIMINATORIA. REINTEGRAQAO. Presume-se discriminatoria a ruptura sem 
justa causa do contrato de trabalho de empregada portadora do virus HIV, situagao 
de pleno conhecimento do empregador, uma vez nao tendo sido apresentada 
motivagao tecnica, economica, disciplinar ou f inanceira para tal conduta, que vai de 
encontro as mais avancadas normas protetivas da dignidade da pessoa humana, 
constantes em Convengoes da OIT ratificadas pelo Brasil (nos 111 e 142) e na 
propria Constituigao Federal (art. 3°, IV). Flagrante, em tal circunstancia, a nulidade 
da rescisao e incensuravel a determinagao judicial de reintegrar-se a empregada. 
DANOS MORAIS. OCORRENCIA. INDENIZAQAO DEVIDA. A configuragao de 
danos morais infligidos a laborista independe da divulgagao de seu problema de 
saude pelo empregador, decorrendo simplesmente do estado de angustia e da dor 
subjetiva por ela sofrida em decorrencia da ruptura contratual discriminatoria. 

Vistos etc. 

Recurso ordinario oriundo da 2 8 Vara do Trabalho de Joao Pessoa/PB, interposto 
nos autos da reclamagao trabalhista ajuizada por MARIA BETANIA PESSOA 
COELHO contra o BANCO ABN A M R O REAL S/A. 
O MM. Juiz de origem acolheu os pedidos formulados na inicial, condenando o 
reclamado a reintegrar a reclamante em seu emprego, com o pagamento dos 
salarios e vantagens do periodo de afastamento, alem de pagar indenizagao por 
dano moral (fls. 146/152). 
A demandante e o demandado opuseram embargos de declaragao, as fls. 153/154 e 
157/158, 
respectivamente, tendo sido ambos rejeitados pela decisao constante as fls. 
165/166, na qual foi aplicada a empresa a multa prevista no art. 538, paragrafo 
unico, do CPC, na base de 1 % sobre o valor da causa, alem de ter sido f ixada a 
multa de R$ 500,00 por dia de atraso no cumprimento da reintegragao da 
reclamante, apos 48 horas do transito em julgado da sentenga. 
Recorre o Banco a este Regional, arguindo a nulidade da decisao de embargos de 
declaragao, por prestagao jurisdicional incompleta. Prossegue pleiteando o 
afastamento da multa imposta por embargos protelatorios, bem como insurgindo-se 
contra a reintegragao da laborista, sob o argumento de que a rescisao contratual 
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decorreu da livre adesao ao Piano de Demissao Incentivado. Aduz que ela nao 
sofreu discriminacao por ser portadora do virus da A I O S , inexistindo razao para que 
Ihe fosse deferida indenizacao por danos morais (fls. 169/182). Custas e deposito 
recursal comprovados as fls. 184/185. 
Contra-razoes a fi. 190. 
O douto representante do Ministerio Publico do Trabalho pronunciou-se pelo 
conhecimento e nao-provimento do recurso ordinario, mantendo-se incolume a 
decisao recorrida (fls. 194/198). 

Documentos juntados pelo reclamado as fls. 202/227. 
Em sessao de ju lgamento, o advogado do demandado requereu, em sustentagao 
oral, o adiamento da apreciagao do recurso, com o fim de proporcionar a analise dos 
documentos colacionados no dia anterior. 
E o relatorio. 

V O T O 

ADMISSIBILIDADE 

Conhego do recurso ordinario, eis que regularmente interposto. 
Esclarega-se que o recebimento da notificagao constante a f l . 168, cientif icando o 
reclamado da decisao de embargos, ocorreu na data de 08/10/2003, conforme se 
verifica a f l . 186 (informagao da ECT). Consequentemente, conclui-se estar 
preenchido o pressuposto da tempest iv idade, eis que protocolizado o recurso no 
ultimo dia do octidio destinado a tal f im (16/10/2003 - f l . 169). 

