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RESUMO 

 

VINAGRE, Bianca Dias Ferreira. Limites ao Poder de Fiscalização nas Relações de Trabalho. 
143 p. Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

A maioria das demandas envolvendo pedidos de danos morais no judiciário trabalhista 
brasileiro é originada a partir de abusos patronais cometidos no exercício do poder diretivo, 
em especial de sua dimensão fiscalizatória. Embora inexista, no Brasil, disciplina normativa 
específica quanto aos limites à maior parte das manifestações do poder de fiscalização, seu 
exercício é restringido pela dignidade da pessoa humana, que deve ser compreendida de 
acordo com a noção de trabalho decente propugnada pela OIT. A dignidade humana constitui 
cláusula geral de proteção aos direitos da personalidade, dentre eles, os direitos à intimidade e 
à vida privada, os mais ofendidos por meio da fiscalização patronal abusiva nas fases pré-
contratual, contratual e pós-contratual. Práticas como a revista pessoal nos trabalhadores e em 
seus pertences, a limitação à utilização de banheiros, a instalação de câmeras e microfones no 
local de trabalho e o monitoramento dos computadores utilizados na empresa revelam, por 
vezes, violações a esses direitos. A revista não encontra fundamento no poder de fiscalização 
e no direito de propriedade do empregador, salvo quando tiver por objetivo a garantia da 
saúde ou segurança no ambiente laboral. A instalação de equipamentos audiovisuais, quando 
visar a proteção patrimonial do empregador ou for essencial ao procedimento de gestão, 
somente pode se dar nos espaços em que o trabalho for efetivamente desenvolvido e por 
tempo determinado, fundada em situação específica, sendo imprescindível a ciência dos 
monitorados quanto à instalação e à localização dos equipamentos. A escuta telefônica e o 
monitoramento de computadores e e-mails somente será possível quando o empregador 
determinar a utilização dos meios exclusivamente para os fins da prestação laboral, com 
ciência inequívoca dos trabalhadores, além de disponibilizar ou autorizar a utilização de 
meios alternativos para a comunicação pessoal. Não devem ser admitidas quaisquer 
limitações à utilização de banheiros, bem como o estabelecimento de “escala de gravidez” no 
âmbito empresarial. Sendo o tomador de serviços legitimado a exercer o poder fiscalizatório 
sobre a atividade produtiva empreendida no estabelecimento e havendo a indiscutível 
imperatividade da proteção aos direitos da personalidade obreiros, é necessária a fixação 
normativa de limites ao poder patronal, em prol do estabelecimento da segurança jurídica. O 
direito de resistência é contraface do poder diretivo, no sentido de que o uso irregular deste 
faz nascer aquele e, consequentemente, os limites do poder diretivo condicionam os do ius 
resistentiae. Os trabalhadores devem exercê-lo com fulcro nos direitos à vida privada, à 
intimidade, à honra e à dignidade humana. A doutrina deve valer-se da técnica da ponderação 
para estabelecer os limites ao poder fiscalizatório patronal, com fulcro no princípio da 
proporcionalidade. A divergência jurisprudencial deve ser minimizada pela atividade criativa 
dos juízes quanto aos limites ao poder fiscalizatório, consoante o princípio da 
proporcionalidade, e por meio da utilização de mecanismos específicos voltados à redução da 
insegurança jurídica no Judiciário Trabalhista, tais como recursos de revista, embargos de 
divergência, incidentes de uniformização de jurisprudência, súmulas, precedentes normativos 
e orientações jurisprudenciais. Nada impede, ainda, que limites ao poder fiscalizatório 
patronal sejam estabelecidos por meio de negociação coletiva. 

Palavras-chave: direito do trabalho, poder de fiscalização, vida privada, intimidade, limites. 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 

VINAGRE, Bianca Dias Ferreira. Limits to the Supervisory Power in Labor Relations. 143 p. 
Master - Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2015. 

Most lawsuits involving claims for moral damages in Brazilian labor courts are originated 
from abuses committed in employer's power of direction, especially on its supervisory 
dimension. Although there is no specific normative discipline, in Brazil, about the limits of 
most of the supervisory power demonstrations, its exercise is restricted by human’s dignity, 
which must be understood according to the concept of decent work proposed by the ILO. 
Human’s dignity is a general protection principle to the personality rights, including the rights 
to intimacy and private life, the most offended by abusive employer’s supervision in pre-
contractual, contractual and post-contractual phases. Practices such as inspecting workers and 
their belongings, limiting the use of toilets, installing cameras and microphones in the 
workplace and monitoring the computers used at the company reveal sometimes violations of 
these rights. The inspection has no basis in the supervisory power nor in the employer’s right 
to property, except when it is intended to guarantee the health or safety in the work 
environment. The installation of audiovisual equipment to protect employer’s heritage or 
when it’s essential to the management procedure can only occur in areas where the work is 
effectively developed and for a specified time, based on the specific situation. The monitored 
workers’ knowledge about the installation and location of equipment is essential. Wiretapping 
and monitoring computers and emails will be possible only when the employer determine the 
use of the means exclusively for the labor purposes with workers' unequivocal knowledge, 
and provide or authorize the use of alternative means for personal communication. Any 
limitations on the use of bathrooms as well as the establishment of "pregnancy scale" should 
not be allowed in the workplace. Once the employer is legitimated to exercise the supervisory 
power on the productive activity undertaken on his property and since there is the indisputable 
imperative protection of the workers’ personality rights, rules prescribing limits to the 
employer’s power are needed for the establishment of legal certainty. The right to resistance is 
the counterface of the power of direction, insofar as the irregular use of this power raises the 
right to resistance and, consequently, the limits of the power of direction condition the limits 
of the ius resistentiae. Workers must exercise it based on the rights to privacy, intimacy, 
honor and human’s dignity. Doctrine should use the weighting technique to establish the 
limits to employer’s supervisory power, based on the principle of proportionality. The 
jurisprudential divergence should be minimized by the creative activity of the judges based on 
the principle of proportionality, and through the use of specific mechanisms developed to 
reduce legal uncertainty in Labour Courts, including “recursos de revista”, “embargos de 
divergência”, jurisprudence uniformity incidents, “súmulas”, regulatory precedents and 
jurisprudential guidelines. Limits to the employer’s supervisory power can also be established 
through collective bargaining. 

Keywords: labor law, supervisory power, private life, intimacy, limits. 
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INTRODUÇÃO  
 

A vultosa quantidade de demandas envolvendo pedidos de danos morais no 

judiciário trabalhista brasileiro é, em sua maior parte, originada a partir de abusos patronais 

cometidos no exercício do poder diretivo, em especial de sua dimensão fiscalizatória, cuja 

ingerência costuma extrapolar os limites da atividade dos trabalhadores para atingi-los 

como pessoas. 

Tal fato reflete o descaso no que tange à efetiva garantia dos direitos dos 

juridicamente subordinados, potencializado, principalmente, pela racionalidade capitalista 

de acúmulo de capital em detrimento da valorização do trabalho humano. Trata-se da 

inversão de valores que existe desde os primórdios do capitalismo e que necessita ser 

corrigida por meio da plena eficácia dos direitos sociais. 

A subordinação jurídica do trabalhador, de um lado, e o poder de direção do 

empregador, de outro, há muito são utilizados pelos detentores do capital para justificar o 

cometimento de verdadeiros abusos no gerenciamento da atividade produtiva. 

A imprescindibilidade de fiscalização sobre o trabalho realizado pelos obreiros é 

inquestionável sob a ótica econômica empresarial, uma vez que a organização do trabalho 

objetiva o crescimento da produtividade e a maior lucratividade do empreendimento. Isso 

não significa afirmar, contudo, que poderão ser admitidas violações aos direitos do 

trabalhador enquanto ser humano, assegurados pelo ordenamento jurídico pátrio. 

A Constituição da República, em seu artigo 1º, inciso III, prevê a dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. É 

inquestionável que qualquer atitude, norma ou sistema que ofenda o indivíduo física, moral 

ou psicologicamente, tratando-o como um ser incompleto, viola o princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

A dignidade na relação laboral deve ser compreendida de acordo com a noção de 

trabalho decente, propugnada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), isto é, 

com a ideia de trabalho desenvolvido em ocupação produtiva, justamente remunerada e 

exercido em condições de liberdade, equidade, seguridade e respeito à dignidade da pessoa 

humana. A dignidade, no âmbito laboral, deve atuar como fundamento de resistência 

contra atos e práticas abusivos, que desconsideram os trabalhadores como sujeitos de 

direitos e violam seus direitos fundamentais.  
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A incidência da dignidade nas relações privadas corresponde à eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais, podendo ser compreendido o princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana como cláusula geral de proteção dos direitos da 

personalidade. 

Os direitos da personalidade são direitos subjetivos, existenciais, que reconhecem 

uma proteção mínima à pessoa. Dentre eles, os direitos à intimidade e à vida privada, 

protegidos desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 e da Convenção 

Americana de Direitos Humanos de 1969, e assegurados de forma expressa no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição da República, são os mais ofendidos pelo empregador, no 

exercício de seu poder de fiscalização. 

Práticas constantes no cotidiano das relações de trabalho, a exemplo da revista 

pessoal nos empregados e em seus pertences, da limitação à utilização de banheiros, da 

instalação de câmeras e microfones no local de trabalho e do monitoramento dos 

computadores utilizados pelos obreiros na empresa revelam, por vezes, violações a esses 

direitos. 

Lamentavelmente, inexiste, no Brasil, disciplina normativa quanto aos limites da 

maior parte dessas manifestações do poder de controle, razão pela qual as grandes 

discussões enfrentadas pelo Direito do Trabalho pátrio, no que tange a esse poder, dizem 

respeito a identificar até que ponto ele pode ser regularmente exercido, sem que viole a 

dignidade dos trabalhadores.  

A doutrina e a jurisprudência apresentam entendimentos bastante variados sobre o 

tema.  Uns elastecem demais os limites do poder de controle, geralmente com fundamento 

na salvaguarda do patrimônio do empregador. Consequentemente, consideram lícitas 

práticas como revistas pessoais, restrição ao uso de banheiro, entre outras. Outros, 

extremamente atentos à necessidade de proteção da vida privada e intimidade dos obreiros, 

repudiam, por completo, tais práticas.  

É inegável que essa dissonância conduz à insegurança jurídica, na medida em que 

uma mesma situação pode ser avaliada como lícita ou ilícita a depender do entendimento 

de quem a examina, não havendo como prever o resultado de eventual demanda.  

Não se pode admitir que os jurisdicionados estejam sujeitos à álea ao buscarem 

seus direitos. Em outros termos, se trabalhadores, em situações similares, sofrem idêntica 

manifestação do poder de controle, não se deve admitir que alguns tenham seus pleitos 

julgados procedentes enquanto outros não, em razão de terem sido as demandas apreciadas 

por julgadores diferentes. Ou não terá havido violação à dignidade de nenhum ou todos 
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deverão ser considerados afetados em sua dignidade.  

O que torna o problema mais grave é justamente o fato de que a divergência de 

soluções para casos similares não reside em um mero quantum indenizatório, mas na 

própria determinação da existência ou inexistência de ofensa aos direitos à vida privada e à 

intimidade e, em última instância, à dignidade da pessoa humana.  

Enquanto não houver adequada uniformização no entendimento sobre o tema, os 

trabalhadores desconhecerão a “medida” em que podem sofrer ingerência do poder de 

controle e terão seu direito de resistência enfraquecido perante os tomadores de serviços, 

que, de outro lado, não poderão orientar-se de acordo com balizas jurídicas que evidenciem 

a sensível linha divisória existente entre o âmbito de seu poder e a esfera privada e íntima 

dos obreiros. A tendência logicamente será o recrudescimento da violação aos direitos da 

personalidade e à dignidade humana dos trabalhadores. 

Assim, sendo o tomador de serviços legitimado a exercer o poder de controle sobre 

a atividade produtiva empreendida em seu estabelecimento, e havendo a indiscutível 

imperatividade da proteção aos direitos da personalidade dos trabalhadores, em especial à 

vida privada e à intimidade, à luz da dignidade humana, evidencia-se necessária uma 

análise mais profunda sobre o confronto entre esses direitos e a verificação de meios hábeis 

a minimizar o problema da insegurança jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO 1 

O PODER DE FISCALIZAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
 

1.1 O Poder de Direção  

 

Embora nas relações jurídicas, diferentemente das relações sociais não jurídicas, 

inexista propriamente “poder” e sim direitos e obrigações recíprocas, a nomenclatura será 

utilizada no presente estudo por ser amplamente adotada no Direito pátrio, tanto pela 

doutrina quanto pela jurisprudência.  

O poder, enquanto prerrogativa de impor obrigações ou exercer direitos sobre 

outros, sempre esteve presente nas relações de trabalho. No período da Antiguidade, a 

escravidão – hoje denominada escravidão antiga para diferenciá-la dos demais sistemas de 

escravidão que a sucederam – era a principal característica das relações humanas no que 

tange ao trabalho1. 

Submetiam-se pessoas à condição de escravos em razão, principalmente, de 

conquista de territórios (submissão dos vencidos aos vencedores), nascimento (filhos de 

pais escravos eram também escravos) e endividamento (a execução não era patrimonial e 

sim corporal). Os escravos eram tratados como mercadorias e tinham a sua força de 

trabalho explorada por quem detivesse a sua propriedade. Seus detentores, entretanto, não 

exerciam poder apenas sobre a forma de prestação do trabalho, mas sobre a pessoa dos 

submetidos, em todos os aspectos existenciais. 

O feudalismo, na Idade Média, teve a servidão como marco principal. Segundo 

Souto Maior, “o servo, apesar de não ser escravo, guardava muita semelhança com este, 

pois sua liberdade era apenas aparente. Os servos deviam (em geral) trabalhos forçados nas 

terras do senhor durante três dias na semana e ainda pagavam ao senhor com produtos ou 

dinheiro”2. Portanto, nesse regime de trabalho, assim como na escravidão, se verifica a 

sujeição pessoal dos trabalhadores. 

O trabalho livre somente começou a surgir a partir da Baixa Idade Média (século XI 

a XIV) com as corporações de ofício – nas quais artesãos e comerciantes laboravam 

juntamente com aprendizes e jornaleiros por eles contratados – e se consolidou com a 

                                                             
1 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Curso de Direito do Trabalho: teoria geral do direito do trabalho, vol. I: Parte 
I. São Paulo: LTr, 2011, p. 54. 
2 Id. Ibid., p. 58. 
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Revolução Industrial, cuja relação de produção capitalista combinava subordinação e 

liberdade no simples sentido de separação entre o trabalhador e os meios de produção3. 

Tem-se, a partir de então, o trabalhador assalariado, não mais sujeito pessoalmente 

ao titular dos meios de produção e sim subordinado juridicamente, fator que permitiu, a 

posteriori, o gradual processo de democratização nas relações de trabalho, tornando, 

consequentemente, mais democrático o exercício do poder nessa esfera. Consoante esse 

entendimento, Mauricio Godinho Delgado leciona: 
(...) a ausência da coerção como elemento constitutivo nuclear da relação 
de emprego autoriza a construção, ao longo da História contemporânea, 
de modalidades cada vez mais democráticas de gestão das relações 
trabalhistas, implementando e ampliando o imperativo democrático no 
interior da própria sociedade civil4.  

No mundo contemporâneo, o “poder”, em qualquer de suas dimensões, passa a ser 

limitado em seu exercício pelo ordenamento jurídico vigente, na medida em que a 

prerrogativa de impor obrigações ou exercer direitos sobre outros deve ser legítima, sob o 

prisma da moral, do direito e da razoabilidade e com finalidade, ainda que não exclusiva, 

de realizar um bem à sociedade. A Constituição da República Federativa do Brasil de 

19885 alberga como baliza suprema o princípio da dignidade da pessoa humana, que será 

aprofundado adiante.  

Assim, o Poder de Direção, também denominado poder intraempresarial ou poder 

empregatício6, se traduz, hoje, no conjunto de prerrogativas garantidas pelo ordenamento 

jurídico, concentradas preponderantemente na figura do empregador7 e de seus prepostos – 

“aos quais aquele delega parte desse poder, cuja intensidade variará de acordo com a 

natureza da relação de emprego”8 –, que terão capacidade para exercê-las no âmbito da 

relação de emprego, sobre a atividade prestada pelos trabalhadores, com vistas à realização 

das finalidades da empresa.  

                                                             
3 DELGADO, Mauricio Godinho. O Poder Empregatício. São Paulo: LTr, 1996, p. 104. 
4 Id. Ibid., p. 104. 
5 No que tange a esse instrumento normativo, cabe ressaltar que o poder constituinte, isto é, o poder de 
elaborar ou atualizar uma Constituição, pertence ao povo, seu verdadeiro titular segundo a doutrina 
constitucional moderna, sendo apenas o seu exercício delegado a representantes do povo que compõem o 
aparelho estatal. 
6 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 9 ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 597-598. 
7 Uma vez que é o empregador quem detém o controle jurídico sobre o conjunto da estrutura empresarial e, 
também, em virtude do princípio da alteridade, que determina a assunção patronal dos riscos do 
empreendimento. 
8 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: LTr, 2007, p. 
571. 
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Enoque Ribeiro dos Santos atribui a esse poder conceito bastante amplo, que 

extrapola a esfera trabalhista, abrangendo:  
(..) as prerrogativas que derivam inclusive da índole constitucional (livre 
iniciativa) que atribuem ao empregador o direito de livre organização 
empresarial, desde a idéia inicial de seu empreendimento (projeto de 
criação) até a consolidação do negócio em todas as suas fases, e na seara 
trabalhista, o poder de estruturar funcional e hierarquicamente as relações 
internas entre o trabalho e o capital, inclusive a elaboração do 
regulamento de empresa9.  

Anteriormente, o poder diretivo era denominado pela doutrina “Poder Hierárquico”. 

Essa nomenclatura, embora ainda seja pontualmente utilizada, vem sendo rejeitada na 

atualidade por consistir resquício do corporativismo, impregnada de autoritarismo e 

rigidez, fundamentada no direito de propriedade do empregador.  

No escólio de Arion Sayão Romita, a hierarquia “importa um poder de senhoria do 

superior em face do inferior, do qual este não pode unilateralmente livrar-se”10. Implica, 

portanto, na visão do empregado como um indivíduo necessariamente inferior ao 

empregador e impossibilitado de romper o vínculo laboral por sua própria vontade, noção 

inaplicável à relação de emprego, pois a lei garante ao empregado a faculdade de romper 

unilateralmente o vínculo quando lhe convier, independentemente de ter o empregador 

incorrido em qualquer conduta motivadora do pedido de extinção do pacto. 

Modernamente, defende-se a ideia de subordinação jurídica11. Na lição de Nelson 

Mannrich, a subordinação consiste no dever do empregado de submeter-se às ordens 

                                                             
9 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Limites ao Poder Disciplinar do Empregador: A tese do Poder Disciplinar 
Compartilhado. Jusvox. Disponível em: <http://www.jusvox.com.br/mostraArtigo.asp?idNoticia=1254>. 
Acesso em: 11 out. 2010. 
10 ROMITA, Arion Sayão. O Poder Disciplinar do Empregador. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1983, p. 46. 
11 “A natureza jurídica do fenômeno da subordinação é hoje, portanto, entendimento hegemônico entre os 
estudiosos do Direito do Trabalho. A subordinação que deriva do contrato de trabalho é de caráter jurídico, 
ainda que tendo como suporte e fundamento originário a assimetria social característica da moderna 
sociedade capitalista. A subordinação jurídica é o pólo reflexo e combinado do poder de direção empresarial, 
também de matriz jurídica. Ambos resultam da natureza da relação de emprego, da qualidade que lhe é ínsita 
e distintiva perante as demais formas de utilização do trabalho humano que já foram hegemônicas em 
períodos anteriores da história da humanidade: a escravidão e a servidão. A teoria justrabalhista registra, 
contudo, antigas posições doutrinárias que não enxergavam, ainda, esse caráter eminentemente jurídico do 
fenômeno da subordinação. Acentuando a idéia de dependência (que tem matiz pessoal e não objetiva), já se 
considerou a subordinação ora como sendo uma dependência econômica, ora como sendo uma dependência 
técnica (ou tecnológica). No primeiro caso (dependência econômica), a concepção fundava-se na hierarquia 
rígida e simétrica que tanto marca a estrutura socioeconômica de qualquer organização empresarial, 
colocando no vértice da pirâmide econômica o empregador e seus representantes. A relação empregatícia, em 
particular, seria uma projeção enfática dessa assimetria econômica que separa empregador e empregado. Há 
problemas, entretanto, nessa formulação teórica. Inegavelmente, o critério que ela incorpora origina-se de 
uma reflexão acerca do padrão genérico típico à relação trabalhador/empregador na moderna sociedade 
industrial. Contudo, ainda que o critério econômico acima consignado tenha irrefutável validade sociológica, 
ele atua na relação jurídica específica como elemento externo, incapaz, portanto, de explicar, 
satisfatoriamente, o nexo preciso da assimetria poder de direção/subordinação. De par com isso, a assincronia 
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emanadas do poder do empregador, no limite do contrato. Para esse autor, a essência da 

subordinação é a relação de dever e poder existente, na qual o dever de obediência 

submete-se a um poder de comando12. 

Diferentemente da “subordinação como status”, defendida pela doutrina clássica 

italiana13, que colocava a própria pessoa do trabalhador como objeto do contrato de 

trabalho, a subordinação jurídica incide sobre a atividade laborativa prestada, pois não é o 

trabalhador e sim o modo como seu trabalho é exercido que constitui objeto do contrato 

laboral.  