QUESTAO DE ORDEM, SUSCITADA PELO A D V O G A D O DO RECORRENTE 

Na data aprazada para a apreciagao do presente recurso, o advogado do Banco, em 
sua sustentagao oral, suscitou questao de ordem, pleiteando o adiamento do 
ju lgamento da demanda, sob o argumento de que foram adunados aos autos, pouco 
antes da sessao, documentos novos, extraidos de Agao Civil Publica movida pelo 
Ministerio Publico do Trabalho, que seriam bastante relevantes para a solugao da 
controversia sub judice. 
Conforme se observa as fls. 204/227, as pegas juntadas foram produzidas a partir 
de outubro de 2003, portanto, apos a prolagao da sentenga revisanda, que ocorreu 
em 30 de maio de 2003 (fl. 152), razao pela qual delas se conhece. 
Esclarega-se que a correlagao existente entre a reclamagao trabalhista e a ACP 
decorre de ter sido ajuizada esta ultima em razao do ato discriminatorio narrado nos 
presentes autos, de dispensa da Sra. Maria Betania Pessoa Coelho, por ser 
portadora do virus HIV. 
Frise-se, todavia, que a agao ministerial visa, ao contrario da reclamatoria, a 
alcangar a protegao coletiva da sociedade, no tocante a condutas discriminatorias 
semelhantes a abordada nos presentes autos. 
De qualquer forma, os documentos colacionados pela empresa na vespera do 
ju lgamento foram devidamente anal isados, revelando-se irrelevantes para alterar a 
conclusao da analise recursal. Diante disto, o unico motivo que poderia sobrestar o 
ju lgamento do recurso seria a necessidade de cientificar-se a parte contraria acerca 
do teor das novas pegas processuais. 
Tal procedimento, todavia, apenas acarretaria um retardamento da prestagao 
jurisdicional, que certamente prejuizos traria a postulante, em razao de seu 
debil itado estado de saude, relatado com enfase na sessao por seu advogado. 
Presume-se, portanto, que nao teria a obreira interesse no cumprimento de tal 
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formalidade processual, conclusao reforgada pela ausencia de manifestacao de seu 
causidico a este respeito. 
Isto posto, rejeito a questao de ordem. 

PRELIM INAR DE NULIDADE DA DECISAO DE EMBARGOS, POR PRESTACAO 
JURISDICIONAL INCOMPLETA 

Suscita o recorrente a presente preliminar, sob o argumento de que a decisao de 
embargos nao sanou omissao supostamente detectada na sentenca embargada, 
referente a compensagao dos valores recebidos pela reclamante na epoca da 
rescisao contratual anulada judicialmente. 
Nao Ihe assiste razao. 
A simples leitura da decisao constante as fls. 165/166 evidencia que a questao foi 
expressamente enfrentada, tendo a magistrada entendido nao existir o vlcio 
apontado pelo reu, esclarecendo que as diretrizes f ixadas na fundamentagao da 
sentenca, integrantes do dispositivo, rejeitaram o pedido de devolucao de qualquer 
valor recebido em decorrencia do PDI. Observando-se ter ocorrido a analise do 
ponto venti lado nos embargos, nao se ha de falar em negativa da prestacao 
jurisdicional. 
A discordancia da parte com a conclusao adotada pela julgadora apenas pode 
ensejar nova apreciagao da materia por este Regional, rejeitando-se, todavia, a tese 
apresentada prel iminarmente. 
Isto posto, rejeito a preliminar. 

MERITO 

Tratam os autos de empregada de instituigao bancaria que constatou ter contraido o 
virus HIV em 1991 (fl. 34), si tuacao confirmada em 22/06/1994 (fl. 35), e que este 
fato, segundo a exordial, constituiu elemento determinante para a ruptura contratual 
discriminatoria, por iniciativa patronal, em 25/09/2002. 
Nao lograram exito os argumentos da defesa acerca da livre e espontanea adesao 
da reclamante ao PDI e do desconhecimento de seu estado de saude na epoca do 
distrato. 
A leitura do regulamento do programa ja deixa entrever que a "opgao" dos 
empregados a seu respeito dava-se posteriormente a terem sido dispensados pelo 
empregador. 
Convem transcrever o seguinte trecho da norma: 

"12.1 - Os empregados poderao concordar ou discordar em aderir ao PDI no ato da 
comunicagao do seu desl igamento. 12.2 - No ato da comunicagao do seu 
desl igamento sera 
assegurado ao empregado o direito de adesao ao PDI, atraves de consulta 
formalizada no proprio formulario T e r m o de Adesao', em sua parte superior. 

12.4 - Os empregados que manifestarem sua discordancia ou, 
ainda, a sua omissao, serao automaticamente e definit ivamente excluidos do 
PDI, desobrigando o PARAIBAN quanto ao pagamento das vantagens adicionais 
previstas no PDI, assegurando ao empregado desl igado o pagamento dos direitos 
trabalhistas rescisorios previstos na legislagao vigente, conforme disposto no 
Paragrafo Unico da Clausula Nona do Acordo Coletivo de Trabalho." (Fl. 97.) 
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Como se percebe, a adesao ao Programa de Demissao Incentivado nao 
condicionava a ruptura contratual, pois esta, na verdade, a precedia. 
Desta forma, sendo inevitavel o distrato, ao trabalhador restava apenas aderir ao 
programa, a fim de receber o pagamento de um plus rescisorio ao qual nao teria 
direito, caso se recusasse a assim proceder. 
A situagao da reclamante era ainda mais delicada, em decorrencia da doenga que a 
acometia, conhecida plenamente em seu ambiente de trabalho, conforme revelou a 
prova oral. 
A segunda e a terceira testemunhas da autora foram suas colegas de trabalho ate 
1991 e 1992, respectivamente, tendo ambas afirmado que ja havia suspeitas no 
Banco, naquela epoca, de que a obreira estivesse com AIDS (fls. 124/125). 
A Sra. Vania Maria Moreira tambem informou que a postulante ja se submetia a 
tratamento em Recife, com liberagao do Banco, e mencionou um incidente havido na 
epoca do fechamento do PARAIBAN, quando alguns funcionarios, entre os quais a 
autora, colhiam assinaturas dos demais empregados, visando a reabertura da 
instituigao, tendo sido rejeitada a caneta dela por muitos deles, em razao de 
desconf iarem ser ela portadora do virus HIV (fl. 124). 
As duas ultimas testemunhas tambem narraram a mudanga fisica que foi sofrendo a 
laborista durante o contrato de trabalho, em decorrencia da doenga, circunstancia 
que presenciaram por manterem contato com ela mesmo apos terem sido 
desl igadas do reclamado. 
Nao bastasse isso, a Sra. Isabel Cristina Henriques da Silva relatou que, no dia 
seguinte a despedida da reclamante, visitou-a, atendendo a seu pedido. Constatou 
que ela estava arrasada e chegou a ouvir um recado gravado em sua secretaria 
eletronica, "no qual o Sr. Clovis convocava a reclamante para assinar o PDI, fazendo 
mengao expressa 'ao problema' da reclamante; que textualmente, o gerente dizia 
que a reclamante comparecesse para assinar o PDI, 'por conta daquele seu 
problema"' (fl. 125). 
Diante de todos estes fatos, nao ha duvida de que o empregador sabia ser a 
vindicante portadora do HIV. 
A coagao moral da qual foi ela vlt ima para assinar o PDI tambem e flagrante, pois, 
sendo inevitavel a ruptura contratual, nao poderia prescindir da indenizagao 
conferida pelo programa, mormente diante dos altos custos que exigiam seu 
tratamento de saude e da iminencia de perder o meio de subsistencia que ate entao 
possuia, bem como o piano de saude e a possibi l idade de gozo de beneficio 
previdenciario. 
O animo de desligar-se da empresa, na verdade, nunca houve, tanto assim que a 
obreira nao optou por aderir ao PDV, cujas vantagens oferecidas eram maiores que 
o PDI. 
Alias, tanto tinha a autora o interesse de manter seu vinculo que, pouco antes do 
deslinde, em 21 de abril de 2002, apresentou documento ao empregador, 
comunicando ter adquirido direito a estabil idade provisoria de pre-aposentadoria, 
respaldando-se em disposigao constante na Convengao Coletiva de 2001/2002. 
Consta no anverso da petigao a assinatura de recebimento, emitida pelo gerente 
Cloves Araujo Nascimento (fl. 38). 
Saliente-se que a empresa nao chegou a impugnar tal documento, nem o 
fundamento nele evocado como suporte a pretensao esposada naquela 
oportunidade. 
A contestagao rechagou a existencia de estabil idade da postulante apenas 
escudando-se na inexistencia de norma legal que a respaldasse, ja que realmente 
nao existe previsao desta ordem no caso dos portadores de HIV, bem como 
arguindo que "a acionante subscreveu T E R M O DE RENUNCIA' , no qual abriu mao 
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de eventual estabil idade provisoria que fosse detentora", perdendo "completamente 
os beneficios que qualquer norma legal ou convencional pudesse Ihe assegurar" (fl. 
65). 
O silencio do Banco quanto ao documento em referenda e ao instrumento normativo 
nele mencionado leva a crer que realmente a autora se enquadrava em hipotese de 
estabil idade pactuada colet ivamente. 
Os trechos da convencao coletiva adunados as fls. 36/37 sao considerados, por 
conseguinte, autenticos e suficientes a respaldar a alegagao da demandante, 
maxime nao se podendo considerar valida qualquer renuncia sua, ante a coacao 
sofrida para aderir ao PDI em todos os seus termos. 
Ademais , mesmo que se despreze a questao da estabil idade, a nulidade da 
despedida perpretada pelo demandado resta configurada, diante da natureza 
discriminatoria de tal conduta. Estava ciente o empregador da gravidade da doenga 
da obreira e da importancia de seu trabalho nao so para prover-lhe a subsistencia e 
proporcionar-lhe meios de custear o tratamento, mas tambem garantir-lhe a salutar 
manutengao da atividade que Ihe fazia sentir-se util e contribuia substancialmente 
para sua integragao social. 
A despeito disto, rescindiu o vinculo empregat ic io sem apresentar qualquer motivo 
tecnico, economico, disciplinar ou f inanceiro, presumindo-se a discriminagao que 
motivou a dispensa. Sobre o tema, convem citar o entendimento da eminente Juiza 
Al ice Monteiro de Barros: 
"Assim, a dispensa do empregado portador do HIV, quando nao 
comprovado um motivo justif icavel, presume-se discriminatoria e arbitraria, devendo 
ser coibida, pois sua permanencia no emprego, alem do carater de laboraterapia, ira 
propiciar-lhe a aquisigao dos beneficios previdenciarios que recebera quando estiver 
impossibil i tado de continuar trabalhando, o que, certamente, ocorrera, considerando 
tratar-se de doenga letaL" (Revista L Tr, vol. 65, margo de 2 0 0 1 , p. 276.) 