Portanto, o “Poder de Direção” e a subordinação jurídica seriam faces de uma 

mesma moeda, conforme precisa descrição de Amauri Mascaro Nascimento, cabendo frisar 

que “sendo o empregado um trabalhador subordinado, o empregador tem direitos não sobre 

a sua pessoa, mas sobre o modo como a sua atividade é exercida”14.  

Tradicionalmente, os autores trabalhistas, a exemplo de Amauri Mascaro 

Nascimento e Sérgio Pinto Martins, entendem que o poder de direção do empregador 

manifesta-se mediante três principais formas: o poder de organização, o poder de 

fiscalização (também denominado poder de controle ou fiscalizatório) e o poder 

disciplinar.  

Todavia, alguns autores, a exemplo de Mauricio Godinho Delgado, sustentam que o 

gênero representante da reunião dos poderes patronais denomina-se “poder empregatício”, 

tendo como dimensões o “poder de direção” (que é compreendido como sinônimo de poder 

de organização ou de comando) e os poderes regulamentar, de fiscalização e disciplinar.  

A divergência acerca da nomenclatura não inviabiliza, todavia, o entendimento 

sobre a matéria. O poder de direção é uno, podendo materializar-se por meio da 

organização da estrutura e da atividade laboral, da fixação de regras a serem observadas no 

ambiente de trabalho, da fiscalização do trabalho prestado, e da imposição de sanções aos 

empregados que descumprirem obrigações válidas, estipuladas contratualmente ou 

legalmente fixadas.  

                                                                                                                                                                                         
econômico-social maior ou menor entre os dois sujeitos da relação de emprego não necessariamente altera, 
em igual proporção, o feixe jurídico de prerrogativas e deveres inerente ao poder empregatício (com sua 
dimensão de direção e subordinação). (DELGADO, Mauricio Godinho. Introdução ao Direito do Trabalho. 
São Paulo: LTr, 2001, p. 303-304). 
12 MANNRICH, Nelson. A modernização do contrato de trabalho. São Paulo: LTr, 1998, p. 120. 
13 NAPOLETANO, Domenico apud SILVA, Otavio Pinto e. Subordinação, autonomia e parassubordinação 
nas relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2004, p.15. 
14 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do 
trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 683.  
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Há quem sustente que algumas dessas prerrogativas são dotadas de especificidade e 

identidade próprias em relação ao poder de direção. Entretanto, ainda que da mais elevada 

importância e especificidade e mesmo que receba denominação própria, qualquer 

prerrogativa patronal exercida no âmbito da relação de emprego, sobre a atividade prestada 

pelos trabalhadores, com vistas à realização das finalidades da empresa, insere-se no 

conceito de poder de direção. 

 

1.2 O Poder de Direção nas relações de trabalho lato sensu  

 

O poder de direção é estudado no âmbito das relações de emprego15, mormente em 

razão da característica da subordinação que lhes é inerente. Questiona-se, entretanto, se 

esse poder também é exercido em outras relações laborais que não as empregatícias. 

Otávio Pinto e Silva, ao tratar da subordinação, autonomia e parassubordinação nas 

relações de trabalho16, sustenta que, além do trabalho subordinado típico (relação de 

emprego), há também outras formas de trabalho subordinado quais sejam: (I) o trabalho 

subordinado em regimes diferenciados, que abrange (a) o emprego doméstico17, (b) o 

emprego rural, (c) a aprendizagem empresária18 e (d) os contratos especiais de artista, 

radialista, técnico, atleta profissional e treinador de futebol; (II) o trabalho subordinado 

atípico, que engloba (a) o trabalho eventual, (b) o avulso, (c) o temporário, (d) a 

aprendizagem escolar (estágio) e (e) o serviço voluntário. 

As relações de trabalho subordinado em regimes diferenciados constituem-se, 

também, relações de emprego, razão pela qual não há controvérsia quanto ao exercício do 

poder de direção em seu âmbito. Já as relações de trabalho subordinado atípico, apesar de 

não serem relações de emprego, apresentam a característica da subordinação e são palco do 

exercício desse poder. 

                                                             
15 Relações de trabalho caracterizadas pela prestação laborativa por pessoa física, com pessoalidade, 
subordinação, não eventualidade ou habitualidade e onerosidade. 
16 SILVA, Otavio Pinto e, op. cit., p. 18-59. 
17 A partir de 03 de abril de 2013, com a vigência da Emenda Constitucional n. 72, que modificou o 
parágrafo único do artigo 7º da CR/88, os trabalhadores domésticos tiveram seus direitos ampliados e 
praticamente equiparados aos dos demais empregados. 
18 “Na aprendizagem empresária há relação de emprego entre o trabalhador estudante e a empresa onde presta 
serviços. Trata-se de um contrato de trabalho que se desenvolve em um regime diferenciado, justamente 
porque além da obrigação de pagar salário o empregador assume outra, a de submeter o empregado à 
formação metódica do ofício ou ocupação para cujo exercício foi contratado” (SILVA, Otavio Pinto e, op. 
cit., p. 39-40).  
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No trabalho eventual, ainda que os serviços sejam prestados de maneira 

descontínua ou ocasional – o que descaracteriza o vínculo empregatício –, durante a sua 

execução, há, em regra, subordinação do trabalhador ao tomador de seus serviços que, por 

sua vez, exercita o poder de impor obrigações e exercer direitos, desde que de forma 

legítima, em relação àquele19.  

Do mesmo modo, esse poder é exercido na relação com o trabalhador avulso, uma 

vez que constitui espécie de trabalhador eventual, apresentando, entretanto, a 

especificidade de ofertar sua força de trabalho no mercado específico em que atua, através 

de uma entidade intermediária (órgãos gestores de mão-de-obra – OGMOs ou sindicatos). 

O trabalho temporário, regulamentado pela Lei n. 6.019/74, constitui uma relação 

triangular, que envolve, além do trabalhador e do tomador de serviços, um intermediador: a 

empresa de trabalho temporário. Há relação de emprego entre o trabalhador e a empresa de 

trabalho temporário que, por sua vez, sob o prisma da subordinação, delega poderes ao 

tomador de serviços20, com quem o trabalhador não tem relação de emprego. Assim, o 

trabalhador temporário submete-se à dupla autoridade: da empresa de trabalho temporário 

e do tomador de serviços.  

O estágio, regulamentado pela Lei n. 11.788/2008, pode reunir todos os requisitos 

da relação empregatícia, uma vez que o estagiário é pessoa física, que presta serviços com 

pessoalidade, subordinação e habitualidade, mediante remuneração ou não. Essas relações 

somente se diferenciam em razão dos fins educacionais do estágio, cujo principal objetivo 

é a formação profissional do estudante. Não há dúvida, portanto, de que o poder em análise 

é exercido nesse vínculo. 

O serviço voluntário, conceituado pelo artigo 1º da Lei n. 9.608/98 como “atividade 

não remunerada prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza, ou à 

instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, 

                                                             
19 “De fato, usualmente, a subordinação e seu assimétrico referencial, poder de direção, estão insertos na 
relação de trabalho eventual: esse trabalhador despontaria, assim, como um ‘subordinado de curta duração’. 
Registre-se, porém, ser viável, do ponto de vista teórico e prático, trabalho eventual prestado também com 
autonomia” (DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 326). 
20 No entender de Otávio Pinto e Silva, o poder disciplinar não é delegado ao tomador de serviços: “Uma vez 
que o trabalhador presta os serviços no estabelecimento da empresa cliente, esta passa a dispor do poder de 
dirigir a sua atividade, embora o poder disciplinar continue com a empresa de trabalho temporário” (SILVA, 
Otávio Pinto e, op. cit., p. 54). Alice Monteiro de Barros, por outro lado, defende a possibilidade de aplicação 
de medida disciplinar de natureza leve pelo tomador de serviços de modo a evitar-se o perdão tácito 
(BARROS, Alice Monteiro de, op. cit., p. 438).  
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educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade”21, 

difere-se da relação de emprego apenas em razão da gratuidade dos serviços prestados pelo 

trabalhador voluntário e da causa benevolente desses mesmos serviços. 

Essas relações, portanto, apresentam a característica da subordinação e o exercício 

do poder que não se pode mais ver como restrito às relações empregatícias, uma vez que 

transborda o campo do vínculo de emprego para manifestar-se, também, em outras formas 

de trabalho subordinado. A discussão sobre o âmbito de incidência do poder diretivo, 

contudo, também não se encerra por aqui. Questiona-se, ainda, se ele é exercido em 

relações laborais não marcadas pela subordinação jurídica. 

Embora as relações de poder (lato sensu) permeiem todos os aspectos da vida dos 

indivíduos, é certo que no trabalho efetivamente autônomo não há o exercício do poder ora 

analisado, uma vez que a autonomia implica na “faculdade de se governar por si mesmo” 

ou na “propriedade pela qual o homem pretende poder escolher as leis que regem sua 

conduta”22.  

Ocorre que algumas relações de trabalho situam-se em uma “zone grise”, nos 

termos do direito francês, isto é, em uma zona cinzenta localizada entre o campo do 

trabalho autônomo e o campo do trabalho subordinado. Exemplo de relação inserida nessa 

zona é a de teletrabalho, que é “toda forma de trabalho a distância, desenvolvido por meio 

do uso das tecnologias da informática e telemática”23.  

O teletrabalhador “exerce sua atividade longe do olhar fiscalizador do tomador dos 

serviços, de tal modo que o poder de direção não é exercido de forma idêntica à que ocorre 

em relação ao empregado”24. Para Sérgio Pinto Martins, a subordinação fica mitigada, 

prevalecendo, em alguns casos, a autonomia, em razão da diluição das ordens de serviço25. 

É importante ressaltar, entretanto, que a Lei nº 12.551, de 2011 conferiu nova 

redação ao artigo 6º da CLT, que passou a estabelecer, de forma expressa, a inexistência de 

distinção “entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no 

domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os 
                                                             
21 BRASIL. Lei n. 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9608compilado.htm>. Acesso em: 
10 mar. 2013. 
22 HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1975, p. 163. 
23 SILVA, Otávio Pinto e, op. cit., p. 122. 
24 Id. Ibid., p. 124. 
25 MARTINS, Sérgio Pinto. Trabalho à distância. Trabalho & Doutrina. n. 24. mar. 2000. São Paulo, 2000, 
p. 4-10. 
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pressupostos da relação de emprego”26. Acrescentando, ainda, que “os meios telemáticos e 

informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação 

jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho 

alheio”27.  

Assim, os meios virtuais de comando e fiscalização utilizados no trabalho à 

distância ou externo (incluído o teletrabalho) – tais como sistemas de videoconferência e 

teleconferência, índice de produção diária28, meios de certificação eletrônica29, tempo 

“logado”30 – passaram a ter o mesmo valor ou relevância que qualquer meio presencial de 

direção para fins de constatação de subordinação jurídica e consequente caracterização de  

relação de emprego quando presentes os demais requisitos. 

A análise da natureza jurídica das relações cinzentas, em nosso ordenamento 

jurídico, costuma ser apurada caso a caso, verificando-se a presença ou ausência de 

elementos que possam caracterizar a existência de subordinação. O direito italiano, por 

outro lado, resolve o problema com maior facilidade por meio do conceito da 

parassubordinação: quando a relação trabalhista situada na zona cinzenta não puder ser 

enquadrada como subordinada será, ao menos, parassubordinada31.  

Segundo Otávio Pinto e Silva, denomina-se trabalho parassubordinado: 

(...) relações de trabalho de natureza contínua, nas quais os trabalhadores 
desenvolvem atividades que se enquadram nas necessidades 
organizacionais dos tomadores de seus serviços, tudo conforme 

                                                             
26 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943). Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm >. Acesso em: 10 mar. 2013. 
27 Id. Ibid. 
28 O índice de produção pode ser estabelecido tomando-se por base a produção média de um trabalhador em 
sua jornada de trabalho. Desse modo, a produção que ultrapassa o índice, é computada como jornada 
extraordinária, sendo devidas horas extras e seus reflexos. É possível a aplicação do índice de produção, v.g., 
ao trabalho de entregadores, digitadores, tradutores, auxiliares de limpeza, cabeleireiros e costureiros. 
29 Com a utilização de cartão com microchip de identidade digital, é possível fiscalizar o trabalho externo por 
meio de rastreamento via satélite. Tal meio de fiscalização aplica-se, v.g., a motoristas de caminhões, 
taxistas, moto-entregadores e vendedores externos. 
30 É possível aferir o tempo em que o trabalhador permanece conectado aos ambientes virtuais de trabalho, 
por meio de seu “login” e senha personalizados. Esse tempo é considerado de serviço efetivo e equivale à 
jornada de trabalho, na medida em que o trabalhador está à disposição do empregador, nos moldes do artigo 
4º da CLT. O mesmo entendimento aplica-se ao tempo gasto em telefonemas ou e-mails respondidos no 
interesse do trabalho, dentro ou fora do horário de trabalho previamente estabelecido, com pedidos de tarefas 
a serem realizadas dentro ou fora do expediente ordinário. O período “logado” ou os e-mails e telefonemas 
respondidos para além da jornada legal ou contratual (obviamente, em acordo com a lei) será considerado 
jornada extraordinária. 
31 PERONE, Giancarlo apud SILVA, Otávio Pinto e, op. cit., p.126. 
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estipulado em contrato, visando colaborar para os fins do 
empreendimento32.  

Nessa definição sobressai-se a ideia de coordenação na organização da prestação 

dos serviços, isto é, ambas as partes da relação podem propor medidas para alcançar o 

objetivo comum. Portanto, embora o trabalho seja prestado com autonomia, “a sua 

organização é vinculada à atribuição de algum tipo de poder de controle e de coordenação 

a cargo do tomador dos serviços”33.  

Embora a parassubordinação ainda não esteja incorporada à legislação brasileira, 

vem sendo discutida pela doutrina justrabalhista e nota-se a sua semelhança com a 

subordinação estrutural, também denominada integrativa ou reticular – igualmente 

caracterizadora da relação de emprego segundo o direito do trabalho contemporâneo –, que 

se dá quando o trabalhador está inserido, isto é integrado, na estrutura da empresa e oferece 

prestação laboral indispensável aos fins da atividade empresarial, independentemente do 

recebimento de ordens diretas do empregador ou de seus prepostos. 

Em verdade, o conceito de subordinação vem sendo redimensionado diante da 

alteração radical das relações de trabalho, ocorrida a partir do final do século XX, com a 

tendência da “horizontalização” da organização das relações de trabalho, valorizando a 

efetiva participação cognoscitiva do trabalhador, embora a parcela mais desfavorecida da 

sociedade, que não teve acesso à educação, ainda não se encaixe nesse modelo. Pedro 

Prosurcin aborda com clareza esse panorama: 
(...) o impacto dessas mudanças atingiu direta e duramente os 
trabalhadores. Como é sabido, todas essas alterações tecnológicas 
reduziram mão-de-obra. Por paradoxal que seja, exatamente a mão-de-
obra ganhou uma importância jamais vista no mundo do trabalho. Os 
sistemas de produção e serviços dependem totalmente da inteligência do 
pessoal. A introdução de tecnologia sofisticada, combinando informática 
e telemática com os processos produtivos, requer um investimento 
permanente em treinamento e qualificação profissional. Por outro lado, o 
processo de autonomia decisória dos empregados nunca foi tão grande na 
base produtiva. As tarefas deixaram de ser fragmentadas e foram 
reagrupadas em tarefas completas, tanto é assim que hoje se trabalha em 
grupo. A chefia é escassa e seu principal papel é o aconselhamento. Se na 
fase taylorista a chefia tratava da distribuição de serviços e da disciplina, 
hoje deve se ocupar da estratégia. O grupo de trabalho ocupou as funções 
do comando das tarefas. Os grupos possuem uma estrutura, escolhem seu 
interlocutor e possuem autonomia decisória. Seu compromisso são as 
metas de produção e serviços. Os trabalhadores passaram a executar, 
nesse novo formato tarefas indiretas, como qualidade e manutenção, antes 

                                                             
32 SILVA. Otávio Pinto e, op. cit., p. 102. 
33 Id. Ibid., p. 104. 
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confiadas a setores interdependentes. Em curto resumo, essas são as 
características das NFOTs - Novas Formas de Organização do Trabalho.34 

Assim, no mercado globalizado e competitivo, as empresas necessitam da 

conjugação de esforços entre empregado e empregador para subsistirem. A prestação 

laboral passa a integrar, portanto, a atividade da empresa, concorrendo, ativamente, para 

alcançar um fim que passa a ser comum, na medida em que a manutenção do posto de 

trabalho depende da sobrevivência da empresa.  

Se o serviço prestado pelo trabalhador insere-se na organização produtiva da 

empresa, o trabalhador não é dotado de plena autonomia, pois não organiza a própria 

atividade e sim permite que seu trabalho seja utilizado na estrutura da empresa, como 

essencial à realização da finalidade desta. Ademais, ainda que se entenda estar diante de 

compartilhamento do poder intraempresarial, não se pode falar em inexistência do poder de 

direção, pois as prerrogativas a ele inerentes permanecem concentradas 

preponderantemente na figura do empregador, ainda que não lhe sejam exclusivas e 

mesmo que se manifestem de forma bem menos aparente.  

Tem-se, portanto, que o poder de direção é exercitado nas relações de trabalho lato 

sensu e não somente nas relações de emprego, uma vez que se manifesta quando há 

subordinação, que – embora lhe constitua requisito essencial – não se faz presente somente 

na relação empregatícia. Por essa razão, talvez não se revele tão adequada a adoção da 

nomenclatura “poder empregatício” em detrimento da tradicional “poder de direção”, pois 

aquela não somente se refere a poder do empregador, como também alude a poder na 

relação de emprego, sentido esse que restringe a sua abrangência. 

 

1.3 Fundamentos do Poder de Direção 

 

O dicionário Aurélio atribui ao vocábulo “fundamento” os seguintes significados: 

“base, alicerce”, “razões ou argumentos em que se funda uma tese, concepção, ponto de 

vista, etc.; base, apoio” e “razão, justificativa, motivo” 35. 

Para o Direito, “fundamento” também é motivo, alicerce e principal apoio. Nas 

palavras de Mauricio Godinho Delgado: “o estudo do fundamento de um instituto ou 

fenômeno jurídico concerne à pesquisa acerca do fato jurídico que responde pela origem 

                                                             
34 PROSCURCIN, Pedro. O fim da subordinação clássica no Direito do Trabalho. Revista LTr 65-03, p. 286. 
35 HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de, op. cit., p. 663. 
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desse fenômeno ou instituto e que lhe confere validade no campo do Direito”36.  

Várias teorias foram formuladas pela doutrina no intuito de determinar o 

fundamento do Poder de Direção, como a da propriedade privada, a institucionalista, a 

contratualista, a publicística e, mais recentemente proposta, a da autonomia. Tais teorias, 

em especial a institucionalista e a contratualista, são também utilizadas pela doutrina para 

dar suporte à subordinação no contrato de trabalho37, o que não causa qualquer estranheza 

dada a estreita vinculação entre os dois institutos.  

A Teoria da Propriedade Privada, mais antiga, sustenta que o poder de direção do 

empregador reside meramente no fato de ser ele proprietário dos meios de produção. 

Apesar de ter sido amplamente adotada na doutrina trabalhista, foi substituída por outras 

em razão de seu reducionismo, que implica em três principais fragilidades apontadas por 

Godinho: a igualização do poder de direção ao existente em relações bastante diversas, 

como as de produção servil e escravagista; a síntese desse poder a um “conjunto de 

prerrogativas unilaterais deferidas pelo estatuto da propriedade a seu titular”38; e a 

impossibilidade do titular do empreendimento não proprietário do estabelecimento 

empresarial (v.g. locador) exercer o poder empregatício.  

A Teoria Institucionalista, de caráter mais político e social, oriunda da primeira 

metade do século XX, afirma que o referido poder se funda na concepção institucional ou 

comunitária da empresa39. Na doutrina trabalhista brasileira, o principal expoente dessa 

Teoria foi Luiz José de Mesquita, que, em 1950, sustentou sobre o poder empregatício: 
Visto do lado institucional esse direito encontra fundamento no interesse 
social da empresa, que exige uma perfeita organização profissional do 
trabalho fornecido por seus colaboradores a fim de se atingir um bem 
comum de ordem econômico-social. A ordem na organização técnica da 
produção e na administração interna da empresa exige uma direção nesse 
sentido40. 

A Teoria Publicística, contemporânea à Teoria Institucionalista, defende que o 

poder empregatício é fruto de delegação do poder público. Essas duas teorias, embora 

antiliberais, repeliam a tendência de participação dos trabalhadores na empresa, conferindo 

                                                             
36 DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 605. 
37 NASCIMENTO, Amauri Mascaro, op. cit., p. 647-648. 
38 DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 606. 
39 Mauricio Godinho Delgado explica que, para os adeptos da teoria, “a hegemonia imperativa da 
‘instituição’ conduzia a uma posição de efetiva sujeição obreira aos interesses institucionais. Tal 
circunstância, na prática resultava em um submetimento hierárquico do empregado ao empregador – tido 
como intérprete e condutor dos interesses da ‘instituição’” (Id. Ibid., p. 617). 
40 MESQUITA, Luiz José de. Direito Disciplinar do Trabalho. 2. ed. São Paulo: LTr, 1991, p. 64. 
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visão ainda mais autoritária ao poder empregatício, seja por meio da “ideia de existência de 

uma ‘terceira vontade’ na empresa (‘a instituição’)” ou através da “ideia de delegação de 

poder ao empresário pelo Estado”41.  

A Teoria Contratualista, ao afirmar serem os poderes no âmbito da relação laboral 

decorrentes da celebração do contrato de trabalho, é mais consistente e acertada, pois o 

contrato enseja a responsabilidade pela organização e disciplina do trabalho realizado.   