Nao ha duvida de que o empregador foi agente de um abalo psicologico significativo 
na vida da laborista, situagao que se sabe contribuir para o desgaste do sistema 
imunologico e, consequentemente, o agravamento dos sintomas da doenga. 
A discriminagao sofrida por ela nao pode ser tolerada, diante das normas proibitivas 
deste tipo de conduta existentes na Constituigao Federal (art. 3°, IV) e Convengoes 
ratificadas pelo Brasil (nos 111 e 142, ambas da OIT), promovendo o avango nas 
relagoes de trabalho, com vistas a preservar a dignidade da pessoa humana. 
O poder potestative do empregador, ao resilir o contrato, deve, por obvio, encontrar 
limites em casos como o dos autos. 
Relevante observar os arestos a seguir transcritos: 

"AIOS - REINTEGRAQAO - DIREITO SOCIAL RECONHECIDO - A AIOS 
e o mal do seculo, causador nao so de incapacitagao definitiva para o 
trabalho, sabidamente fatal. Alem disso atinge o portador nao so f isicamente, mas, 
tambem, em sua capacidade psiquica. A dispensa imotivada do portador do virus, 
fora de qualquer duvida e discriminatoria, afetando dignidade da pessoa humana, 
direito fundamental da democracia (CF, art. 1°, 111).(...)A 
Convengao 111 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo nO 104, de 24.11.1964, 
e promulgada atraves do Decreto nO 62.150, de 19.01.1968, consagra a isonomia, 
com a finalidade de rejeitar toda e qualquer discriminagao, inclusive em face 
das condigoes fisicas e de saude do trabalhador, sempre que presente a 
possibi l idade de cumprimento do contrato de trabalho. Naturalmente, nao sera 
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qualquer molestia que tera forca capaz de provocar a pratica discriminatoria. 
Todavia, a AIOS, pela origem (inclusive racial, inclusive pela opgao sexual) e 
tambem pelo panico que provoca, em razao do medo de contagio, que afasta o 
homem comum do portador da molestia, da marca que o distingue e compromete 
sua continuacao na sociedade, comprometendo a obtencao de um novo posto de 
trabalho, permite que se de ao diploma legal interpretagao analogica, como 
permite o artigo 8 ° da Consol idacao das Leis do Trabalho." (TRT 2 8 R. - MS 
1 1 7 5 5 - ( 2 0 0 3 0 0 5 8 5 2 ) - SOI - Rel. Juiz Jose Carlos da Silva Arouca - DOESP 
1 6 . 0 5 . 2 0 0 3 . ) 

"DISPENSA - PORTADOR DO VIRUS DA AIOS - PORTADOR DE VIRUS 
HIV - DISPENSA DISCRIMINATORIA - PRESUNQAO - DIREITO A 
REINTEGRAQAOCONVENQAO OIT 1 5 9 - READAPTAQAO E R E A B I L I T A Q A O 
PROFISSIONAIS - 1 . A protegao contra discriminagao cobra do interprete exegese 
pro-ativa que efet ivamente 
implique o operador do direito na viabil izagao concreta do bem juridico 
perseguido. Na hipotese do portador do virus HIV, a tutela contra 
discriminagao desse trabalhador, tanto no ambito da empresa, como no do 
estabelecimento, pode ser alcangada a partir da presungao da existencia de 
dispensa discriminatoria, quando nao exista motivagao de ordem tecnica, 
economica, disciplinar ou f inanceira, para a despedida, salvo robusta prova em 
contrario. Inteligencia dos artigos 1 ° e 4 ° , inciso I, da Lei nO 9 . 0 2 9 / 9 5 . 2 . 
A discriminagao velada, inconsciente e ate involuntaria e um fenomeno que deve ser 
combatido, mas uma realidade que nao pode ser s implesmente ignorada pelo 
judiciario. A releitura do instituto da readaptagao profissional, princip 
almente a luz da perspectiva aberta pelo artigo 1 0 da convengao OIT 159 , uma das 
formas de ponderagao dos bens jur idicos postos em confrontagao, na dificil e 
delicada questao que envolve a integragao do portador de virus HIV na vida social 
da empresa." (TRT 3 8 R. - RO 9 0 6 7 / 0 2 - 3 8 T. - Rel. Juiz Jos Eduardo de Resende 
Chaves Junior - DJMG 0 5 . 1 0 . 2 0 0 2 - p. 0 6 . ) 

O dano moral infligido a postulante tambem e patente, ante a discriminagao tao cruel 
e desprezivel manifestada pelo reclamado, exercendo sobre ela pressao psicologica 
a f im de aderir ao PDI, dispensando-a em momento tao dificil de sua vida e fazendo-
a ficar ao desamparo dos meios de subsistencia. 
Desnecessario perquirir-se, neste caso, sobre as repercussoes da conduta do reu 
no ambiente social da obreira, pouco importando que nao tenha ele promovido a 
divulgagao de seu problema de saude, pois a dor subjetiva por ela suportada 
independe deste fato. 

A angustia que se apossou dela com a rescisao de seu contrato, alem de ser 
dedutivel pelas condigoes em que ocorreu, foi relatada por duas de suas 
testemunhas, Ora. Beneria Yace Oonato (fls. 1 2 3 / 1 2 4 ) e Sra. Isabel Cristina 
Henriques da Silva (fls. 1 2 4 / 1 2 5 ) . 
Ressalte-se que a primeira esclareceu ser psicologa da vindicante ha certo tempo e 
relatou o abalo emocional sofrido por ela no dia da rescisao, diante da surpresa que 
tivera com a iniciativa patronal, chegando a necessitar de seu atendimento 
profissional com urgencia. 
Af irmou a Ora. Beneria "que no dia em que a reclamante foi dispensada, a depoente 
foi procurada para um atendimento de urgencia, no domicil io da paciente; que a 
reclamante estava transtornada, pois havia sido surpreendida com a dispensa; ( ... ) 
que a reclamante informou que assinou um documento no ato da dispensa e depois, 
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pensando melhor, deixou de assinar um outro documento; que, segundo a 
reclamante, essa assinatura foi aposta porque ela foi surpreendida com a dispensa e 
ficou desnorteada, sendo levada a pensar que se nao assinasse, alem de perder o 
emprego, perderia outras vantagens" (grifos acrescidos - fls. 123/124). 
Nao ha duvida, portanto, acerca do dano moral sofrido pela laborista, convindo 
mencionar, a respeito do tema, a licao do ilustre doutrinador Jorge Pinheiro Castelo: 