Na lição de Mauricio Godinho Delgado: 
O contrato como título e fundamento do poder intra-empresarial constitui, 
hoje, a concepção absolutamente hegemônica no conjunto da teoria 
justrabalhista. É concepção também com largo potencial heurístico, 
dando curso tanto a visões mais assimétricas acerca do fenômeno do 
poder como a concepções assimilatórias de uma perspectiva mais 
dialética desse fenômeno (...) Efetivamente o pacto de vontades (expresso 
ou tácito) que dá origem à relação de emprego importa em um conjunto 
complexo de direitos e deveres interagentes de ambas as partes, em que 
se integra o poder empresarial interno42 

No Brasil, são adeptos da teoria contratualista os juristas Délio Maranhão, Nélio 

Reis, Arion Sayão Romita, entre outros. Amauri Mascaro Nascimento também se filia a 

essa vertente ao conceituar o poder empregatício como “a faculdade atribuída ao 

empregador de determinar o modo como a atividade do empregado, em decorrência do 

contrato de trabalho, deve ser exercida”43, além de sustentar que a subordinação jurídica 

encontra o seu fundamento no contrato de trabalho. 

Octavio Magano sustenta uma quinta teoria que fundamenta o poder disciplinar no 

pluralismo democrático decorrente da autonomia privada coletiva, ou seja, da concepção 

da “sociedade como composta de vários centros de poder, colocados em níveis inferiores 

ao do Estado, mas dotados de autonomia”44.  

Para o Autor, “o grau de participação dos indivíduos nos referidos centros de poder 

varia conforme a sua influência na realização dos valores por este colimados”45. Esse 

fundamento, apesar de utilizado para justificar o poder disciplinar, é também aplicável ao 

poder de direção enquanto gênero que abrange aquela dimensão.  

A teoria de Magano não se contrapõe à teoria contratual, podendo ser, inclusive, 

considerada complementar a ela, uma vez que a autonomia privada coletiva dos 

                                                             
41 DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 606. 
42 Id. Ibid., p. 609-610. 
43 NASCIMENTO, Amauri Mascaro, op. cit., p. 683. 
44 MAGANO, Octavio Bueno. Do Poder Diretivo na empresa. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 152-155. 
45 Id. Ibid., p. 152-155.  
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trabalhadores e dos empregadores é essencial ao contratualismo laboral. Essa autonomia 

consiste, em verdade, como bem esclarece Godinho Delgado46, no fundamento político do 

poder empregatício, pois deriva da convalidação política conferida a esse poder, ao longo 

da história, em razão de seu exercício cotidiano pelos grupos sociais que o 

consubstanciam. O contrato de trabalho, por sua vez, é o seu fundamento jurídico, pois é a 

partir dele que se dá a relação entre empregado e empregador. 

Além dos fundamentos apontados pela doutrina, também é importante perquirir as 

disposições normativas que tratam do poder nas relações de trabalho, conferindo-lhe base. 

Embora o ordenamento jurídico brasileiro não faça referência expressa a esse poder, há 

menções implícitas que o abordam ao estabelecer e limitar prerrogativas patronais.  

O melhor exemplo reside na definição de “empregador” contida no artigo 2º, caput, 

da CLT, que além de albergar o fundamento legal do principio da alteridade, menciona a 

prerrogativa patronal de dirigir a prestação dos serviços. In verbis: “considera-se 

empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade 

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”47,48.   

Outros preceitos celetistas como o artigo 46949, que trata da transferência de local 

do trabalho, o parágrafo único do artigo 46850, que trata da reversão lícita, o artigo 47451, 

que fixa limites temporais à suspensão disciplinar do empregado e o inciso VI do artigo 

                                                             
46 DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 611-612. 
47 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943), op. cit. 
48 Sergio Pinto Martins afirma que o fundamento do poder de direção encontra-se na lei (art. 2º da CLT), que 
traz a definição de empregador, e no contrato de trabalho. (MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 
24. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2008, p. 190). 
49 “Art. 469 - Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa 
da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança 
do seu domicílio. 
§ 1º - Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargo de confiança e 
aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de 
real necessidade de serviço.  
§ 2º - É licita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. 
§ 3º - Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa 
da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a 
um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos salários que o empregado 
percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação”. (BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho 
(1943), op. cit.) 
50 “Art. 468 - (...) Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para 
que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função 
de confiança”. (BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943), op. cit.) 
51 “Art. 474 - A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias consecutivos importa na rescisão injusta 
do contrato de trabalho”. (BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943), op. cit.) 
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373-A52, que estabelece limite ao procedimento fiscalizatório de revista, também revelam, 

ainda que de forma indireta, o poder conferido ao empregador no âmbito do contrato de 

trabalho.  

 

1.4 Natureza Jurídica do Poder de Direção  

 

A identificação da natureza jurídica de um instituto implica na verificação de sua 

essência e resulta de procedimento composto por duas etapas: primeiramente identificam-

se os elementos fundamentais integradores do instituto para, posteriormente, compará-los 

com as figuras mais próximas no Direito, de modo a posicioná-lo no universo de institutos 

jurídicos53. 

A doutrina tradicional divide-se em quatro vertentes quanto à classificação da 

natureza jurídica do poder de direção, quais sejam: direito potestativo, direito subjetivo, 

fenômeno de caráter hierárquico e direito-função. Modernamente, há, ainda, a concepção 

do poder de direção como relação jurídica contratual complexa. 

Direito potestativo é aquele cujo exercício e consequente alcance de efeitos 

jurídicos depende exclusivamente da vontade do seu titular, não sendo possível a oposição 

de terceiros54. A corrente que visualiza o poder empregatício como um direito potestativo 

sustenta, portanto, que se trata de prerrogativa patronal em face da qual o trabalhador não 

poderia opor-se.  

Essa ideia perdeu força e relevância no atual contexto do Direito do Trabalho, na 

medida em que a soberania da vontade do empregador deu lugar à gradual participação 

democrática obreira. A própria legislação constitucional e trabalhista impuseram limites ao 

poder patronal que, se ultrapassados, caracterizam abuso de direito e possibilitam a 

oposição obreira.  

Direito subjetivo, por sua vez, é a faculdade conferida pela ordem jurídica ao titular 

no sentido de fazer prevalecer a sua vontade, consoante norma ou cláusula contratual por 
                                                             
52 “Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da 
mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: (...) 
VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias”. (BRASIL. 
Consolidação das Leis do Trabalho (1943), op. cit.) 
53 Mauricio Godinho Delgado nomeia essas fases como “busca da essência” e “busca do posicionamento 
comparativo”. (DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 614). 
54 Para Karl Larenz, direito potestativo “é o que habilita uma pessoa a estabelecer uma relação jurídica com 
outra ou a determiná-la especificamente em seu conteúdo, modificá-la ou extingui-la mediante uma 
declaração de vontade unilateral. E a outra parte tem que aceitar e tolerar a modificação jurídica e a invasão 
súbita em sua própria esfera jurídica” (LARENZ, Karl apud BARROS, Alice Monteiro de, op. cit., p. 571). 
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essa amparada, contrapondo-se a uma obrigação. Diferentemente do direito potestativo, 

que dota o titular de amplitude de ação, o direito subjetivo tem seu conteúdo limitado pelo 

título jurídico que lhe dá origem. Portanto, em que pese tratar-se, também, de uma 

concepção “unilateral, rígida e assimétrica”55 do fenômeno do poder empregatício, já 

apresenta alguma evolução se comparada à tese defensora da natureza jurídica de direito 

potestativo. 

A corrente que atribui ao poder empregatício a natureza jurídica de fenômeno de 

caráter hierárquico também segue a tendência autoritária e rígida das duas anteriormente 

abordadas. Ela constrói-se a partir de duas perspectivas teóricas: “ou considera a natureza 

hierárquica inerente à estrutura diferenciada da empresa ou a considera decorrência 

necessária do contrato empregatício”56.  

Em defesa da primeira perspectiva, sobressaiam-se os institucionalistas, que, 

relembre-se, sustentavam que o poder empregatício era uma prerrogativa natural do 

empregador fundada na concepção institucional ou comunitária da empresa. O 

empregador, enquanto intérprete e condutor dos interesses da “instituição”, submetia 

hierarquicamente o empregado aos seus comandos.  

A segunda perspectiva, embora contratualista, defendia que o contrato criava um 

status jurídico de hierarquia, pelo qual o empregador submetia o empregado 

hierarquicamente às suas ordens.  

Observa-se que ambas as perspectivas partiam de fundamentos distintos para 

resultar em idêntica conclusão acerca da natureza jurídica do poder empregatício. 

As três correntes teóricas já abordadas foram fortemente defendidas na primeira 

metade do século XX. Entretanto, diante da evolução do processo de conquista 

democrática nas relações de trabalho, iniciado nesse mesmo século, a visão rígida, 

autoritária e unilateral do poder empregatício não subsistiu. 

Ao mesmo tempo em que o contrato e a lei conferem ao empregador a prerrogativa 

de gerir o modo de execução do trabalho, também lhe imputam o dever de exercê-la 

conforme o interesse da coletividade de trabalhadores contratados. Tais elementos 

aproximam o poder de direção da concepção de “direito-função”. 

De acordo com Luiz José de Mesquita, nos moldes dessa nova visão, o poder de 

direção consiste em “ditar ordens ao sujeito-passivo, o empregado, segundo o intêresse 

                                                             
55 DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 616. 
56 Id. Ibid., p. 617. 
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social da emprêsa, para que haja uma perfeita organização profissional e ordem no 

serviço”57.  

Concorda com essa vertente Amauri Mascaro Nascimento, que afirma consistir tal 

direito-função “na imposição do exercício de uma função pela norma jurídica a alguém, 

com o que o titular do direito passa a ter obrigações”58, função essa que não elimina o 

direito, simplesmente o coloca a seu serviço.  

Essa teoria é louvável por prestigiar a função social do contrato, mitigadora do 

princípio da autonomia contratual. Infere-se, por meio dela o entendimento de que o poder 

diretivo não é ilimitado, possuindo tanto limites externos, impostos pela legislação em 

sentido amplo, quanto internos, na medida em que deverá ser exercido de boa-fé e de 

forma regular. 

Cabe ressaltar, ainda, a existência de uma quarta tese, que critica a ideia de direito-

função ao sustentar que, sob a ótica da democracia contemporânea59, o poder diretivo, 

ainda que exercido em conformidade com os interesses dos trabalhadores, não pode 

permanecer concentrado nas mãos do empregador, sob pena de ferir a ideia de cidadania 

que pressupõe a multiplicidade de sujeitos ativos60.  

Nesse sentido, Mauricio Godinho Delgado sustenta que o poder de direção não é 

um poder patronal ou específico de algum sujeito e sim um poder próprio à relação de 

emprego, atribuindo a ele natureza jurídica de “relação jurídica contratual complexa”61, 

“plástica e de assimetria variável entre empregador e empregado, considerados em sua 

projeção individual e coletiva, mediante a qual se preveem, alcançam ou sancionam 

condutas no plano do estabelecimento e da empresa”62.  

Trata-se de teoria ainda minoritária, mas com grande potencial de firmar-se com a 

evolução do processo de democratização, uma vez que esse tende a ampliar cada vez mais 

                                                             
57 MESQUITA, Luiz José de, op. cit., p. 65. 
58 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2003, p. 213.  
59 “Ora, sabe-se que a questão democrática é fundamentalmente uma questão concernente à ideia de processo 
e não uma questão concernente à ideia de fins e resultados. A Democracia apresenta-se (ou não) em uma 
realidade concreta segundo a natureza do processo de solução de problemas ali adotado e não segundo a 
natureza dos problemas envolvidos ou as soluções encontradas em seu enfrentamento”. (DELGADO, 
Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 620). 
60 Partilham do entendimento pela insuficiência da teoria que atribui ao poder empregatício a natureza de 
“direito função”: DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 620; MAGANO, Octavio Bueno, op. cit., 
p. 152-155. 
61 Tese originalmente exposta na tese de doutorado do Autor, defendida em dezembro de 1994 e publicada 
em 1996: DELGADO, Mauricio Godinho, 1996, op. cit.  
62 Idem, 2010, op. cit., p. 621. 
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a participação dos trabalhadores na tomada de decisões no âmbito do trabalho, até quiçá se 

poder falar em real compartilhamento do poder. 

 

1.5 Dimensões do Poder de Direção  

 

Alice Monteiro de Barros63 e Mauricio Godinho Delgado64 apontam como poderes 

empregatícios: o poder diretivo ou organizativo ou de comando, o poder disciplinar, o 

poder de controle ou fiscalização e o poder regulamentar. Esclarecem, entretanto, que os 

poderes fiscalizatório e regulamentar não seriam propriamente poderes autônomos e sim 

integrantes do poder diretivo, manifestações conexas ou extensivas dele.  

Sergio Pinto Martins65 utiliza a nomenclatura “poder de direção” como gênero do 

qual são espécies os poderes de organização, controle, disciplinar e regulamentar. Amauri 

Mascaro Nascimento66 apresenta o mesmo entendimento, mas exclui o poder regulamentar 

de sua classificação, por não vislumbrá-lo como poder, mas como atividade inerente ao 

poder de organização. 

Independentemente da nomenclatura adotada para o gênero (poder de direção ou 

poder empregatício), é certa a existência dos poderes de organização ou de direção stricto 

sensu67, de fiscalização ou controle, bem como do poder disciplinar no âmbito das relações 

                                                             
63 BARROS, Alice Monteiro de, op. cit., p. 570-574. 
64 DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 598-605. 
65 MARTINS, Sérgio Pinto, 2008, op. cit., p. 190-203. 
66 NASCIMENTO, Amauri Mascaro, 2010, op. cit., p. 683-686. 
67 Os verbos “dirigir” e “organizar” apresentam significados comuns– como ordenar, orientar, nortear, etc. – 
para efeito de designação de um poder, prerrogativa ou incumbência: “Dirigir. [Do lat. digere.] V. t. d. 1. Dar 
direção a; administrar; gerir; governar: dirigir uma empresa; dirigir um país. 2. Dar orientação a; comandar, 
superintender; conduzir: Não se sabe ainda quem dirigiu o assalto. 3. Encaminhar, orientar; conduzir: 
Dirigiu os primeiros passos do filho na vida profissional. 4. Operar o mecanismo e controles de (veículo, 
automóvel), fazendo-o seguir trajeto ou rumo. T. d. e i. 5. Encaminhar; enviar; endereçar: Dirigiu a petição 
ao Ministro. 6. Dizer, endereçar, lançar: “Nenhuma voz me diriges! ... / Julgas-te acaso ofendida?” 
(Gonçalves Dias, Obras Poéticas, I, p. 344); “O desembargador aproximou-se dos dois, cumprimentou-os 
afetuosamente, dirigindo-lhes um gracejo” (J. F. da Costa Filho, As Facetas do Diabo, p. 78). 7. Voltar, 
volver: Dirigiu a atenção para o que lhe diziam. Int. 8. Operar o mecanismo e controles de veículo 
automóvel, fazendo-o seguir trajeto ou rumo: Aquele chofer dirige bem; “Olha, meu filho: eu dirijo na 
Paraíba há mais de ano e o meu carro está aí pra você ver. Não tem ferida.” (Haroldo Maranhão, A Estranha 
Xícara, p. 140). P. 9. Encaminhar-se; guiar(-se): Os rapazes dirigem-se ao colégio. 10. Tender, propender: 
Sua atividade dirige-se às letras; O seu maior esforço dirige-se para a ciência. [Muda o g em j antes de a e 
de o: dirijo, diriges, dirige, etc.; dirijas, dirija, etc.]; Organizar. [do fr. organiser] V. t. d. 1. Constituir o 
organismo de; estabelecer as bases de; ordenar, arranjar, dispor: “Flaubert pensou em organizar um vasto 
dossier de la bêtise humaine, do qual Maupassant chegou a publicar alguns extratos.” (Eduardo Frieiro, Os 
Livros Nossos Amigos, p. 180) 2. Dar às partes de (um corpo) a disposição necessária para as funções a que 
ele se destina. P. 3. Tomar uma organização definitiva; constituir-se, formar-se”. (HOLANDA FERREIRA, 
Aurélio Buarque de, op. cit., p. 479, 1005) (grifo nosso) 
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de trabalho.  

Conceitua-se o poder de organização como a prerrogativa – predominantemente 

titularizada pelo empregador68 – de organizar o empreendimento, estabelecendo a atividade 

a ser desenvolvida, a estrutura jurídica de sua empresa, o número de trabalhadores, cargos, 

funções, local e horário de trabalho etc. Por meio deste, então, o empregador combina a 

atividade do empregado aos demais fatores de produção, tendo em vista os fins objetivados 

pela empresa69. 

O poder regulamentar integra o poder de organização70, na medida em que aquele é 

a linguagem por meio da qual esse se instrumentaliza, ou seja, é a forma de exteriorização 

e concretização do poder de organização. Ele possibilita a fixação de regras específicas e 

gerais pelo empregador a serem observadas no local de trabalho, manifestando-se por meio 

de instruções verbais, comunicados escritos, avisos, memorandos, portarias, circulares, 

ordens de serviço e regulamentos escritos.  

O poder disciplinar, admitido pela doutrina majoritária71, traduz a prerrogativa, 

concentrada na figura do empregador, de aplicar sanções72 ao empregado que infringe os 

                                                             
68 Conforme já comentado anteriormente, o processo de democratização tende a propiciar um 
compartilhamento do poder empregatício (antes concentrado exclusivamente nas mãos do empregador) entre 
o empregador e os trabalhadores. Amauri Mascaro Nascimento, em seu “Curso de Direito do Trabalho”, 
aborda o tema da participação do trabalhador na gestão sob a nomenclatura “cogestão”. O Autor explica que 
esse sistema “significa para o empregado tomar parte no governo da empresa” e não se confunde com a 
participação nos lucros e com a participação no capital. Trata-se da “forma mais evoluída e completa de 
representação dos trabalhadores na empresa”, tendo amparo, ainda que não como regra geral, no artigo 7º, 
XI, da CR/88, que proclama a “participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei” (NASCIMENTO, Amauri 
Mascaro, 2010, op. cit., p. 686-689). Entretanto, mesmo que se constate, na atualidade, algum 
compartilhamento com os trabalhadores, o poder empregatício ainda é predominantemente concentrado na 
figura do empregador, pois esse detém o controle jurídico sobre o conjunto da estrutura empresarial e, 
também, em virtude do princípio da alteridade, que determina a assunção dos riscos do empreendimento pelo 
empregador.   
69 Id. Ibid., p. 683. 
70 E esse também é o entendimento da doutrina majoritária, a exemplo de: DELGADO, Mauricio Godinho 
2010, op. cit., p. 599-601; MARTINS, Sérgio Pinto, 2008, op. cit., p. 191; NASCIMENTO, Amauri Mascaro, 
2010, op. cit., p. 684. 
71 A doutrina é divergente quanto à validade jurídica do poder disciplinar. Para a corrente negativista, o poder 
de punir é monopolizado pelo Estado, não sendo possível o seu exercício nas relações privadas. A corrente 
autonomista, de outro lado, não somente defende a validade jurídica do poder disciplinar, como sustenta a 
existência do “Direito Disciplinar do Trabalho” como ramo jurídico autônomo. Melhor posição, entretanto, é 
a prevalecente na doutrina, defendida pela vertente intermediária, que compreende o poder disciplinar como 
“segmento fático-jurídico reconhecido pelo Direito, dotado de grande importância, inclusive, sendo, desse 
modo, lícito; porém, ao mesmo tempo, trata-se de segmento absolutamente subordinado às regras, princípios 
e institutos centrais dominantes do conjunto do Direito do Trabalho, o que lhe suprime qualquer traço de 
autonomia” (DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 626). 
72 O Direito do Trabalho admite apenas as sanções de advertência, que pode ser escrita ou verbal 
(admoestação verbal); suspensão disciplinar; ruptura contratual por justa causa; e, no caso específico do 
atleta profissional, multa punitiva (artigo. 28, caput, da Lei n. 9.615/98). 
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deveres a que está sujeito por força de lei, de norma coletiva ou do contrato. Sua finalidade 

é manter a ordem e a harmonia no ambiente de trabalho73. Para Enoque Ribeiro dos Santos, 

esse poder “assume a função de garantia de subsistência do vínculo laboral, devendo ser 

utilizado, dentro de certos limites, no momento patológico de desenvolvimento das 

relações trabalhistas, em situações de inadimplemento funcional por parte do sujeito 

passivo”74. 

O poder de fiscalização ou de controle, por sua vez, é a prerrogativa dirigida a 

fiscalizar e controlar as atividades profissionais prestadas no âmbito do local em que o 

trabalho é exercido. A função de controle compreende medidas como, v.g., a revista dos 

empregados no âmbito da empresa, a marcação do cartão de ponto, a instalação de câmeras 

e microfones no local de trabalho, o monitoramento dos computadores utilizados pelos 

empregados na empresa, entre outras. É sobre esse poder, em especial, que o presente 

estudo se debruçará. 

 

1.6 O Poder de Fiscalização  

 

A exploração do trabalho humano evoluiu da escravidão, passando pela servidão e 

pelas corporações de ofício até surgir a relação de emprego e outras formas de labor já 

abordadas que, embora escapem por pouco às caraterísticas da relação de emprego, 

evidenciam certo grau de dependência do trabalhador em relação ao tomador de seus 

serviços. Em todas essas modalidades de trabalho humano a fiscalização se faz presente. 

O controle da jornada de trabalho e as revistas são práticas adotadas desde a 

escravidão antiga, embora a “regra”, na época, fosse a incidência ilimitada desse poder 

sobre a pessoa do escravo e não apenas em relação à atividade laborativa prestada, o que 

implicava em um controle sobre a própria vida do trabalhador em todos os aspectos. 