"Como ja se viu anteriormente, o dano moral nao ocorre, apenas, quando se 
perpetra um ato que causa agravo ou desabono a honra, ao nome ou a imagem da 
pessoa. Nao. 
A nogao e conceito de dano moral, inclusive o laboral, e muito mais amplo, 
pois cobre todo o espectro da personalidade humana - alcangando todos os atos 
ilicitos que causem, desnecessaria e i l icitamente, desassossego, desconforto, medo, 
constrangimento, angustia, apreensao, perda da paz interior, sent imento de 
perseguigao ou discriminagao, desestabil izagao pessoal, profissional, 
social e f inanceira." (A prova do dano moral trabalhista, Revista L Tr, ano 66, 
vol. 10, p. 1188.) 

Saliente-se que o debate da questao trazida a ju lzo pela demandante nao encontra 
obice no simples fato de ter havido assistencia sindical na epoca da ruptura, pois a 
evocagao ao En. 330 do C. TST nao tern o condao de afastar a possibi l idade de 
apreciagao judicial acerca da nulidade da despedida e dano moral acaso havido. 
Diante de tudo isto, afigura-se incensuravel a sentenga vergastada, ao anular a 
rescisao contratual, determinando a reintegragao da recorrida ao emprego, com 
pagamento de salarios e vantagens do periodo do afastamento, bem como a 
concessao de indenizagao por danos morais, cujo valor arbitrado afigura-se 
razoavel, consistente em trinta vezes o salario mensal da reclamante, alem da 
vantagem adicional ja recebida no TRCT constante a f l . 42, consistente na 
importancia relativa ao POI. 
Registre-se que a analise dos documentos juntados as fls. 204/227 revelou que seu 
conteudo e irrelevante para o ju lgamento do presente recurso, conforme ja 
mencionado, ao rejeitar-se a questao de ordem suscitada pelo advogado do 
reclamado. 
Sabendo-se que o efeito proprio da reintegragao e considerar a manutengao do 
contrato de trabalho sem solugao de continuidade, razao assiste ao recorrente 
quando pleiteia a dedugao das verbas rescisorias proprias da despedida sem justa 
causa, decorrentes da legislagao consol idada, sendo o caso do aviso previo e suas 
repercussoes no 13° salario registrado no TRCT (fl. 42), bem como da multa de 4 0 % 
sobre o FGTS. 
A quantia auferida pela postulante em decorrencia da adesao ao POI, todavia, deve 
ser mantida como parte da indenizagao por danos morais, e as demais parcelas 
trabalhistas registradas no TRCT consideram-se antecipagao e quitagao de verbas 
devidas durante o pacto. 
Prospera, ainda, o pedido de afastamento da multa de 1 % sobre o valor da causa, 
imposta por embargos protelatorios, uma vez observando-se que o instrumento 
processual foi adequadamente utilizado para aperfeigoamento do julgado, 
conquanto tenha sido equivocado o entendimento do embargante acerca da 
omissao. 
Isto posto, dou provimento parcial ao recurso, para excluir da condenagao a multa 
de 1 % aplicada por ocasiao do julgamento dos embargos de declaragao e 
determinar que sejam deduzidos da condenagao os valores pagos a titulo de aviso 
previo e suas repercussoes no 13° salario, bem como a multa de 4 0 % sobre o 
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FGTS. 
Custas mantidas. 
A C O R D A M os Juizes do Tribunal Regional do Trabalho da 13 8 Regiao, por 
unanimidade, rejeitar a questao de ordem suscitada pelo advogado do recorrente, 
na Tribuna, relativa ao adiamento do ju lgamento ate a apreciagao do Mandado de 
Seguranca impetrado pelo recorrente; por unanimidade, rejeitar a preliminar de 
nulidade da decisao de embargos, por prestagao jurisdicional incompleta; Merito: por 
maioria, dar provimento parcial ao recurso, para excluir da condenagao a multa de 1 
% aplicada por ocasiao do ju lgamento dos embargos de declaragao e determinar 
que sejam deduzidos da condenagao os valores pagos a titulo de aviso previo e 
suas repercussoes no 13° salario e os 4 0 % (quarenta por cento) sobre o FGTS, 
mantendo a sentenga de 1 0 grau quanto ao mais, com a divergencia parcial da 
Julza Ana Nobrega, que, alem disto, excluia a vantagem pela demissao incentivada. 

Joao Pessoa, 09 de margo de 2004. 
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