Com a evolução das relações de trabalho e, principalmente, após o advento da 

Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) em 1948, que visa assegurar, em 

                                                             
73 BARROS, Alice Monteiro de, op. cit., p. 595. 
74 Com o processo de democratização, o poder disciplinar, assim como os demais, se modifica para adquirir 
caráter menos unilateral, rígido e autoritário. Nesse sentido, Enoque Ribeiro dos Santos desenvolveu a tese 
do “poder disciplinar compartilhado” que se preocupa em assegurar a defesa do trabalhador no processo 
disciplinar com a participação do sindicato profissional em todos os trâmites. Segundo o Autor, “por essa 
tese, o empregador e o sindicato profissional, por meio da negociação coletiva de trabalho, disporá em 
capítulo próprio no acordo ou convenção coletiva, da gradação das penalidades e de seu procedimento, que 
deverá necessariamente incluir elementos de ampla defesa e contraditório” (SANTOS, Enoque Ribeiro dos, 
op. cit).  
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ultima instância, a dignidade a todos os homens, a regra passou a ser a incidência do poder 

de fiscalização apenas sobre as atividades prestadas pelos trabalhadores no âmbito do 

trabalho.  

Todavia, isso não significa que tenha havido a abolição do controle sobre a pessoa 

do trabalhador, uma vez que, lamentavelmente, ainda há muitos casos de exploração 

laborativa atentatória à dignidade, desde violações pontuais à vida privada e à intimidade 

do trabalhador até a escravidão contemporânea, que existe em grande parte dos estados 

brasileiros, tanto no meio rural quanto no urbano75. 

Cabe ressaltar, ainda, que o avanço tecnológico proporcionou novos mecanismos de 

controle da atividade laborativa, como “a instalação de circuito interno de televisão nos 

locais de trabalho, o uso de sensores nas revistas, os cartões magnéticos e fotos 

automáticas de documentos de identidade e de pessoas para entrar nos prédios onde estão 

estabelecidas”76, o monitoramento de computadores e e-mails etc.   

O poder de controle ou fiscalização é, como bem define Mauricio Godinho 

Delgado, “o conjunto de prerrogativas dirigidas a propiciar o acompanhamento contínuo da 

prestação de trabalho e a própria vigilância efetivada ao longo do espaço empresarial 

interno”77. Ele confere preponderantemente ao empregador o direito de fiscalizar e 

                                                             
75 O trabalho escravo contemporâneo pode ser definido como “o exercício do trabalho humano em que há 
restrição, em qualquer forma, à liberdade do trabalhador, e/ou quando não são respeitados os direitos 
mínimos para o resguardo da dignidade do trabalhador” (BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. 
Trabalho com redução do homem à condição análoga à de escravo e dignidade da pessoa humana. 
Disponível em: <http://pgt.mpt.gov.br/publicacoes/escravo/dignidade-trabalhoescravo.pdf>. Acesso em: 11 
mar. 2014). Em 1995, o governo federal brasileiro admitiu a existência do trabalho escravo contemporâneo 
perante o país e a OIT, tornando-se uma das primeiras nações do mundo a reconhecer oficialmente a 
ocorrência do problema em seu território. Em março de 2003, foi lançado o Plano Nacional para a 
Erradicação do Trabalho Escravo, cuja responsabilidade executória é compartilhada por órgãos do Executivo, 
Legislativo, Judiciário, Ministério Público, entidades da sociedade civil e organismos internacionais. No mês 
de agosto do mesmo ano, foi criada a Comissão Nacional Para a Erradicação do Trabalho Escravo 
(CONATRAE), órgão vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 
que tem a função de monitorar a execução do Plano. Embora seja difícil traduzir em números o problema do 
trabalho escravo contemporâneo no Brasil, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) estimou que 
aproximadamente 25 mil pessoas estejam submetidas a condições análogas à de escravo no Brasil 
(ASSUNÇÃO, Flávia. O trabalho escravo no Brasil de hoje. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 
Região, Recife, v.15, n. 32, p.115-122, 2004), número confirmado pela OIT (ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIONAL DO TRABALHO. Uma aliança global contra o trabalho forçado. Relatório global do 
seguimento da Declaração da OIT relativa a Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Relatório I (B), 
Conferência Internacional do Trabalho, 93ª Reunião. Genebra, 2005, trad. Edilson Alckimim Cunha) e pelo 
próprio Governo brasileiro (COMISSÃO NACIONAL PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO 
ESCRAVO - CONATRAE. Desmascarando as mentiras mais contadas sobre o trabalho escravo no Brasil. 
Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/trabalho_forcado/brasil/documentos/ mentiras_final.pdf>. 
Acesso em: 25 abr. 2013). 
76 NASCIMENTO, Amauri Mascaro, 2010, op. cit., p. 686. 
77 DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 601. 

http://pgt.mpt.gov.br/publicacoes/escravo/dignidade-trabalhoescravo.pdf
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controlar as atividades de seus prestadores de serviço. Enquanto dimensão do poder de 

direção, tem incidência, fundamento e natureza jurídica iguais aos desse.  

Seu exercício é fundado, de acordo com a doutrina mais moderna, no contrato de 

trabalho (Teoria Contratualista) e na própria CLT, que traz o conceito de empregador em 

seu artigo 2º. Tal posicionamento, contudo, não é pacífico, uma vez que são defendidas, 

também, a Teoria da Propriedade Privada, a Teoria Institucionalista, a Teoria Publicística 

e, mais recentemente proposta, a Teoria da Autonomia que, em razão de apresentar o 

fundamento político do poder, deve ser conjugada à teoria contratualista. 

No mesmo sentido, prevalece na doutrina juslaboral a sua natureza jurídica de 

direito-função, uma vez que à prerrogativa do empregador de fiscalizar a execução do 

trabalho soma-se o seu dever de exercê-la conforme o interesse da coletividade de 

trabalhadores e da própria sociedade. Dever esse consubstanciado principalmente na 

inviolabilidade dos direitos à intimidade e à vida privada dos trabalhadores – o que 

assegura a higidez no meio ambiente do trabalho –, bem como em garantir segurança aos 

próprios trabalhadores e aos usuários dos produtos e serviços prestados no ambiente 

laboral. 

Serão abordadas no presente estudo as seguintes práticas fiscalizatórias adotadas no 

âmbito das relações de trabalho:  

a) a revista pessoal e em apetrechos (armários e pertences dos trabalhadores);  

b) a instalação de equipamentos audiovisuais (câmeras e microfones) no local de 

trabalho;  

c) o monitoramento dos computadores, a fiscalização de e-mails utilizados pelos 

trabalhadores na empresa, bem como a instalação de escutas telefônicas;  

d) a limitação ao uso do banheiro durante a jornada laboral;  

e) a “escala de gravidez”. 

 A maioria dessas práticas não apresenta previsão legal78, tendo surgido dos usos e 

costumes. Isso não significa, entretanto, que o controle das atividades prestadas poderá se 

                                                             
78 Embora não haja regulamentação legal explícita, há normas que limitam e amparam algumas práticas 
fiscalizatórias, a exemplo dos incisos III, X e XII do artigo 5º da CR/88 (“III - ninguém será submetido a 
tortura nem a tratamento desumano ou degradante”; “X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação”; “XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”) que, respectivamente, vedam a 
revista violadora da intimidade do empregado, a submissão dos indivíduos a tratamento desumano ou 
degradante e a violação do sigilo de correspondência e comunicações; bem como do §2º do artigo 74 da CLT 
(“§ 2º - Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada 
e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo 
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dar de forma ilimitada, pois qualquer violação à dignidade da pessoa humana – princípio 

da República Federativa do Brasil, expresso no artigo 1º, inciso III da Constituição, e 

regedor de todo o ordenamento jurídico brasileiro –, abrangendo também, logicamente, a 

violação aos direitos decorrentes diretamente dela, como a proteção à intimidade e à vida 

privada, ambos direitos da personalidade, atenta contra o conceito de trabalho decente 

propugnado pela OIT e torna abusivo o exercício do poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso”), que determina a marcação 
do horário de entrada e saída nas empresas que contem com mais de dez empregados.    
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CAPÍTULO 2  

O DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA 
 

2.1 No Ordenamento Jurídico Brasileiro  

 

Na lição de Fábio Konder Comparato: 

(...) todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e 
culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos 
entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. É o 
reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade, 
ninguém – nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso 
ou nação – pode afirmar-se superior aos demais79.  

Desde o período axial da história (séculos VIII a II a.C.), se faz presente a ideia de 

liberdade e de uma igualdade essencial entre todos os homens. Contudo, apenas em 1948, a 

primeira organização internacional a englobar a ampla maioria dos povos da Terra, a 

Organização das Nações Unidas (ONU), proclamou, na abertura de uma Declaração 

Universal de Direitos Humanos, que “todos os homens nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos”80. 

Os direitos humanos configuram-se, segundo Sandra Lia Simón, “como um dos 

pilares sobre o qual se ergue o Estado Democrático de Direito, pois possibilitam o livre 

desenvolvimento da pessoa humana, fazendo, em última instância, que o direito à vida 

encontre efetivação plena e absoluta”81. 

Na concepção clássica, consistiam em defesa contra o poder arbitrário do Estado 

(eficácia vertical). Atualmente, também são compreendidos como direitos protetores em 

face dos demais indivíduos, manifestando-se, portanto, nas relações jurídicas privadas, o 

que evidencia a sua eficácia horizontal, também denominada eficácia entre terceiros ou 

simplesmente eficácia nas relações privadas82. 

                                                             
79 COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 13. 
80 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e 
proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 dez. 1948. Disponível 
em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_ universal.htm>. Acesso em 30 ago. 2014. 
81 SIMÓN, Sandra Lia. A Proteção Constitucional da Intimidade e da Vida Privada do Empregado. São 
Paulo: LTr, 2000, p. 60. 
82 Defende-se a aplicação da Teoria da Eficácia Horizontal Direta dos direitos fundamentais, surgida na 
Alemanha, na década de 50, por meio de Hans Carl Nipperdey, a partir do reconhecimento de que as 
desigualdades não se situam apenas na relação Estado/particular, mas também entre os próprios particulares, 
nas relações privadas. Segundo essa Teoria, alguns direitos fundamentais podem ser aplicados diretamente às 
relações privadas, isto é, sem a necessidade da intervenção legislativa, mormente quando há lesão ou ameaça 
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É importante ressaltar que as expressões “direitos humanos”, “direitos do homem” 

e “direitos fundamentais”, que costumam ser utilizadas indistintamente pela doutrina, 

apresentam idêntico conteúdo material, qual seja, o de valores mais importantes a serem 

preservados e garantidos na sociedade, possuídos pelo homem em razão de sua própria 

natureza humana e pela dignidade que a ela é inerente. 

Apesar disso, Paulo Bonavides explica que o termo “direitos fundamentais” é mais 

utilizado pelos publicistas alemães, enquanto a expressão “direitos humanos” ou mesmo 

“direitos do homem” costuma ser mais empregada em países anglo-americanos e latinos83. 

Há juristas brasileiros que acolhem diferenciação terminológica proposta pela 

doutrina jurídica germânica, baseada em critério meramente formal, qual seja, a 

positivação como o ponto diferencial entre os direitos humanos (Menschenrechte) e os 

direitos fundamentais (Grundrechte).  

Menschenrechte seriam os direitos naturais, inatos, imutáveis, abstratos e 

inderrogáveis, de inspiração jusnaturalista, que emanam da própria natureza ética do 

homem, independentemente de reconhecimento perante o Estado; enquanto Grundrechte 

seriam os direitos humanos reconhecidos pelas autoridades detentoras do poder de editar 

normas, tanto no plano interno dos Estados quanto no plano internacional. 

Nesse sentido, Comparato afirma que os direitos fundamentais “são os direitos 

humanos positivados nas Constituições, Leis, Tratados e Convenções Internacionais”84 e 

aponta que, “segundo outra terminologia, fala-se em direitos fundamentais típicos e 

atípicos, sendo estes os direitos humanos ainda não declarados em textos normativos”85.  

A par da nomenclatura utilizada, parece ser pacífico que a vigência dos direitos 

humanos independe de sua positivação jurídica, em razão de apresentarem conteúdo 

material atrelado à dignidade da pessoa humana – seu elemento informador –, que deve ser 

respeitada por todos os poderes estabelecidos, sejam eles oficiais ou não. Ademais, tais 

direitos são direitos da pessoa humana, advindos de reivindicações concretas perante 

                                                                                                                                                                                         
de lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade e quando há 
desigualdade entres as partes envolvidas na relação jurídica, assemelhando-se à relação estabelecida entre os 
particulares e o poder público. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem adotado sistematicamente essa 
Teoria, ponderando valores nas disputas havidas entre particulares, que tenham por objeto direitos 
fundamentais. 
83 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. refundida. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 
473. 
84 COMPARATO, Fábio Konder, op. cit., p. 71. 
85 Id. Ibid., p. 71. 
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situações de lesão a bens fundamentais ao longo da história, e, portanto, dotados de 

universalidade. 

Os direitos fundamentais, enquanto princípios axiológicos supremos, correspondem 

à tríade lema da Revolução Francesa, reafirmada no artigo I da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948: “liberdade, igualdade e fraternidade”.  

Os direitos fundamentais de primeira dimensão, surgidos a partir da Magna Carta, 

são os “direitos de liberdade” estabelecidos contra o Estado, direitos e garantias civis ou 

individuais e políticos clássicos vinculados à liberdade, igualdade, propriedade, segurança 

e resistência às diversas formas de opressão.  

Os direitos fundamentais de segunda dimensão, emergidos no início do século XX, 

representam o desejo de “igualdade”, apresentando natureza social, econômica e cultural, a 

exemplo dos direitos ao trabalho, à saúde e à educação, cuja garantia é exigida do Estado 

por meio de prestações materiais positivas.  

Os direitos que compõem a terceira dimensão são os de fraternidade ou 

solidariedade, de natureza transindividual, surgidos após a 2ª Guerra Mundial, como o 

direito ao meio ambiente equilibrado, à saudável qualidade de vida, ao progresso e demais 

direitos de titularidade coletiva86. 

Os direitos da personalidade, que contém capítulo próprio no Código Civil 

brasileiro87, bem como referência expressa na Constituição Federal (artigo 5º, incisos V e 

X), fazem parte do rol de direitos humanos fundamentais, estando intrinsecamente 

relacionados ao direito à liberdade e à dignidade da pessoa humana, uma vez que visam 

resguardá-los, preservando-os dos ataques de outros indivíduos. Nesse sentido, Iduna E. 

Weinert aponta dois aspectos sobre os direitos da personalidade: 
1- trata-se de direitos relacionados à pessoa humana, como tal 
considerada, em sua individualidade e nos seus relacionamentos em 
sociedade; 
2- o desenvolvimento da teoria do direito da personalidade operou-se 
paralela e intimamente ligada à evolução do chamado direito natural, 

                                                             
86 Há, ainda, doutrinadores que sustentam a existência de direitos de 4ª e de 5ª dimensão. Os direitos de 4ª 
dimensão, emergidos no final do séc. XX, são os relativos à biotecnia, à bioética e à regulação da engenharia 
genética, tendo vinculação direta com a reprodução assistida e as questões de aborto, eutanásia, cirurgias 
intrauterinas, transplantes de órgãos, engenharia genética, contracepção etc. Já os direitos de 5ª dimensão são 
os advindos das tecnologias de informação, do ciberespaço e da realidade virtual em geral, que não só 
provocam o surgimento de novos direitos, como também de meios modernos de proteger antigos direitos, 
como o direito à intimidade. 
87 O Título I do Livro I do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002) abriga o Capítulo II, 
intitulado “Dos Direitos da Personalidade”. 
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acompanhando-lhe os rumos e as tendências, ao longo da história da 
humanidade88. 

Essa categoria de direitos tem sede nas Constituições de quase todo o mundo89. No 

direito português, os direitos de personalidade encontram-se regulamentados na 

Constituição da República90, no Código do Trabalho e no Código Civil91. A Constituição 

Espanhola, por sua vez, em seu artigo 18, garante a intimidade como um direito 

fundamental, conferindo a toda pessoa humana, uma proteção eficaz frente a qualquer 

transgressão ilegítima no âmbito de proteção92. 

Sobre os direitos da personalidade, Rubens Limongi França preceitua que “dizem-

se as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, 

bem assim seus prolongamentos e projeções”93. Em outros termos, os direitos da 

personalidade são direitos subjetivos, existenciais, previstos no ordenamento jurídico para 

a defesa de valores inatos do homem, conferindo a ele uma proteção mínima na esfera das 

relações privadas e garantindo o mínimo necessário do conteúdo da própria personalidade. 

                                                             
88 WEINERT, Iduna E. O direito da personalidade como direito natural geral. Revista de Informação 
Legislativa. Senado Federal. Subsecretaria de Edições Técnicas. Ano 27, n. 108, out./dez., 1990, p. 221-222. 
89 RIBEIRO, Lélia Guimarães Carvalho. A monitoração audiovisual e eletrônica no ambiente de trabalho e 
seu valor probante. São Paulo: LTr, 2008, p. 25-26. 
90 Principalmente sob o invólucro de direitos à proteção da dignidade da pessoa humana, suas garantias, 
direitos, liberdade, a exemplo do artigo 24, que trata do direito à vida e do artigo 25, que versa sobre a 
integridade moral e física, dentre outros oponíveis a todos. 
91 O Código Civil português de 1966 trata do direito de personalidade em seu artigo 70, n. 1, in verbis: “A lei 
protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita à sua personalidade física ou moral” (PORTUGAL. 
Código Civil (1966). Código Civil. Disponível em: <http://www.stj.pt/nsrepo/geral/cptlp/Portugal/Codigo 
Civil.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2013). O legislador ordinário limitou-se a declinar alguns dos direitos da 
personalidade em rol exemplificativo, até mesmo dada a impossibilidade de enumeração taxativa de todos os 
direitos da personalidade.  
92 “Artículo 18 
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o 
resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, 
salvo resolución judicial. 
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. (ESPANHA. Constituição (1978). Constituição espanhola. 
Disponível em: <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=15&fin=29& 
tipo=2>. Acesso em: 28 jun. 2013)  (grifo nosso) 
93 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da personalidade: coordenadas fundamentais. Revista do Advogado. 
São Paulo, n. 38, dez., 1992, p. 5 e 10. 
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Ressalta-se que a personalidade civil da pessoa natural e os direitos inerentes a ela 

coincidem com o nascimento com vida94, segundo o artigo 2º do Código Civil, e 

extinguem-se com a morte, real ou presumida.  

Enquanto direitos humanos fundamentais que são, os direitos da personalidade 

voltam-se a conferir efetividade à dignidade da pessoa humana, fundamento de todo o 

sistema constitucional brasileiro e de todos os demais direitos individuais, que se voltam a 

concretizá-la. Apesar de apresentar conceito aberto e plástico, é possível apresentar o 

conteúdo jurídico mínimo da dignidade, que abrange a integridade física e psíquica, a 

liberdade e a igualdade, bem como o mínimo existencial. 

Sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, Alexandre de Moraes leciona: 
O princípio fundamental consagrado pela Constituição Federal da 
dignidade da pessoa humana apresenta-se em uma dupla concepção. 
Primeiramente, prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao 
próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos. Em segundo 
lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental de tratamento igualitário 
dos próprios semelhantes. Esse dever configura-se pela exigência do 
indivíduo respeitar a dignidade de seu semelhante tal qual a Constituição 
Federal exige que lhe respeitem a própria. A concepção dessa noção de 
dever fundamental resume-se a três princípios do direito romano: 
honestere vivere (viver honestamente), alterum nonlaedere (não 
prejudique ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que lhe é 
devido).95 

Por terem a dignidade como cláusula geral de sua proteção, bem como em razão de 

seu caráter natural e inato, os direitos da personalidade expressos em normas (v.g. direito à 

honra, à imagem, ao nome e à vida privada), da mesma forma que os demais direitos 

humanos fundamentais positivados, integram rol meramente exemplificativo96.  

Nesse sentido, Gilberto Jabur afirma que “os direitos da personalidade são, diante 

de sua especial natureza, carentes de taxação exauriente e indefectível. São todos 

                                                             
94 Embora a legislação (artigo 2º do CC) assegure proteção especial ao nascituro desde a sua concepção, in 
verbis: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 
concepção, os direitos do nascituro” (BRASIL. Código Civil (2002). Código Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 06 jul. 2013). (grifo 
nosso) 
95 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentário aos arts. 1ª a 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2002, p. 50-51. 
96 O Enunciado 274 da IV Jornada de Direito Civil dispõe: “Art. 11: Os direitos da personalidade, regulados 
de maneira não-exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, 
contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão 
entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação” (Disponível 
em: <http://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/jornada/article/viewFile/2622/ 2697>. Acesso 
em: 02 out. 2014). (grifo nosso) 
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indispensáveis ao desenrolar saudável e pleno das virtudes psicofísicas que ornamentam a 

pessoa”97.   

Portanto, pode ser considerado direito da personalidade todo aquele necessário para 

que o indivíduo tenha dignidade em uma relação jurídica privada, a exemplo dos direitos 

ao nome, à vida, à liberdade, ao próprio corpo, à imagem, à honra, à dor, à vergonha, à 

igualdade, à integridade física, psíquica e moral, à vida privada e à intimidade.  

De Cupis aponta as seguintes características gerais dos direitos de personalidade: 

intransmissibilidade (o objeto é inseparável do sujeito originário), indisponibilidade 

relativa (se a proteção do direito não possui uma finalidade social real, mas diz respeito 

apenas à esfera individual do titular, este poderá dele dispor), irrenunciabilidade 

(impossibilidade de eliminação pelo seu titular), impenhorabilidade (porque são 

intransmissíveis) e imprescritibilidade (o tempo não provoca a sua extinção)98. 

Assim como Orlando Gomes, Cifuentes acrescenta, ainda, que os direitos da 

personalidade são vitalícios (somente se extinguem com a morte da pessoa), necessários 

(não podem faltar), extrapatrimoniais (insuscetíveis de avaliação pecuniária) e absolutos 

(oponíveis erga omnes)99. Considera-os, também, inatos100 (emanam de uma ordem 

jurídica pré-concebida), interiores quanto ao objeto (por serem próprios do indivíduo, não 

têm por objeto parte do mundo exterior), privados (prevalece nas relações entre 

particulares), essenciais (têm por objeto bens mais elevados) e autônomos (constituem 

categoria inconfundível de direitos subjetivos)101. 

A doutrina e a jurisprudência alemãs entendem que inexistem vários direitos da 

personalidade e sim um direito da personalidade único, uma vez que a pessoa tem um valor 

em si mesma, cabendo reconhecer-lhe uma dignidade. Já na Itália, a concepção dos direitos 

da personalidade é pluralista, pois sustenta-se serem muitos os bens personalíssimos 

                                                             
97 JABUR, Gilberto Haddad. Liberdade de Pensamento e o Direito à Vida Privada. São Paulo: RT, 2000, p. 
28. 
98 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. 2. ed. São Paulo: Quorum, 2008, p. 51-68. 
99 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994, p. 157-158. 
100 Característica apontada pelos Jusnaturalistas e com a qual se deve concordar, em razão de serem os 
direitos da personalidade direitos humanos fundamentais. Há uma corrente minoritária, entretanto, da qual 
fazem parte Pontes de Miranda e Gustavo Tepedino, que entende que os direitos da personalidade são 
positivados pelo sistema e não jusnaturais, uma vez que não seriam inatos e sim culturais, correspondendo a 
um avanço cultural do sistema. 
101 CIFUENTES, Santos. Derechos personalísimos. 2. ed. actual. ampl. Buenos Aires: Astrea, 1995, p. 177-
186 e 192. 
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tutelados, cada um dotado de peculiaridades, o que inviabilizaria a concepção unitária 

desses direitos.  

Para fins didáticos, a doutrina oferece diferentes propostas de classificação dos 

direitos da personalidade, formando grupos que abrangem direitos com características 

comuns. A classificação de Rubens Limongi França102, adotada também por Maria Helena 

Diniz103 e geralmente utilizada pela doutrina nacional, agrupa os direitos da personalidade 

em direito à integridade física, direito à integridade intelectual e direito à integridade 

moral. Sandra Lia Simón elucida: 
“o direito à integridade física abrangeria o direito à vida e aos alimentos, 
sobre o próprio corpo vivo e morto, sobre o corpo alheio vivo e morto, 
sobre partes separadas do corpo vivo ou morto. O direito à integridade 
intelectual englobaria o direito à liberdade de pensamento e o direito 
pessoal de autor científico, artístico ou de inventor. E o direito à 
integridade moral compreenderia o direito à liberdade civil, política e 
religiosa, à honra, à honorificência, ao recato, ao segredo profissional, 
doméstico e pessoal, à imagem e à identidade pessoal, familiar e 
social”104. 

Dentre os direitos de personalidade, abordar-se-ão especialmente os direitos à 

intimidade e à vida privada, que integram o grupo dos direitos à integridade moral e têm 

previsão expressa no artigo 5º, X, da Constituição de 1988, in verbis: “São invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”105. 

O referido preceito constitucional prestigia o artigo XII da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, bem como o artigo 11 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos de 1969, in verbis:  

XII. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na família, 
no seu lar ou em sua correspondência, nem a ataques à sua honra ou 
reputação. Todo homem tem o direito à proteção de lei contra tais 
interferências ou ataques106. 

11. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em 
sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua 
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação107. 

                                                             
102 FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. v.1. 3. ed. rev. São Paulo: RT, 1975, p. 411. 
103 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade civil. v. 7. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1988, p. 84. 
104 SIMÓN, Sandra Lia, op. cit., p. 68. 
105 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 14 nov. 2013. 
106 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. op cit. 
107 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 
de São José da Costa Rica). Adotada na OEA em 22 nov. 1969 e promulgada no Brasil pelo Decreto n. 678, 
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Cabe ressaltar a diferenciação feita pela doutrina entre as expressões “vida privada” 

e “intimidade”, no sentido de considerar esta como um círculo menor inserido no círculo 

maior da vida privada. Esse entendimento advém da “teoria dos círculos concêntricos da 

esfera da vida privada” ou “teoria das esferas da personalidade”, que ganhou relevo na 

doutrina alemã a partir de 1953, com Heinrich Hubmann, e foi revista por Heinrich 

Henkel, que a explicitou durante a edição de 1957 de tradicional congresso jurídico alemão 

(Deutscher Juristentages, Fórum Jurídico Alemão108). 

Apesar de ambos dividirem a esfera da vida privada em três círculos concêntricos, 

posicionavam-nos de maneiras diferentes. Para Hubmann, o círculo mais externo era a 

privacidade, o intermediário o segredo e o mais interno a intimidade. Por outro lado, 

Henkel entendia que o círculo nuclear era o do segredo, o intermediário o da intimidade e 

mais externo o da privacidade.  

O pensamento de Hubmann foi difundido no Brasil por Elimar Szaniawski e é 

adotado, atualmente, pela doutrina minoritária, a exemplo de Cristiano Chaves de Farias. 

Já o entendimento de Henkel expandiu-se em 1970 pela obra de Paulo José da Costa Jr. 

intitulada “O direito de estar só: tutela penal da intimidade”109, sendo seguido pela doutrina 

majoritária, a exemplo de Silmara Chinelato, Pablo Stolze Gagliano e Flávio Tartuce. 

Para Henkel, a privacidade é o círculo da vida privada em sentido estrito 

(Privatsphäre), que abrange comportamentos e acontecimentos que o indivíduo não quer 

que se tornem do domínio público, sendo de acesso restrito, mas passível de violação por 

motivo de interesse público, a exemplo do que ocorre quando é determinada a quebra do 

sigilo de dados telefônicos pelo Poder Judiciário.  

A intimidade (Vertrauensphäre), por sua vez, abrange informações mais restritas 

sobre o indivíduo, compartilhadas com alguns familiares, amigos íntimos e profissionais 

que têm conhecimento das informações em razão do ofício (v.g. psicólogos, padres e 

advogados). Os sigilos domiciliar, profissional e das comunicações telefônicas são 

resguardados para proteger a intimidade, razão pela qual tem sua abertura mais 

dificultada110.  

O segredo (Geheimsphäre), por fim, é definido por Henkel como o círculo que 
                                                                                                                                                                                         
de 6 nov. 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em 30 
ago. 2014. 
108 DEUTSCHER JURISTENTAG E.V. DJT at a glance. Disponível em: <http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=770>. Acesso em: 14 jun. 2014. 
109 COSTA JR., Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. 2. ed. São Paulo: RT, 1995.  
110 A quebra do sigilo das comunicações telefônicas só se opera mediante decisão judicial fundamentada. 
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engloba as informações mais íntimas do ser humano, que muitas vezes sequer são 

compartilhadas e são impassíveis de intromissão pelo interesse público, a exemplo das 

orientações sexual, filosófica e religiosa. 

Quanto mais profundo for o círculo da esfera privada atingido, mais grave será a 

lesão a direito de personalidade e, por isso, maior deve ser a proteção conferida. A 

regulamentação acerca dos danos morais (artigos 20, 186, 948, 949, 950, 951, 953 e 954 

do CC) é consequência direta da proteção aos direitos da personalidade. Sendo assim, a 

diferenciação entre as camadas também é muito importante para a determinação da 

intensidade do dano moral sofrido pelo indivíduo e, consequentemente, do quantum 

indenizatório a ser arbitrado.  

A doutrina brasileira, algumas vezes, atém-se à abordagem dos círculos da 

privacidade e da intimidade, sem destacar dessa o círculo do segredo. Não se pode imputar 

equívoco a essa abordagem, uma vez que a intimidade abrange o segredo. Há sim apenas 

ausência de especificação de um núcleo mais intangível inserido na dimensão da 

intimidade.  

Sandra Lia Simón explicita o entendimento de Luiz Alberto David Araujo e Vidal 

Serrano Nunes Jr. sobre o tema: 

Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Jr afirmam que a vida 
social do indivíduo divide-se em duas esferas: a pública e a privada. 
Nesta última, estariam compreendidos atos e fatos que a pessoa pretende 
manter fora do alcance público em geral, tais como a vida familiar, as 
aventuras amorosas, o lazer. Para os autores, ‘a privacidade resguarda o 
indivíduo da publicidade’. Ocorre que, dentro dessa esfera da vida 
privada, há outra esfera, ainda menor, que o indivíduo pode querer deixar 
impenetrável até aos mais próximos: trata-se da intimidade111. 

No mesmo sentido, Tércio Sampaio Ferraz Jr. leciona que intimidade “é o âmbito 

do exclusivo que alguém reserva para si, sem nenhuma repercussão social, nem mesmo ao 

alcance de sua vida privada que, por mais isolada que seja, é sempre um viver entre os 

outros”112 enquanto a vida privada compreende “situações em que a comunicação é 

inevitável (em termos de relação com alguém que, entre si, trocam mensagens) das quais, 

em princípio, são excluídos terceiros”113. 

                                                             
111 SIMÓN, Sandra Lia, op. cit., p. 73. 
112 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora 
do Estado. Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas. São Paulo: RT, v 1, p. 141-154, out./dez., 
1992. 
113 Id. Ibid. 



35 
 

O constituinte brasileiro foi, portanto, cauteloso ao proteger tanto a “vida privada” 

quanto a “intimidade” dos indivíduos, de modo a evitar possíveis interpretações restritivas. 

E mais ainda ao resguardar esses direitos da personalidade como cláusulas pétreas da 

Constituição, a teor de seu artigo 60, §4º, IV, na medida em que integram o rol de direitos 

e garantias individuais, cujo núcleo é imodificável por força do poder constituinte 

reformador.  

 

2.2 No Direito do Trabalho  

 

Embora a disciplina dos direitos da personalidade tenha sofrido avanço na 

Constituição e no Código Civil pátrios, forçoso admitir que a legislação trabalhista 

brasileira carece de normas específicas sobre esses direitos, notadamente no tocante ao 

resguardo à vida privada e à intimidade dos trabalhadores. Sob esse aspecto, não se 

identifica com a legislação de países como Portugal114, Espanha115 e Itália116, que revelam 

preocupação com tais direitos.  

Essa lacuna normativa vem sendo suprida nos Tribunais com a aplicação das 

normas constitucionais e de leis ordinárias como o próprio Código Civil, uma vez que não 

é possível, em qualquer âmbito, apartar do ser humano seus direitos fundamentais da 

personalidade. E sobretudo no âmbito laboral, o trabalhador deve ter especial tutela em 

razão de sua vulnerabilidade perante o empregador, manifestada mormente pela sujeição 

                                                             
114 O Código do Trabalho português trata expressamente dos direitos da personalidade em seu artigo 15, in 
verbis: “É reconhecida no âmbito da empresa a liberdade de expressão e de divulgação do pensamento e 
opinião, com respeito dos direitos de personalidade do trabalhador e empregador, incluindo as pessoas 
singulares que o representam, e do normal funcionamento da empresa” (PORTUGAL. Lei n. 7, de 12 de 
fevereiro de 2009. Aprova revisão do Código do Trabalho. Disponível em: <http://www.cite.gov.pt/ 
pt/legis/Lei007_2009.html>. Acesso em 05 fev. 2014). 
115 O Estatuto dos Trabalhadores da Espanha (ESPANHA. Real Decreto Legislativo 1, de 24 de março de 
1995. Estatuto dos Trabalhadores. Disponível em: <http://www.ugt.es/DatoBasico/estatutodelos 
trabajadoresactualizado.pdf>. Acesso em 05 fev. 2014) lida de forma mais dogmática com a proteção dos 
direitos à vida privada e à intimidade, determinado, v.g., que o empregador respeite “ao máximo a dignidade 
e intimidade do empregado” quando houver a necessidade de realizar revistas (artigo 18); e que respeite a 
“consideração devida” à dignidade humana quando da adoção e aplicação de medidas fiscalizatórias (artigo 
20.3). 
116 O Estatuto dos Trabalhadores da Itália (ITÁLIA. Lei n. 300, de 20 de maio de 1970. Estatuto dos 
Trabalhadores. Disponível em: <http://www.altalex.com/index.php?idnot=39728>. Acesso em 05 fev. 2014) 
é mais incisivo na proteção dos direitos à vida privada e à intimidade, assegurando o direito de livre 
manifestação de opinião no local de trabalho (artigo 1º); vedando o emprego de equipamentos audiovisuais 
para a fiscalização da prestação de serviços e a realização de revistas pessoais, salvo se indispensáveis aos 
fins da tutela do patrimônio empresarial e houver acordo com a representação sindical ou, na falta dessa, com 
a comissão interna (artigo 4º); proibindo a realização de indagações de natureza pessoal ao trabalhador, que 
sejam irrelevantes à prova da aptidão profissional no ato da admissão ou no curso da relação laboral (artigo 
8º) etc. 
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ao poder de direção. Portanto, se a legislação trabalhista brasileira não oferece 

expressamente tutela à vida privada e à intimidade do empregado, a normativa 

constitucional e civil o faz com precisão, servindo à garantia desses direitos também no 

âmbito laboral.  

As dimensões de direitos humanos não são estanques e muito menos se 

contrapõem, mas constituem vasos comunicantes, de modo que as liberdades individuais 

penetram os direitos sociais e são essenciais à sua efetiva garantia, ideia reforçada por 

Amauri Mascaro Nascimento: 
(...) não há contraposição entre os direitos humanos clássicos individuais 
e os direitos sociais. Interpenetram-se, apesar do diferente contexto 
ideológico que os inspirou. Não se fundem, mas se implicam de modo 
dialético, exercendo uma mútua influência, que os aperfeiçoa117. 

O princípio da igualdade essencial do ser humano está presente no artigo II da 

DUDH, que enuncia:  

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, 
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição118.  

Comparato afirma que “o pecado capital contra a dignidade humana consiste, 

justamente, em considerar e tratar o outro – um indivíduo, uma classe social, um povo – 

como um ser inferior, sob pretexto da diferença de etnia, gênero, costumes ou fortuna 

patrimonial”119.  

Do princípio da igualdade extrai-se, portanto, uma dimensão negativa que é a 

proibição da discriminação em razão de etnia, gênero, orientação sexual, nacionalidade, 

naturalidade e também do status social e da posição ocupada no mercado de trabalho, 

entre outros muitos fatores discriminatórios ilícitos. 

A Convenção n. 111 da OIT, sobre discriminação em matéria de emprego e 

profissão, em seu artigo 1, item 1 estabelece que o termo “discriminação” abrange:  

a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que 
tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de 
tratamento em matéria de emprego ou profissão; 
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 
destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em 
matéria de emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo 

                                                             
117 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Teoria Geral do direito. São Paulo: LTr, 1998, p. 285. 
118 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. op. cit. 
119 COMPARATO, Fábio Konder, op. cit., p. 241. 
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Membro interessado depois de consultadas as organizações 
representativas de empregadores e trabalhadores, quando estas existam, e 
outros organismos adequados120. 

Verifica-se que a discriminação e a hipossuficiência integram um ciclo vicioso. 

Quanto maior é a hipossuficiência do grupo de indivíduos, seja em razão da carência de 

integrantes (v.g. minorias) ou da deficiência na liberdade de autodeterminação (v.g. 

trabalhadores), mais frequente e intensa é a discriminação, que, por sua vez, recrudesce a 

hipossuficiência.  

Inegável, portanto, que os trabalhadores são merecedores de ampla proteção de seus 

direitos da personalidade. Nesse sentido, Marcelo Roberto Bruno Válio afirma ser 

“impossível conceber o homem trabalhador sem as devidas garantias aos seus direitos 

humanos e de personalidade”121. Especificamente sobre o direito à intimidade, o Autor 

ainda leciona:  
(...) não há, então, como haver a dissociação desse direito constitucional 
de personalidade, que assegura a intimidade do indivíduo em suas 
relações sociais, com os demais ramos do direito, especificamente do 
direito do trabalho.122  

Joaquin Aparicio Tovar explica que na celebração de um contrato de trabalho 

devem ser diferenciadas duas dimensões do trabalhador: uma dimensão interna, protegida 

pelo direito à intimidade e uma dimensão externa suscetível às manifestações da relação 

laboral. Para o Autor, a intimidade, enquanto patrimônio moral interno da pessoa e valor 

fundamental da dignidade humana, não pode ser penetrada por essas manifestações123.  

A preservação da vida privada e da intimidade do trabalhador são essenciais à 

manutenção de sua dignidade, que, no âmbito laboral “assume a característica de 

                                                             
120 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção n. 111 da OIT, de 1958. Aprovada 
pelo Decreto legislativo n. 104 de 24 nov. 1964. Ratificada em 26 nov. 1965. Promulgada pelo Decreto n. 
62.150 de 19 jan. 1968. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/472>. Acesso em: 30 ago. 2014. 
121 VÁLIO, Marcelo Roberto Bruno. Os Direitos da Personalidade nas Relações de Trabalho. São Paulo: LTr, 
2006, p. 45. 
122 Id. Ibid., p. 45. 
123 “es distinguible una dimensión interna, protegida por el derecho a la intimidad y una dimensión externa, 
tal y como ha entendido la jurisprudencia ordinaria. La intimidad para el Tribunal Supremo, es un 
patrimonio moral interno de la persona, que excluye la actuación externa de la que es manifestación la 
relación laboral. El derecho a la intimidad personal en cuanto valor fundamental de la propia dignidad 
humana, por su naturaleza comporta, efectivamente, un reducto individual dotado de pleno contenido 
jurídico que ha de quedar preservado de todo tipo de intromisión extraña” (TOVAR, Joaquin Aparicio. 
Notas sobre el derecho a la intimidad en la Ley sobre derechos de información de los representantes de los 
trabajadores. Revista de Trabajo. Madrid, n. 100, oct./dic., 1990, p. 397-403). 
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instrumento na luta contra os atos e práticas abusivos e contra as violações de direitos 

fundamentais dos trabalhadores, que os desconsideram como sujeitos de direitos”124.  

Essa preservação deve ocorrer nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, 

uma vez que o trabalhador se encontra em posição de hipossuficiência, inferioridade ou, ao 

menos, dependência em maior ou menor grau, em relação ao empregador, durante todas as 

etapas do pacto laboral, razão pela qual se sente tolhido em posicionar-se contra atitudes 

ofensivas aos seus direitos à vida privada e à intimidade, temendo não ser contratado, 

sofrer represálias que possam culminar em sua dispensa ou, até mesmo, ter dificuldades 

futuras em obter nova ocupação no mercado de trabalho. 

 É na fase de contratação, isto é, na etapa pré-contratual, que se verifica a maior 

fragilidade do trabalhador diante do empregador, pois a necessidade da obtenção da vaga 

de trabalho para o provimento da subsistência do indivíduo facilita extremamente a 

imposição unilateral das condições que regerão o contrato de trabalho, por parte do 

detentor dos meios de produção. Essa fragilidade do trabalhador torna-se ainda maior 

diante da “singular debilidade económica e da escassa expectativa de emprego, o que o 

induz a abdicar parcialmente da sua personalidade (...) em garantia de adesão do seu 

comportamento futuro à vontade ordenadora e dispositiva do empregador”125.  

Trata-se, portanto, da fase que apresenta maior potencialidade de violação à vida 

privada e à intimidade do trabalhador e, por isso, enseja maior vigilância e proteção dos 

direitos da personalidade do candidato à vaga de trabalho.  

Assim, no processo de seleção, as perguntas realizadas em entrevistas ou 

questionários devem ter por objetivo única e exclusivamente a aferição da aptidão do 

candidato para exercer as atividades inerentes ao cargo ofertado126, não podendo versar 

sobre orientação sexual, religiosa, política, filosófica ou qualquer outro aspecto inserido na 

                                                             
124 GOSDAL, Thereza Cristina. Dignidade do Trabalhador: um conceito construído sob o paradigma do 
trabalho decente e da honra, São Paulo: LTr, 2007, p. 97. 
125 MOREIRA, Teresa Alexandra Coelho. Da esfera privada do trabalhador e o controlo do empregador. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 148. 
126 Hipótese ressalvada expressamente pela Convenção n. 111 da OIT, em seu artigo 1, item 2, in verbis: “as 
distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações exigidas para um determinado emprego não 
são consideradas como discriminação” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. 
Convenção n. 111 da OIT, de 1958, op. cit.), que reconhece, portanto, a possibilidade de o empregador 
apurar de forma objetiva as qualidades ou características pessoais do candidato, frise-se, necessárias à 
aferição de sua capacidade para a execução do trabalho pretendido. 
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dimensão interna protegida pelos direitos à vida privada e à intimidade, sob pena de violá-

los e de incorrer em conduta discriminatória127.  

Na fase contratual, o poder de fiscalização do empregador e as práticas dele 

decorrentes são, ao lado dos assédios moral e sexual, os principais responsáveis pela 

violação aos direitos à vida privada e à intimidade titularizados pelos trabalhadores. Essas 

práticas fiscalizatórias, como a realização de revistas, a instalação de câmeras e microfones 

no local de trabalho, o monitoramento de computadores e e-mails utilizados pelos 

trabalhadores, entre outras, são objeto de estudo do presente trabalho e serão analisadas 

adiante.  

A fragilidade do trabalhador também é manifesta nessa fase, principalmente diante 

da utilização do pacto laboral como instrumento de intimidação com o “fantasma do 

desemprego” que assola a sociedade brasileira. Os trabalhadores sofrem com a perspectiva 

da despedida e consequente dificuldade ou impossibilidade de subsistência própria e 

familiar, circunstância que sistematicamente lhes fragiliza a capacidade e o direito de 

resistência.  

Na fase pós-contratual, práticas como a realização de anotações desabonadoras na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) do trabalhador ou a prestação dessas 

informações por qualquer outro meio, assim como a inclusão do nome do trabalhador em 

listas discriminatórias, também conhecidas como “listas sujas” ou “listas negras”, violam 

gravemente a intimidade do trabalhador e, indubitavelmente, sua dignidade, na medida em 

que dificultam, quando não tornam impossível, a obtenção de uma nova vaga de 

trabalho128.  

                                                             
127 Ressalva-se a hipótese de contratação de trabalhadores por “Organizações de tendência”, isto é, empresas 
que seguem uma determinada linha, orientação ou tendência ideológica, filosófica ou religiosa, e cuja 
atividade consiste transmissão de um determinado ideário/conjunto de valores. É o caso, v.g., de partidos 
políticos, colégios religiosos, sindicatos e associações vinculadas a determinadas causas. Nessas empresas, a 
depender da natureza das atividades do cargo oferecido, o empregador pode condicionar a contratação ao fato 
do candidato comungar da mesma tendência/ideário da organização. Em se tratando de atividades de 
tendência ou ideológicas, que estão diretamente relacionadas à atividade fim da organização, como é o caso 
da atividade de um professor de religião num colégio evangélico, a jurisprudência do Tribunal Constitucional 
espanhol, no que começa a ser seguida pela jurisprudência nacional, admite que se exija comunhão de 
identidade entre a orientação professada pela organização de tendência e o candidato a emprego. Entretanto, 
em atividades neutras, consideradas aquelas que não interferem na consecução dos propósitos institucionais 
da organização, como é o caso da atividade de auxiliar de serviços gerais num colégio evangélico, não deve 
ser admitido esse direcionamento. 
128 “RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. (...) 
PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. (...) DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA 
INDENIZAÇÃO. 1. -Incorre na compensação por danos morais, por violação à honra do empregado, o 
empregador que lhe atribui acusações infundadas de ato de improbidade lesiva ao seu bom nome, dá 
informações desabonatórias e inverídicas a alguém que pretende contratá-lo ou, ainda, insere o trabalhador 
em -lista negra-, para efeito de restrições de crédito e outras operações, visando a discriminá-lo em futuros 
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Frise-se que é vedada, até mesmo, a anotação na CTPS da circunstância de que o 

registro do contrato decorreu de decisão judicial. Trata-se de conduta ensejadora do direito 

à percepção de indenização por danos morais, na medida em que apresenta caráter 

discriminatório e gera prejuízo ao trabalhador, que certamente encontrará dificuldades na 

obtenção de outro emprego129. 

Conforme já mencionado, a vida privada e a intimidade do empregado integram o 

grupo de direitos da personalidade que conferem proteção à integridade moral ou psíquica 

da pessoa. Portanto, a violação a esses direitos por parte do empregador gera para o 

trabalhador o direito ao recebimento de indenização por dano moral, que é justamente o 

dano extrapatrimonial, ou seja, a violação de um direito da personalidade causada pela 

conduta de outrem. Nesse sentido é o pensamento de Enoque Ribeiro dos Santos: 
O Dano moral ocorrerá sempre que uma das partes vinculadas ao contrato 
de trabalho (...) atingir o patrimônio moral da outra, constituído pela 
honra, reputação, boa fama, dignidade, amor próprio, através de ato ilícito 
ou abuso de poder, ou ainda, por fato decorrente de acidente de 
trabalho130. 

                                                                                                                                                                                         
empregos, pelo fato de o trabalhador tê-lo acionado em Juízo, fornecendo tais informações às prestadoras de 
serviço e exigindo que elas não contratem esse empregado. Da mesma forma, autoriza a condenação por dano 
moral o empregador que lança na CTPS do empregado anotações desabonadoras à conduta do empregado- 
(BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho, São Paulo: LTr, 2006). 2. O fato de o 
empregador exercer de forma abusiva seu poder diretivo - art. 2º da CLT-, com a utilização de práticas 
degradantes de que vítima o trabalhador, implica violação dos direitos de personalidade, constitucionalmente 
consagrados (art. 1º, III). A afronta à dignidade da pessoa humana, aliada ao abuso do poder diretivo do 
empregador, enseja a condenação ao pagamento de compensação por dano moral. (...) Recurso de revista 
integralmente não conhecido. (...)” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 3ª Turma. Agravo de 
Instrumento em Recurso de Revista 92400-67.2009.5.13.0022. Publicação em 07 de outubro de 2011. 
Relator: Min. Rosa Maria Weber. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 06 abr. 2014) 
129 “RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. PRELIMINAR DE NULIDADE DO 
ACÓRDÃO DA TURMA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO NÃO 
FUNDAMENTADO. (...) DANO MORAL. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO COM 
ALUSÃO À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS DO 
ATO LESIVO. DESNECESSIDADE DE O RECLAMANTE COMPROVAR O PREJUÍZO CAUSADO 
PELA CONDUTA ILÍCITA. Esta Subseção Especializada em Dissídios Individuais consolidou 
entendimento de que o ato lesivo praticado pela reclamada, qual seja, anotação na Carteira de Trabalho com 
alusão à reclamação trabalhista, enseja, por si, a condenação em danos morais, mesmo não tendo o 
reclamante comprovado o prejuízo que a conduta ilícita lhe causou, no caso, a dificuldade na obtenção de 
novo emprego, em face da mencionada anotação. Precedentes. Recurso de embargos conhecido e provido”. 
(BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. Embargos em 
Embargos de Declaração em Recurso de Revista 325400-42.2008.5.09.0662. Publicação em 23 de agosto de 
2013. Relator: Min. Augusto César Leite de Carvalho. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 abr. 
2014) (grifo nosso) 
130 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O Dano Moral na Dispensa do Empregado. 3. ed. rev. e ampl. com 
enxertos sobre os direitos da personalidade. São Paulo: LTr, 2002, p. 121. 
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Se a conduta abusiva do empregador, isto é ofensiva à dignidade psíquica do 

trabalhador, for reiterada131 e tiver finalidade de exclusão, compreendida como o intuito de 

afastar o trabalhador do ambiente social de trabalho, restará caracterizado, ainda, o assédio 

moral, muito bem definido por Marie-France Hirigoyen, no âmbito das relações de 

trabalho: 

Por assédio moral em um local de trabalho temos que entender toda e 
qualquer conduta abusiva manifestando-se sobretudo por 
comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer dano à 
personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma 
pessoa, pôr em perigo o seu emprego ou degradar o ambiente de 
trabalho.132 

Ademais, embora a legislação trabalhista brasileira careça de normas específicas 

sobre os direitos da personalidade do trabalhador, notadamente no tocante ao resguardo à 

vida privada e à intimidade, o artigo 483 da CLT autoriza a rescisão indireta do contrato de 

trabalho em hipóteses que podem estar vinculadas a esses direitos, quais sejam: 
Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e 
pleitear a devida indenização quando: 
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, 
contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 
b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com 
rigor excessivo; 
c) correr perigo manifesto de mal considerável; 
(...) 
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua 
família, ato lesivo da honra e boa fama;133 

A alínea “e”, por tratar do direito à honra, seria a diretamente aplicável aos casos 

em que o empregador viola os direitos à vida privada e à intimidade do trabalhador. 

Contudo, as alíneas “a”, “b” e “c” também se revelam aplicáveis para essas situações, 

ainda que indiretamente, na medida em que envolvem a higidez psíquica e moral do 

trabalhador. 

 

2.3 A Noção de Trabalho Decente 

 

Enoque Ribeiro dos Santos corretamente alerta: 

                                                             
131 Defende-se que esse requisito pode ser afastado para a caracterização do assédio moral a depender da 
gravidade da conduta. 
132 HIRIGOYEN apud FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tese: distribuição dinâmica do ônus da prova no 
processo do trabalho: critérios e casuística. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, v. 32, 
p. 103-112, 2008. 
133 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943), op. cit. 
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Em pleno século XXI, com o surgimento da quarta dimensão dos direitos 
humanos, entre eles, o direito de informação, de democracia, de 
pluralidade, da bioética, a sociedade já não tolera mais formas 
rudimentares e primitivas de tratamento do ser humano que seja colidente 
com o princípio nuclear da dignidade da pessoa humana134. 

A dignidade da pessoa humana é o fundamento de todo o ordenamento jurídico 

brasileiro, uma vez que os direitos individuais e coletivos se voltam a concretizá-la. Seu 

conceito é uma construção histórica em reação às atrocidades cometidas contra o ser 

humano. Atualmente é traduzida, segundo Rizzatto Nunes135, em um valor supremo do ser 

humano, absoluto e pleno, não suscetível de sofrer restrições ou relativismos. 

Immanuel Kant forneceu excepcional substrato à sustentação da dignidade humana. 

De toda a sua complexa filosofia, destacam-se os conceitos de imperativo categórico e 

imperativo hipotético como elementos nucleares da sua teorização ética136. As 

considerações acerca da distinção fundamental entre pessoa e coisa provêm, 

essencialmente, do conteúdo diverso veiculado por estes diferentes imperativos137. 

No interior do imperativo categórico está presente uma formulação que é em si 

suficiente. Em outros termos, suas disposições, provenientes da pura razão, são válidas 

independentemente de qualquer condição ou imposição derivada da experiência. Nesta 

espécie de imperativo não se pretende outra coisa senão a realização da máxima em seu 

bojo contida. Pela construção kantiana haveria, tão somente, um único imperativo 

categórico, expresso pela seguinte sentença: “age só, segundo uma máxima tal, que possas 

querer ao mesmo tempo que se torne lei universal”138. 

                                                             
134 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Limites ao Poder Disciplinar do Empregador: A tese do Poder Disciplinar 
Compartilhado. Jusvox. Disponível em: <http://www.jusvox.com.br/mostraArtigo.asp?idNoticia=1254>. 
Acesso em: 11 out. 2010. 
135 NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p. 45-47.  
136 “Pois bem; todos os imperativos mandam, já hipotética, já categoricamente. Aqueles representam a 
necessidade prática de uma ação possível, como meio de conseguir outra coisa que se quer (o que é possível 
que se queira). O imperativo categórico seria o que representasse uma ação por si mesma, sem referência a 
nenhum outro fim, como objetivamente necessária. Ainda bem; se a ação é boa só como meio para alguma 
outra coisa, então é o imperativo hipotético; mas se a ação é representada como boa em si, isto é, como 
necessária numa vontade conforme em si mesma com a razão, como um princípio de tal vontade, então é 
imperativo categórico” (grifo nosso) (KANT, Immanuel. Fundamentos da metafísica dos costumes. trad. 
Lourival de Queiroz Henkel. São Paulo: Ediouro, 1997, p. 64) 
137 Interpretando o pensamento de Kant, especialmente no que diz respeito à diferença fundamental entre 
imperativo categórico e imperativo hipotético, B. Russell esclarece: “Há duas classes de imperativos: o 
hipotético, que diz: ´deves agir assim e assim, se quiseres conseguir tais e tais fins e o imperativo categórico, 
que diz que certa classe de ação é objetiva necessária, sem levar em consideração qualquer fim. O imperativo 
categórico é sintético a priori. Seu caráter é deduzido por Kant do conceito de lei” (RUSSELL, Bertrand. 
História da filosofia ocidental. 3. ed. trad. Bueno Silveira. São Paulo: Nacional, 1969, p. 260).  
138 Este mesmo imperativo categórico é redigido de diferentes formas ao longo da obra de Kant. Contudo, 
ressalta-se tratar-se de um único e mesmo imperativo. Outra formulação tem o seguinte teor: “Age de tal 
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Por sua vez, os imperativos hipotéticos, de existência não singular, representam a 

necessidade prática de uma ação possível, que se considera como meio para se conseguir o 

pretendido. Assim, diferentemente do imperativo categórico, os imperativos hipotéticos 

não se bastam em si próprios. Demandam ponderações de diversas ordens e, portanto, as 

ações prescritas nestas formulações não são absolutas, uma vez que tidas como simples 

meio para o atingimento de outro propósito. 

Por certo, a complexidade da filosofia kantiana possui implicações em diversas 

matérias. Contudo, nos limites do escopo do presente estudo, importa afirmar, com base 

nos núcleos da elaboração de Kant, brevemente expostos acima, que todo ser humano é um 

fim em si mesmo, um sistema particular capaz de governar-se a si próprio de acordo com a 

orientação da máxima oriunda do imperativo categórico139. 

Decorre desta asserção a distinção que se tornou fundamental entre pessoas e 

coisas, já que, em termos simples, as primeiras, como entes racionais, por sua própria 

natureza, são fins em si mesmas. Contrariamente, as coisas detêm um valor relativo e, na 

condição de entes irracionais, podem servir de meio empregado pelas pessoas. Nessa 

perspectiva, jamais se podem confundir pessoas e coisas, na medida em que apenas estas se 

destinam a consecução de determinado resultado. 

Sendo assim, admite-se ser a pessoa dotada essencialmente de dignidade, ao passo 

que as coisas, tidas como meio, são passíveis de atribuição de certo preço. E, pelos 

desdobramentos inferidos da filosofia kantiana, a dignidade humana está presente antes 

mesmo de qualquer organização estatal ou jurídica, já que decorre exclusivamente do 

atributo da racionalidade, do qual todos os seres humanos são portadores. 

Inobstante constituir dado prévio, o direito pode exercer papel fundamental na sua 

proteção e promoção. A dignidade da pessoa humana foi introduzida no direito positivo 

por meio do artigo 1º da DUDH, segundo o qual “todas as pessoas nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos”140; reproduzida nas Constituições de diversos países141; e 

proclamada expressamente no ordenamento jurídico brasileiro em vários dispositivos 

constitucionais, como os artigos 1º, inciso III, 170, caput, 226, § 6º e 227, caput. Trata-se 

                                                                                                                                                                                         
modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação 
universal” (KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1995, p. 42). 
139 “Agora eu afirmo: o homem, e em geral todo ser racional, existe como um fim em si mesmo, não só como 
meio para qualquer uso desta ou daquela vontade” (KANT, Immanuel, 1997, op. cit., p. 78). 
140 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. op. cit. 
141 A dignidade humana é considerada núcleo central dos direitos fundamentais pelas constituições modernas 
(pós 1945). 
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de um princípio supremo que precede a todos os demais princípios constitucionais. 

Bastante elucidativo é o conceito de dignidade da pessoa humana exprimido por 

Ingo Wolfgang Sarlet, in verbis:  

(...) qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado 
e da sociedade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos142. 

Desse modo, a dignidade da pessoa humana representa o valor básico ínsito a todos 

os direitos humanos fundamentais que buscam satisfazer as necessidades essenciais do 

indivíduo inclusive na esfera moral, razão pela qual atua como legitimadora dos direitos 

da personalidade, como os direitos à vida privada e à intimidade, que, por sua vez, 

conferem conteúdo jurídico prático ao conceito de dignidade humana quando aplicados. 

Tais direitos, como já explicitado, são fundamentais e, portanto, inerentes à pessoa 

humana em qualquer âmbito de sua existência, inclusive e especialmente na esfera laboral. 

Respeitados os direitos da personalidade do trabalhador e assegurados seus direitos sociais, 

que também são fundados no princípio maior da dignidade da pessoa humana, verifica-se o 

denominado “trabalho decente”, que, segundo José Cláudio Monteiro de Brito Filho, nada 

mais é do que “o trabalho em que estão presentes as condições mínimas necessárias para a 

preservação dos Direitos Humanos do Trabalhador”143, que, por sua vez, consistem no 

“conjunto mínimo de direitos que permitam ao homem viver com dignidade”144. 

No mesmo sentido, Gosdal destaca que a “dignidade sob o enfoque do Direito do 

Trabalho pode ser compreendida de acordo com a noção de trabalho decente, propugnada 

pela Organização Internacional do Trabalho”145. Para a OIT, trabalho decente é o 

“desenvolvido em ocupação produtiva, justamente remunerada e que se exerce em 

condições de liberdade, equidade, seguridade e respeito à dignidade da pessoa humana”146. 

                                                             
142 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 2. ed., revista e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 62.  
143 BRITO FILHO, José Cláudio Monteiro de. Trabalho decente: análise jurídica da exploração, trabalho 
escravo e outras formas de trabalho indigno. 2. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 7. 
144 Id. Ibid., p. 25. 
145 GOSDAL, Thereza Cristina, op. cit., p. 129-130. 
146 CARDOSO, Luciane apud GOSDAL, Thereza Cristina, op. cit., p. 129-130. 
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 A Organização não visa, portanto, única e exclusivamente assegurar o direito ao 

trabalho, por meio da criação de novas oportunidades no mercado laboral, mas 

primordialmente a garantia de ocupação produtiva, de qualidade aceitável, com 

observância da dignidade humana para todos os tipos de trabalhadores. 

Ademais, a conceituação do trabalho decente passa inevitavelmente pela distinção 

entre pessoas e coisas proposta por Kant, na medida em que repudia a coisificação do 

trabalhador, isto é, a atribuição a ele do mesmo tratamento dado a um elemento de 

produção ou a uma mercadoria. Nesse sentido, Ruprecht, sob o prisma do trabalhador, 

definiu a dignidade humana nos seguintes termos: 

O princípio da dignidade humana também conhecido como o princípio 
do valor humano consiste em considerar o trabalhador não como uma 
mercadoria ou elemento de produção, mas como ser humano. Na 
aplicação do jus variandi deve ser respeitada a dignidade física e moral 
do empregado147. 

Com exceção do potencial de produzir que é detido por ambos, ainda que a força 

motriz seja distinta, nada há em comum entre trabalhadores e meios de produção, uma vez 

que o trabalhador, na condição de ser com vontade racional, define-se como pessoa, 

enquanto os meios de labor, como instrumentos para a consecução do produto pretendido, 

consistem, em termos kantianos, em coisas, assim como são as mercadorias. 

Qualquer inversão ou deturpação nessa lógica distintiva de trabalhador como 

pessoa e meios de produção e mercadorias como coisas pode ser um indício bastante 

significativo de que a dignidade humana está sendo maculada em algum grau. A redução 

do trabalhador a um elo da cadeia produtiva ou a um bem com valor mercadológico e a 

ênfase a seu caráter produtivo acaba por, reversamente, aniquilar todas as outras dimensões 

do ser humano, completamente indispensáveis à sua constituição como pessoa no sentido 

pleno do termo.  

A valorização do trabalho humano, fundamento da ordem econômica, insculpido no 

artigo 170, caput da CR/88, é indispensável à caracterização do trabalho decente, uma vez 

que “a dignidade humana é inalcançável quando o trabalho humano não merecer a 

valorização adequada”148.  

Assim, a ordem econômica deve voltar-se primordialmente à realização da 

dignidade e, para isso, os empregadores devem pautar suas condutas de modo a respeitar os 

                                                             
147 RUPRECHT, Alfredo. Os princípios do direito do trabalho. São Paulo: Ltr, 1995, p. 104-108. 
148 LEDUR, José Felipe. A realização do direito ao trabalho. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 
95. 
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direitos humanos fundamentais dos trabalhadores, o que é essencial também para que 

atendam à função social da propriedade, que é direito fundamental (artigo 5º, inciso XXIII 

da CR/88) e princípio da ordem econômica (artigo 170, inciso III, CR/88). 

Com efeito, o poder de direção do empregador precisa ser limitado para ser 

legítimo e deve sofrer limitação exatamente pelos fatores elencados, isto é, pelos direitos 

da personalidade e direitos sociais dos trabalhadores e pela necessidade de valorização do 

trabalho humano e atendimento à função social da propriedade, que juntos asseguram o 

trabalho decente, realizando plenamente a dignidade da pessoa humana no âmbito laboral.  
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CAPÍTULO 3 

O PODER DE FISCALIZAÇÃO DIANTE DOS DIREITOS À 

INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA 
 

3.1 Direitos à vida privada e à intimidade x Direito de fiscalizar a prestação laboral 

 

A Constituição de 1988, no inciso X de seu artigo 5º, assegura a todos os seres 

humanos os direitos fundamentais à vida privada e à intimidade. O poder de direção, por 

sua vez, é garantido ao empregador pelo legislador ordinário, no artigo 2º da CLT, sendo o 

poder de fiscalização ou de controle uma de suas ramificações.  

No tocante a esse poder, Irany Ferrari e Melchíades Rodrigues Martins relatam que 

“o processo produtivo em qualquer atividade econômica não pode prescindir do controle 

sobre o trabalho realizado pelos trabalhadores ou dos serviços relacionados com o 

empreendimento”149 e finalizam “isso acontece porque quanto maior for a produtividade 

maior será a lucratividade do empreendimento”150.  

A luta histórica travada entre o capital e o trabalho é marcada por esse capitalismo 

voraz, que busca o lucro e o resguardo da propriedade privada muitas vezes em detrimento 

da observância dos direitos e garantias constitucionais conferidos aos trabalhadores 

enquanto seres humanos, que, coisificados, são destituídos de valores essenciais e da 

própria dignidade.  

Entretanto, se é certo que a fiscalização por parte do empregador ou de seus 

prepostos é legitimada pela CLT e inerente ao trabalho, mais certo ainda é que essa 

fiscalização encontra limites nos direitos de personalidade do trabalhador, em especial nos 

direitos à vida privada e à intimidade, direitos humanos fundamentais com previsão 

constitucional e regidos pelo princípio maior da dignidade da pessoa humana, cláusula 

geral do ordenamento jurídico brasileiro. 

Nas palavras de Thereza Cristina Gosdal: 
A adaptação às necessidades da empresa não pode importar renúncia aos 
direitos fundamentais do empregado e a sua dignidade. Ocorre muitas 
vezes de se optar pelas obrigações privadas derivadas do contrato, em 
detrimento de seus direitos fundamentais. Um exemplo disto nas práticas 
empresariais e na jurisprudência contemporânea é o reconhecimento do 

                                                             
149 FERRARI, Irany; MARTINS, Melchíades Rodrigues. Dano Moral: Múltiplos Aspectos nas Relações de 
Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, p. 328. 
150 Id. Ibid., p. 328.  



48 
 

direito de o empregador realizar revistas em seus empregados na tutela de 
seu patrimônio, que nestas decisões revela-se mais importante que a 
preservação da dignidade e intimidade do empregado151.  

 Por conseguinte, Juliana Bracks Duarte e Carolina Tupinambá advertem com 

propriedade que “o poder de direção não é absoluto. Ao contrário, encontra limitação 

primeira exatamente no rol das liberdades públicas: na dignidade da pessoa humana do 

trabalhador e no respeito à sua intimidade e vida privada”152. 

Isto porque os direitos à vida privada e à intimidade, enquanto direitos humanos 

fundamentais, são dotados de dupla eficácia: vertical e horizontal, sendo, portanto, 

exigíveis em face do Estado e também perante particulares, que, assim como o ente 

político, podem atuar como violadores de direitos fundamentais alheios. Nesse sentido, 

Daniel Sarmento afirma que “os direitos fundamentais não devem limitar o seu raio de 

ação às relações políticas, entre governantes e governados, incidindo também em outros 

campos, como o mercado, as relações de trabalho e a família”153. 

A teoria da eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais, de origem alemã e 

que sustenta a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas sem a necessidade 

de intervenção legislativa, tem sido adotada no Brasil, de forma sistemática, pelo Supremo 

Tribunal Federal154. A Corte Suprema realiza a ponderação de valores nas disputas havidas 

                                                             
151 GOSDAL, Thereza Cristina, op. cit., p. 117. 
152 DUARTE, Juliana Bracks; TUPINAMBÁ, Carolina. Direito à intimidade do empregado X direito de 
propriedade e poder diretivo do empregador. Revista de Direito do Trabalho. São Paulo, v. 28, n. 76, jun., 
2004, p. 231-243. 
153  SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 323. 
154 “LEI DE IMPRENSA (LEI Nº 5.250/67). FORMULAÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
DE JUÍZO NEGATIVO DE RECEPÇÃO DESSE DIPLOMA LEGISLATIVO PELA VIGENTE 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ADPF 130/DF). AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO 
DE RESPOSTA (CF, ART. 5º, V). CONSEQÜENTE POSSIBILIDADE DE SEU EXERCÍCIO, 
INDEPENDENTEMENTE DE REGULAÇÃO LEGISLATIVA. (...) A OPONIBILIDADE DO DIREITO 
DE RESPOSTA A PARTICULARES: A QUESTÃO DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. NECESSÁRIA SUBMISSÃO DAS RELAÇÕES PRIVADAS AO ESTATUTO 
JURÍDICO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA. PRECEDENTES DO 
STF. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DIREITOS DA PERSONALIDADE: ESPAÇO DE 
POTENCIAL CONFLITUOSIDADE. TENSÃO DIALÉTICA ENTRE PÓLOS CONSTITUCIONAIS 
CONTRASTANTES. SUPERAÇÃO DESSE ANTAGONISMO MEDIANTE PONDERAÇÃO 
CONCRETA DOS VALORES EM COLISÃO. (...) Se é certo que o ordenamento constitucional brasileiro 
ampara a liberdade de expressão, protegendo-a contra indevidas interferências do Estado ou contra injustas 
agressões emanadas de particulares, não é menos exato que essa modalidade de direito fundamental – que 
vincula não só o Poder Público como, também, os próprios particulares – encontra, no direito de resposta (e 
na relevante função instrumental que ele desempenha), um poderoso fator de neutralização de excessos 
lesivos decorrentes da liberdade de comunicação, além de representar um significativo poder jurídico 
deferido a qualquer interessado “para se defender de qualquer notícia ou opinião inverídica, ofensiva ou 
prejudicial (...)” (SAMANTHA RIBEIRO MEYER-PFLUG, “Liberdade de Expressão e Discurso do Ódio”, 
p. 86, item n. 3.2, 2009, RT). Cabe relembrar, neste ponto, que a oponibilidade do direito de resposta a 
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entre particulares que tenham por objeto direitos fundamentais, mormente quando há 

desigualdade entre as partes da relação jurídica, semelhante à que se estabelece entre os 

particulares e o poder público, como ocorre no âmbito das relações de trabalho. 

Sandra Lia Simón corrobora esse entendimento ao abordar especialmente a 

aplicação horizontal dos direitos dos trabalhadores à intimidade e à vida privada: “de nada 

adiantaria o Estado respeitar o direito à intimidade e à vida privada dos indivíduos, se não 

houvesse mecanismos que impusessem esse mesmo dever aos empresários, no âmbito das 

relações laborais, bem como aos particulares e à sociedade como um todo”155. 

Ressalta-se que a subordinação jurídica em relação ao empregador não afasta os 

direitos fundamentais do trabalhador, que nunca se dissociam do indivíduo, 

acompanhando-o em todas as relações e esferas de sua vida, exatamente porque, na lição 

de Fábio Konder Comparato: 
(...) a essência da personalidade humana não se confunde com a visão ou 
papel que cada qual exerce na vida. A pessoa não é personagem. A 
chamada qualificação pessoal (estado civil, nacionalidade, profissão, 
domicílio) é mera exterioridade, que nada diz da essência própria do 
indivíduo156.  

Observa-se, assim, direitos que se limitam reciprocamente, pois, de um lado, o 

empregador, no exercício do poder diretivo, e especialmente do poder fiscalizatório, 

inevitavelmente adentra algum grau na esfera da privacidade e da intimidade do 

trabalhador, e, de outro, essa penetração deve ser mínima, sob pena de violação do núcleo 

essencial desses direitos, consubstanciado na dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, 

Alice Monteiro de Barros leciona: 
(...) o legislador ordinário, reconhecendo o poder diretivo, legitima a 
limitação da esfera da intimidade do empregado, imposta pelas 
exigências do desenvolvimento da atividade laboral, mas o poder de 
direção também está sujeito a limites, aliás, inderrogáveis, como o 
respeito à dignidade do empregado e à liberdade que lhe é reconhecida 

                                                                                                                                                                                         
particulares sugere reflexão em torno da inteira submissão das relações privadas aos direitos fundamentais, o 
que permite estender, com força vinculante, ao plano das relações de direito privado, a cláusula de proteção 
das liberdades e garantias constitucionais, pondo em destaque o tema da eficácia horizontal dos direitos 
básicos e essenciais assegurados pela Constituição da República, tal como tem acentuado o magistério da 
doutrina (...), em lições que possuem o beneplácito da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal 
Federal (RTJ 164/757-758, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 209/821-822, Rel. p/ o acórdão Min. 
GILMAR MENDES - AI 346.501-AgR/SP, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RE 161.243/DF, Rel. 
Min. CARLOS VELLOSO, v.g.)”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cautelar 2695 MC/RS. 
Julgado em 25 de novembro de 2010. Relator: Min. Celso de Mello. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. 
Acesso em: 22 set. 2014). 
155 SIMÓN, Sandra Lia, op. cit., p. 102. 
156 COMPARATO, Fábio Konder, op. cit., p. 39. 
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no plano constitucional.157 

A grande dificuldade enfrentada pelo Direito do Trabalho não diz respeito, contudo, 

ao reconhecimento da convivência e da limitação recíproca entre o direito do empregador 

de fiscalizar a prestação dos serviços e os direitos dos trabalhadores à intimidade e à vida 

privada, mas consiste em estabelecer o ponto de equilíbrio entre tais direitos, o 

posicionamento da linha tênue que os separa e que, respeitada, permite o exercício do 

poder de controle com a mínima intromissão nos direitos da personalidade dos 

trabalhadores. 

A violação à dignidade do trabalhador, por meio da penetração nas esferas de sua 

privacidade e intimidade, ocorre quando o poder de fiscalização é exercido de forma 

abusiva pelo empregador e seus prepostos. Nesse sentido posiciona-se a OIT ao afirmar 

que “o controle abusivo de um ser humano sobre o outro é a antítese do trabalho 

decente”158. 

O argumento mais invocado em defesa das práticas fiscalizatórias, aliado à previsão 

legal do poder de direção, é a suposta necessidade de proteção do patrimônio do 

empregador. Embora legitimada pelo direito fundamental à propriedade (artigo 5º, caput e 

inciso XXII da CR/88), a referida proteção não pode ser confundida com o exercício 

abusivo do poder diretivo, sendo imprescindível que esteja em harmonia com os direitos da 

personalidade dos trabalhadores, com o direito fundamental ao meio ambiente de trabalho 

saudável, com os princípios contratuais da lealdade e da boa-fé e, em última análise, com a 

dignidade da pessoa humana, que deve sempre prevalecer sobre excessos cometidos pelo 

empregador na defesa de seus interesses, atuando como balizadora entre os direitos 

fundamentais envolvidos.  

É válido ressaltar que os conflitos entre direitos fundamentais são naturais em um 

Estado Democrático de Direito, onde a Constituição apresenta uma diversidade de 

ideologias, como é o caso brasileiro. Nesse sentido, George Marmelstein afirma que “as 

normas constitucionais são potencialmente contraditórias, já que refletem uma diversidade 

ideológica típica de qualquer Estado democrático de Direito. Não é de se estranhar, dessa 

forma, que elas frequentemente, no momento aplicativo, entrem em rota de colisão”159,160. 

                                                             
157 BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do empregado. São Paulo: LTr, 2009, p. 73. 
158 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Não ao trabalho forçado. Relatório Global do 
seguimento da Declaração da OIT relativa a Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Relatório do 
Diretor Geral. Relatório I (B), Conferência Internacional do Trabalho. 89ª Reunião 2001. Oficina 
Internacional do Trabalho. Secretaria Internacional do Trabalho. Genebra, 2001, p. 1. 
159 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p. 365. 
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Os direitos fundamentais, à semelhança dos princípios, são normas jurídicas que 

prescrevem deveres de otimização aplicáveis em diversos graus de acordo com as 

possibilidades normativas e fáticas161. Não são, portanto, direitos absolutos, podendo ser 

relativizados a depender do caso concreto, desde que seja preservado seu núcleo 

substancial. Nesse sentido, Daniel Sarmento leciona: 

(...) apesar da relevância ímpar que desempenham nas ordens jurídicas 
democráticas, os direitos fundamentais não são absolutos. A necessidade 
de proteção de outros bens jurídicos diversos, também revestidos de 
envergadura constitucional, pode justificar restrições aos direitos 
fundamentais162. 

Por conseguinte, a colisão entre direitos fundamentais sempre resultará numa 

solução que reduzirá o grau de incidência de algum(ns) para o aumento do grau de 

incidência de outro(s), mas que, acima de tudo, deverá buscar a máxima otimização das 

normas em conflito, isto é, a sua efetivação até onde for possível atingir ao máximo a 

vontade do constituinte sem sacrificar outros direitos igualmente protegidos por ele, de 

modo a atender, ainda, aos princípios da concordância prática e da unidade da 

Constituição163,164. Essa solução é obtida, portanto, com a utilização da técnica da 

ponderação ou do sopesamento, que se operacionaliza mediante a adoção do princípio da 

proporcionalidade.  

                                                                                                                                                                                         
160 Verifica-se claramente o direcionamento oposto entre valores albergados pelos direitos fundamentais no 
texto constitucional. A título de exemplo, o direito à informação e a liberdade de expressão protegem o valor 
da transparência, enquanto os direitos da personalidade, como os próprios direitos à vida privada e à 
intimidade, resguardam o sigilo, a não exposição, a tranquilidade. 
161 O entendimento de que os princípios são normas jurídicas que prescrevem deveres de otimização 
aplicáveis em diversos graus de acordo com as possibilidades normativas e fáticas advém da obra de Robert 
Alexy, que partiu das considerações feitas anteriormente por Ronald Dworkin no sentido de evidenciar que 
os princípios possuem uma dimensão de peso distinta da dimensão de validade que caracteriza as regras. 
Essas, segundo Dworkin, são aplicadas ao modo “tudo ou nada”, uma vez que, sendo preenchida a hipótese 
de incidência de uma regra, ou ela é considerada válida e a consequência normativa deve ser aceita, ou ela é 
considerada inválida.  
162 SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio. Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao professor 
Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 293. 
163 O princípio da concordância prática ou da harmonização e o princípio da unidade da Constituição são 
princípios de interpretação constitucional. O primeiro determina que os bens jurídicos constitucionalmente 
protegidos devem coexistir de forma harmônica, devendo-se evitar o total sacrifício de um princípio em 
relação a outro em choque. O segundo, por sua vez, enuncia que as normas constitucionais devem ser 
analisadas de forma integrada e não isoladamente, de forma a evitar as contradições aparentemente existentes 
entre norma e texto constitucional.  
164 Na visão de Moraes: “quando houver conflito entre dois ou mais direitos e garantias fundamentais, o 
intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização de forma a coordenar ou 
combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando 
uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios) sempre em busca 
do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua”. 
(MORAES, Alexandre de. Curso de Direito Constitucional. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 61). 
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Sobre a técnica da ponderação, leciona George Marmelstein: 

A ponderação é uma técnica de decisão empregada para solucionar 
conflitos normativos que envolvam valores ou opções políticas, em 
relação aos quais as técnicas tradicionais de hermenêutica não se 
mostram suficientes. É justamente o que ocorre com a colisão de normas 
constitucionais, pois, nesse caso, não se pode adotar nem o critério 
hierárquico, nem o cronológico, nem a especialidade para resolver uma 
antinomia de valores. 
(...) o sopesamento/ponderação é, portanto, uma atividade intelectual que, 
diante de valores colidentes, escolherá qual deve prevalecer e qual deve 
ceder. E talvez seja justamente aí que reside o grande problema da 
ponderação: inevitavelmente, haverá descumprimento parcial ou total de 
alguma norma constitucional. Quando duas normas constitucionais 
colidem fatalmente o juiz decidirá qual a que “vale menos” para ser 
sacrificada naquele caso concreto.165  

A adoção do princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão – adequação, 

necessidade e proporcionalidade stricto sensu – é de suma importância para o arbitramento 

das restrições a direitos fundamentais. Deve-se, portanto, verificar se a restrição é 

adequada para alcançar a proteção almejada, se consiste no meio menos gravoso para 

alcançá-la, e, por fim, se os benefícios obtidos com a restrição são maiores ou superiores 

aos malefícios possivelmente resultantes da mesma. Apenas se confirmadas as três 

hipóteses, isto é, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu é que um 

direito fundamental poderá ser momentaneamente afastado ou reduzido para a maior 

incidência de outro. 

Abordar-se-ão, a seguir, práticas fiscalizatórias, que, segundo a doutrina pátria166, 

estão entre as causas que mais frequentemente ensejam danos morais no contexto das 

relações laborais, confrontando seu(s) fundamento(s) com os direitos humanos e princípios 

de direito que devem ser preservados no âmbito do trabalho, de modo a verificar sua 

(i)legitimidade e/ou sugerir limites para o seu exercício. São elas: (a) a realização de 

revistas pessoais e em objetos; (b) a instalação de câmeras e microfones no local de 

trabalho; (c) a escuta telefônica e o monitoramento de computadores e e-mails utilizados 

pelos trabalhadores; (d) a limitação ao uso de banheiros; e (e) a elaboração de escalas de 

gravidez. 

                                                             
165  MARMELSTEIN, George, op. cit., p. 386, 394. 
166 “(...) utilização de controles visuais e auditivos, por via de tecnologia avançada, no local de trabalho, com 
ou sem ciência do trabalhador, de forma a lhe tolher a privacidade e invadir a intimidade” (KHAMIS, Renato 
Mehanna. Dano Moral: Dispensa Imotivada de Portador do Vírus HIV. São Paulo: LTr, 2002, p. 46).   
 (...) um procedimento do empregador que se exceder certos limites fere a intimidade do trabalhador e gera 
para este direito à indenização por dano moral é a revista para averiguar se porta ele, secretamente, bem da 
empresa (SILVA, Luiz de Pinho Pedreira da. A Reparação do Dano Moral no Direito do Trabalho. São 
Paulo: LTr, 2004, p. 69). 



53 
 
3.2 As Revistas 

 

A revista consiste no exame ou inspeção realizada no corpo do(a) trabalhador(a), 

em seus objetos pessoais ou objetos de trabalho e áreas reservadas, com a finalidade de 

evitar a subtração de bens patronais ou o porte de objetos incompatíveis com o trabalho. A 

legislação brasileira, embora proteja genericamente a vida privada e a intimidade do 

trabalhador, não veda a realização de revistas, regulamentando-as de forma precaríssima 

em um único dispositivo da CLT, que dispõe: 
Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as 
distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e 
certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado:  
(...) 
VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas 
empregadas ou funcionárias167. 

O artigo 373-A, incluído na CLT em 1999, pela Lei n. 9.799, proíbe expressamente, 

portanto, a revista íntima, mas peca em dois aspectos: (1) ao restringir a vedação somente 

em relação às trabalhadoras do sexo feminino e (2) ao não definir a abrangência da 

expressão “revista íntima”, que apresenta conteúdo vago, aberto. Nesse sentido, é criticado 

por Estêvão Mallet, que o considera “defeituoso – porque restritivo do ponto de vista 

subjetivo e vago quanto ao conteúdo”168.   

O primeiro aspecto criticado, isto é, a restrição subjetiva da proibição, já foi 

superado pelo entendimento de que o preceito celetista, apesar de sua redação e 

posicionamento no capítulo “Da Proteção do Trabalho da Mulher”, protege mulheres e 

homens indistintamente. Isto em razão da imperatividade da aplicação do princípio 

constitucional da isonomia ou igualdade, presente em vários dispositivos da Constituição 

e, em se tratando da igualdade entre homens e mulheres, especialmente no inciso I do 

artigo 5º, que preceitua “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição”169. 

Entende-se que o fato do dispositivo celetista ter sido direcionado apenas à 

proteção das mulheres se deu em razão de ter surgido num contexto em que se buscava 

assegurar direitos à mulher no mercado de trabalho. Assim, atualmente é pacífico o 

entendimento de que a prática da revista íntima é vedada tanto em relação a trabalhadoras 

                                                             
167 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943). op cit. 
168 MALLET, Estêvão. Direitos de Personalidade e direito do trabalho. Revista do Advogado. São Paulo, v. 
24, n. 76, jun., 2004, p. 12-20. 
169 BRASIL. Constituição (1988). op cit. 
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do sexo feminino quanto em relação a trabalhadores do sexo masculino.  

O problema reside, porém, no segundo aspecto criticado, isto é, a vagueza da 

expressão “revista íntima”. O que se deve interpretar por “revista íntima”? O que ela 

significa para o legislador? Ela se limita à revista efetuada no corpo dos trabalhadores ou 

também abrange a revista em objetos, apetrechos ou lugares reservados, como armários, 

mesas, gavetas, veículos, bolsas, carteiras e outros pertences dos trabalhadores? 

Não é correta a afirmação de que revista íntima é aquela que implica o 

desnudamento parcial ou total do corpo do trabalhador ou o contato físico, embora seja 

esse o entendimento extraído da maioria dos julgados do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST)170. Deve ser considerada revista íntima, como o próprio nome revela, toda a revista 

hábil a violar a intimidade do trabalhador em seu núcleo substancial, seja ela física ou 

visual, realizada em seu corpo, em seus objetos ou em lugares a ele reservados171. O que 

                                                             
170  “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. REVISTA ÍNTIMA. Verifica-se que 
possivelmente foi violado o art. 5º, X, da Constituição Federal. Agravo de instrumento a que se dá 
provimento. II - RECURSO DE REVISTA. DANOS MORAIS. REVISTA ÍNTIMA. A jurisprudência 
prevalecente desta Corte Superior estabelece que a exposição do trabalhador a revistas íntimas, em que é 
obrigado a se desnudar na frente de supervisores, do chefe, ou até de outros colegas, é abusiva, e excede o 
poder diretivo do empregador, ofendendo a dignidade da pessoa humana e o direito à intimidade do 
empregado. Neste caso, conforme se depreende da decisão recorrida, o reclamante era compelido a despir-se, 
na frente de seguranças da reclamada, permanecendo de roupas íntimas, quando havia diferença de numerário 
ou mediante sorteio, de forma aleatória, quando não havia diferenças, o que não se admite, uma vez que os 
fatos relatados pelo Regional bastam para se ter como configurado o dano moral, pela ofensa à intimidade e à 
dignidade do empregado. Configurada a violação do art. 5º, X, da Constituição Federal. Valor arbitrado em 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso de revista a que se dá provimento”. (BRASIL. Tribunal Superior do 
Trabalho, 6ª Turma. Recurso de Revista 63000-60.2006.5.02.0073. Publicação em 26 de setembro de 2014. 
Relator: Min. Kátia Magalhães Arruda. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 out. 2014). (grifo 
nosso) 
171 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 
REVISTA EM ROUPAS E DEMAIS PERTENCES DOS EMPREGADOS. Esta Terceira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho tem entendido que a revista íntima de empregados extrapola o poder fiscalizatório 
empresarial, mormente quando o empregador possui outras formas de proteger seu patrimônio. No caso 
concreto, a Corte Regional consignou no acórdão recorrido que a prova oral confirmou a existência de revista 
em roupas e demais pertences dos empregados, o que constitui invasão de intimidade e consequente direito 
ao ressarcimento pelo dano moral sofrido. (...)” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 3ª Turma. Agravo 
de Instrumento em Recurso de Revista 166100-31.2013.5.13.0024. Publicação em 05 de setembro de 2014. 
Relator: Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 out. 
2014) (grifo nosso) 

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REVISTA DE PERTENCES. 
DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE POR OUTROS MEIOS. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. (...) 
RESOLVEU O EGRÉGIO TRIBUNAL, JULGAR PROCEDENTE o presente incidente de uniformização de 
jurisprudência para fixar o entendimento no sentido de que a revista íntima diária realizada pela empresa 
TESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., consistente no exame das roupas e demais pertences dos 
empregados, caracteriza ato ilícito, na medida em que a reclamada age com abuso de direito, nos termos do 
artigo 187 do Código Civil, ensejando a sua responsabilização civil”. (PARAÍBA. Tribunal Regional do 
Trabalho da 13ª Região, Pleno. Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0046100-11.2012.5.13.0000. 
Publicação em 18 de outubro de 2012. Relator: Ubiratan Moreira Delgado. Disponível em: 
<www.trt13.jus.br>. Acesso em: 18 jun. 2014). (grifo nosso) 
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deve importar para a caracterização da revista íntima, portanto, não é a modalidade de 

revista operada e sim a ocorrência da violação à intimidade e à dignidade do trabalhador.  

Nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho (MPT), por meio da Orientação n. 

2 de sua Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da 

Discriminação do Trabalho (Coordigualdade), manifesta que: “Não serão admitidas 

revistas íntimas nos empregados, assim compreendidas aquelas que importem contato 

físico e/ou exposição visual das partes do corpo e/ou objetos pessoais”172. (grifo nosso) 

A interpretação extensiva do dispositivo celetista, para abranger quaisquer tipos de 

revista, se coaduna com o próprio princípio protetivo, que rege o direito do trabalho “por 

influir em toda a estrutura e características próprias desse ramo especializado”173, e sua 

vertente in dubio pro operario, que garante a interpretação mais benéfica do preceito ao 

trabalhador. 

A revista efetuada pelo empregador ou seus prepostos, em geral, tem por objetivo 

verificar se o trabalhador está furtando objetos de propriedade patronal, isto é, visa 

proteger o patrimônio do empregador. É bastante comum em empresas farmacêuticas e de 

vestuário, mas também ocorre em outros setores de produção. Alega-se também, em 

algumas situações, a necessidade da revista para garantir a segurança no ambiente laboral. 

Nesse caso, a revista é feita no momento da entrada no estabelecimento para aferir se os 

trabalhadores trazem consigo objetos incompatíveis com o labor, que possam ser 

perigosos no ambiente do trabalho. 

O direito à propriedade do empregador certamente merece ser garantido enquanto 

direito humano fundamental previsto no artigo 5º, caput e inciso XXII da CR/88, mas 

quando implica na realização de revistas possibilita a violação de outros direitos 

                                                                                                                                                                                         
“DANO MORAL. REVISTA EM BOLSAS OU SACOLAS. CONSTRANGIMENTO CARACTERIZADO. 
Considera-se revista íntima não só o toque físico na pessoa do empregado, mas qualquer forma de revista a 
seus pertences, como bolsas, sacolas ou armários em que costuma guardar seus objetos pessoais, no local de 
trabalho. A CLT, quando trata da proteção ao trabalho da mulher, expressamente proíbe as revistas pessoais, 
como se extrai do art. 373-A, VI, proibição que, pelo princípio da isonomia, deve ser estendida aos 
trabalhadores do sexo masculino. Mesmo quando ocorrem sem contato físico provocam constrangimento e se 
revestem de profunda gravidade, pois além de denotar desconfiança da parte do empregador, inibem mais 
seriamente o empregado, que não dispõe de meios de recusa no ambiente onde prepondera o poder do 
empregador. Tal submissão não se justifica pela preocupação em proteger o patrimônio, já que se faz ao 
arrepio de qualquer consideração por sentimentos e valores íntimos do trabalhador. Recurso do autor a que se 
dá provimento para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais”. (PARANÁ. Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região, 2ª Turma. Recurso Ordinário 02319-2011-678-09-00-2. Publicação em 
30 de novembro de 2012. Relator: Marlene T. Fuverki Suguimatsu. Disponível em: <www.trt9.jus.br>. 
Acesso em: 18 jun. 2014). (grifo nosso) 
172 Aprovada na III Reunião Nacional da Coordigualdade, dias 26 e 27/04/04. 
173 DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 183. 
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fundamentais, como os direitos à vida privada e à intimidade, os princípios da presunção 

de inocência, do contraditório e da ampla defesa, da igualdade, da própria função social da 

propriedade, além de violar o princípio da boa-fé contratual e a exclusividade estatal do 

poder de polícia. É necessário, portanto, sopesar os valores em disputa de modo a verificar 

a (i)legitimidade da revista. 

Entende-se por “violar a intimidade do trabalhador em seu núcleo substancial” a 

penetração na esfera da intimidade com lesão à dignidade da pessoa humana. Essa lesão 

evidencia-se necessária à constatação da revista íntima, uma vez que o direito à intimidade 

enquanto direito fundamental não é absoluto, sendo o seu abrandamento viável em alguns 

contextos174, mas o seu núcleo, consubstanciado na dignidade da pessoa humana, é 

intocável, não merecendo qualquer temperamento. Nesse sentido, Amauri Mascaro 

Nascimento afirma: 
(...) a revista dos empregados vem sendo considerada pelos Tribunais 
como um direito de fiscalização do empregador. No entanto, se se torna 
abusiva da dignidade do trabalhador, não encontrará acolhida nas 
decisões judiciais. Terá que ser moderada, respeitosa, suficiente para que 
seus objetivos sejam atingidos175. 

 É certo que os trabalhadores compelidos a despirem-se total ou parcialmente para 

investigar eventuais subtrações de produtos do estabelecimento, com ou sem contato 

físico, tem sua dignidade ofendida. Do mesmo modo, são violados em sua dignidade os 

trabalhadores obrigados a submeter seus pertences pessoais e espaços reservados a 

revistas.  

Os pertences pessoais são de propriedade privada do trabalhador e, assim, 

constituem uma extensão da sua intimidade, razão pela qual deve se estendida a eles a 

proteção jurídica conferida ao corpo. Frise-se, nesse sentido, que uma pessoa pode 

carregar em sua bolsa medicamento para tratamento de uma patologia estigmatizante, 

documento de natureza privada, preservativos, anticoncepcionais, entre outros haveres de 

caráter íntimo.  

Do mesmo modo, os objetos de trabalho e espaços reservados ao trabalhador pelo 

empregador devem ser compreendidos como privados, na medida em que são 

considerados, à luz da Constituição, como uma extensão do domicílio do trabalhador, 

tornando-se privados pela destinação específica que lhes é dada. Esse é o entendimento do 

STF, segundo afirma Alexandre de Moraes: 

                                                             
174 Por meio da técnica da ponderação, quando confrontado com outros direitos fundamentais de relevo. 
175 NASCIMENTO, Amauri Mascaro apud SIMÓN, Sandra Lia, op. cit., p. 144. 
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(...) esse amplo sentido da noção de ‘casa’ revela-se plenamente 
consentâneo com a exigência constitucional de proteção à esfera de 
liberdade individual e de privacidade pessoal (RT, 214/490, 467/385, 
635/341). É por essa razão que a doutrina – ao destacar o caráter 
abrangente desse conceito jurídico – adverte que o princípio da 
inviolabilidade estende-se ao espaço em que alguém exerce, com 
exclusão de terceiros, qualquer atividade de índole profissional (...) (STF 
– Pleno – Ação Penal n. 307-3-DF, Serviço de Jurisprudência do STF, 
Ementário STJ n. 18.094-11)176. 

Assim, quando o empregador disponibiliza ao trabalhador, v.g., uma gaveta com 

chave, um armário privativo ou um computador com senha, o conteúdo desses espaços 

não deve ser violado, sob pena de caracterização da ofensa ao direito à intimidade. Ao 

tratar da revista em objetos e armários, Sandra Lia Simón reafirma esse entendimento: 

(...) quando o empregador reserva para o empregado alguns objetos ou 
locais, para seu uso e gozo, estes passam a integrar a sua esfera íntima e 
privada (...) Assim, da mesma forma que o direito de propriedade não 
autoriza que o locador adentre no imóvel alugado, o empregador não 
poderá fiscalizar, sem o consentimento do empregado, esses bens e 
locais177. 

Além da violação à vida privada e à intimidade, outros fatores também limitam a 

realização de revistas, tornando-a uma medida ainda mais excepcional.  

O princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII da 

Constituição, aduz que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória”178. Com efeito, admitir a revista como procedimento 

legítimo significa, na prática, subverter a lógica da presunção de inocência, uma vez que, a 

partir de uma desconfiança generalizada de ameaça ao patrimônio do empregador, exige-

se, ao final de cada jornada de trabalho, que os empregados comprovem que não são 

desonestos. Deve-se considerar, ainda, que mesmo aos acusados de furto em processos 

criminais são garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, LV, 

CR/88179), o que não ocorre no procedimento de revista a que os trabalhadores são 

obrigados a se submeterem sob pena de sofrerem dispensa. 

Em uma relação laboral, o princípio da presunção de inocência ganha ainda mais 

                                                             
176 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 70-71. 
177 SIMÓN, Sandra Lia, op. cit., p. 149-150. 
178 BRASIL. Constituição (1988). op. cit. 
179 “Art. 5º (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”. (BRASIL. 
Constituição (1988). op. cit.) 



58 
 
força pela incidência do princípio da boa-fé contratual180, que atua como regra objetiva de 

conduta, determinando que as parte contratuais devem proceder com confiança e lealdade 

e apresenta, entre suas funções, a de delimitar a autonomia privada.  

Sendo a fidúcia elemento indispensável à manutenção do vínculo laboral e 

limitador da liberdade da atuação patronal, a idoneidade moral do trabalhador deve ser 

aferida antes da contratação. Logo, o empregador que não confia em seu empregado não 

deveria, a princípio, sequer tê-lo contratado. Uma vez concretizado o vínculo, cabe a 

ambas as partes o dever de confiança e lealdade, razão pela qual não se justifica que o 

obreiro tenha que submeter a sua intimidade à inspeção regular do empregador para 

comprovar que é pessoa honesta e inocente. A medida de submeter o trabalhador a 

práticas vexatórias como a revista, reputando-o culpado por eventual subtração no âmbito 

laboral é, portanto, abusiva diante da incidência dos referidos princípios.  

Ademais, a realização de revistas viola, ainda, a um só tempo, o princípio da 

igualdade (artigo 5º, caput, CR/88181) e o monopólio estatal da função policial, uma vez 

que permite ao empregador tomar medida para a defesa do patrimônio que nenhum outro 

particular pode adotar, mas somente o Estado no exercício de sua função policial a fim de 

preservar a segurança pública (artigo 144, CR/88). Possibilita, portanto, o exercício de 

“poder de polícia privado”, figura inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. 

Salvo a hipótese de desforço imediato, assegurada pelo Código Civil para a 

proteção da posse, se o empregador suspeita que seu patrimônio está sendo turbado, não 

lhe resta outro caminho a não ser comunicar o fato à autoridade policial para a adoção das 

providências cabíveis. A rigor, nem mesmo a autoridade policial está autorizada a realizar 

revistas pessoais de maneira indiscriminada, devendo estar amparada em ordem judicial; 

em situação de flagrância; no fato da pessoa estar recolhida à prisão; em fundada suspeita 

de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papeis que constituam 

corpo de delito; ou em determinação no curso de busca domiciliar, conforme dispositivos 

                                                             
180 O princípio da boa-fé contratual tem previsão no artigo 422 do Código Civil, que aduz que “os 
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios 
de probidade e boa-fé” (BRASIL. Código Civil (2002). op. cit.). A doutrina e a jurisprudência estendem a 
aplicação do dispositivo também às fases pré-contratual e pós-contratual. Embora oriundo do Direito Civil, 
mais especificamente da doutrina civilista alemã, é perfeitamente aplicável às relações laborais em razão da 
natureza jurídica contratual da relação de emprego. Tal natureza afirma-se por ser a vontade essencial à 
configuração da relação de emprego, inobstante a vontade do trabalhador seja quase sempre limitada à 
definição sobre a efetiva pactuação do vínculo, não adentrando na definição de seu conteúdo. 
181 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade (...)”. (BRASIL. Constituição (1988). op. cit.) 
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do Código de Processo Penal (CPP)182. 

Como se não fosse o bastante, o artigo 5º, inciso XXIII da Constituição determina 

que “a propriedade atenderá a sua função social”, função social essa que também constitui 

princípio da ordem econômica, nos moldes do artigo 170, inciso III da Carta Maior183. A 

necessidade de atribuir função social à propriedade implica em afirmar que a propriedade 

não se limita a um direito de determinada pessoa, afigurando-se também como um 

encargo contra ela, na medida em que é obrigada a retribuir à sociedade, de algum modo, 

o benefício pelo direito que possui. 

O empregador, enquanto proprietário, não se exime desse encargo, de modo que a 

empresa também deve cumprir sua função social184, por meio da disponibilização de bens 

e serviços que atendam aos anseios da comunidade, da manutenção do meio ambiente 

saudável, incluído o meio ambiente do trabalho, da geração de empregos, do respeito aos 

direitos trabalhistas e aos direitos da personalidade do trabalhador, incluídos os direitos à 

                                                             
182 “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o 
conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; 
g) apreender pessoas vítimas de crimes; 
h) colher qualquer elemento de convicção. 
§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma 
proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”  

“Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar 
deverá ser precedida da expedição de mandado”. 

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita 
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou 
quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 

“Art. 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da 
diligência”.  

(BRASIL. Código de Processo Penal (1941). Código de Processo Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689compilado.htm>. Acesso em: 18 ago. 2014) 
183 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: (...) III - função social da propriedade;” (BRASIL. Constituição (1988). op. cit.) 
184 A respeito da incidência do encargo de cumprir a função social da propriedade sobre o empregador ou 
quem detém o poder de direção na empresa, Eros Roberto Grau esclarece: “O princípio da função social da 
propriedade impõe ao proprietário – ou a quem detém o poder de controle, na empresa – o dever de exercê-lo 
em benefício de outrem e não, apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem. Isso significa que a função 
social da propriedade atua como fonte de inspiração de comportamentos positivos – prestação de fazer, 
portanto, e não, meramente, de não fazer – ao detentor do poder que deflui da propriedade” (GRAU, Eros 
Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1998. 12 ed. São Paulo: Melhoramentos, 2008, p. 255). 
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vida privada e à intimidade, entre outros fatores que vão além da produção e do lucro em 

seu benefício próprio. 

Frise-se que a função social da propriedade correlaciona-se com o poder de 

fiscalização do empregador, na medida em a doutrina juslaboral majoritária atribui a esse 

poder a natureza jurídica de direito-função. Tal natureza jurídica decorre do entendimento 

de que à prerrogativa do empregador de fiscalizar a execução do trabalho soma-se o seu 

dever de exercê-la conforme o interesse da coletividade de trabalhadores e da própria 

sociedade, o que deveria obstar a realização de revistas, que atentam contra a vida privada, 

a intimidade e a própria dignidade dos trabalhadores. 

Verifica-se, portanto, que, embora a CLT apenas vede expressamente a realização 

da revista íntima – que deve ser compreendida como toda a revista violadora da 

intimidade e da dignidade do trabalhador –, o ordenamento jurídico pátrio veda, em regra, 

a realização de quaisquer revistas, inclusive as realizadas de forma geral e sem contato 

físico.  

Efetuada adequadamente a ponderação de valores protegidos constitucionalmente, 

verifica-se que a prevalência do direito de propriedade do empregador não se revela 

proporcional, na medida em que não contempla a tríade adequação-utilidade-

proporcionalidade stricto sensu, autorizadora da restrição a direitos fundamentais, que 

deve ser analisada de forma sucessiva. 

A restrição à vida privada, à intimidade e a todos os demais valores constitucionais 

citados deve, primeiramente, ser considerada adequada à proteção do patrimônio do 

empregador, isto é, devem existir no ambiente laboral bens passíveis de subtração e 

ocultação, com valor material, ou que se apresentem relevantes ao funcionamento da 

atividade empresarial. Assim, não é qualquer empresa que preste qualquer atividade que 

poderá submeter trabalhadores à revista. A natureza da atividade econômica desenvolvida 

pelo empregador deve sempre ser analisada. 

Ademais, a referida restrição deve consistir no meio menos gravoso para alcançar a 

proteção patrimonial, o que torna necessário verificar se não existem outros mecanismos 

menos invasivos/gravosos que se mostrem suficientemente eficazes à proteção do 

patrimônio patronal185. A resposta será quase sempre afirmativa, mormente diante do 

                                                             
185 “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REVISTA DE PERTENCES. 
DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE POR OUTROS MEIOS. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 
Consoante melhor exegese constitucional, mesmo estando sob o poder de mando e direção do empregador, o 
empregado não se despe de seus direitos fundamentais, passíveis apenas de alguma matização em virtude do 
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avanço tecnológico que disponibiliza ao empregador recursos menos invasivos para evitar 

a subtração de bens.  

São exemplos de medidas menos invasivas à intimidade do que a revista: 

colocação de etiquetas magnéticas ou sensores eletrônicos em produtos; utilização de 

detectores de metais; instalação de câmeras com circuito fechado de TV em áreas não 

reservadas e/ou íntimas; sistema que contenha armários na entrada e na saída dos 

trabalhadores, de modo a evitar o trânsito de bolsas e outros pertences pessoais nas 

dependências da empresa; uso de vestimentas e uniformes que não contenham bolsos; 

utilização de sacolas com lacre para acomodação dos pertences dos trabalhadores no início 

da jornada; sistema de controle rigoroso do estoque. 

Não se vislumbra, portanto, em regra, a necessidade de restrição aos valores 

constitucionais mencionados quando confrontados com o direito de propriedade. Do 

mesmo modo, não se pode falar em proporcionalidade stricto sensu na restrição, uma vez 

que os prejuízos possivelmente resultantes da restrição desses valores, superam, e muito, o 

único benefício que dela resulta: a proteção da propriedade patronal, do valor patrimônio.    

Alice Monteiros de Barros pondera: 
A nosso ver, a revista se justifica, não quando traduza um comodismo do 
empregador para defender o seu patrimônio, mas quando constitua 
recurso necessário à satisfação do interesse empresarial, à falta de outras 
medidas preventivas; essa fiscalização visa à proteção do patrimônio do 
empregador e à salvaguarda da segurança das pessoas. Não basta a tutela 
genérica da propriedade, devendo existir circunstâncias concretas que 
justifiquem a revista; é mister que haja, na empresa, bens suscetíveis de 
subtração e ocultação, com valor material, ou que tenham relevância 
para o funcionamento da atividade empresarial186. (grifo nosso) 

O entendimento da Autora se coaduna com a aplicação do princípio da 

proporcionalidade e reafirma ser praticamente impossível admitir a realização de revistas, 

diante da raridade de situações em que não haverá outras medidas preventivas a serem 

adotadas. Relembra, ainda, que a revista poderá ser utilizada para a salvaguarda da 

segurança pública, que, diferentemente do direito de propriedade, pode justificar a 

                                                                                                                                                                                         
cumprimento das finalidades do contrato de trabalho. É certo que o empregador tem interesse legitimo em 
proteger sua propriedade, também integrante de um plexo de direitos fundamentais. Desse modo, a solução 
sobre qual direito deve prevalecer há de ser buscada caso a caso, segundo um critério de proporcionalidade 
(idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). Fere o princípio da proporcionalidade a 
revista em bolsas e pessoas quando se faz possível a utilização de outros meios menos gravosos ao direito à 
intimidade, igualmente capazes de proteger o patrimônio. Não passando a medida por um teste de 
necessidade, não há porque sacrificar um direito fundamental do trabalhador. Caracterizada a ilicitude da 
conduta, por manifesto abuso de direito, impõe-se a responsabilização civil da empresa”. (BRASIL. Tribunal 
Regional do Trabalho da 13ª Região, Pleno. Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0046100-
11.2012.5.13.0000. op. cit.) 
186 BARROS, Alice Monteiro de, 2009, op cit., p. 76. 
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limitação temporária aos valores constitucionais mencionados, uma vez que protege o 

valor vida.  

Quando a revista for necessária à garantia da segurança no ambiente de trabalho – 

leia-se a segurança de trabalhadores, empregadores e prepostos, bem como de clientes –, a 

restrição temporária a outros direitos constitucionais poderá justificar-se, o que não 

significa que o juízo de ponderação será deixado de lado. É necessário que haja um 

fundado receio de dano às pessoas que convivem no ambiente laboral e, também, que a 

revista consista no único meio capaz de aferir se o trabalhador traz consigo objeto 

potencialmente perigoso. 

É o que ocorre em atividades como a de mineração, em que se deve evitar a 

introdução de objetos como explosivos ou outros que possam resultar em riscos para a 

segurança das pessoas. Mesmo nessas atividades é aconselhável, contudo, a utilização, em 

primeiro lugar, de sistema automático de detector de objetos, geralmente usado nos 

aeroportos, para, somente a partir da detecção de objeto suspeito, realizar-se a revista 

individualizada de empregados em relação aos quais o alarme houver disparado, “sempre 

com a menor publicidade possível, na presença de um colega de trabalho, dependendo da 

circunstância, de colega do mesmo sexo, e respeitando-se sua dignidade”187.  

Tem-se, portanto, que a revista não encontra, em regra, fundamento no poder de 

direção e no direito de propriedade do empregador, uma vez que não resiste à técnica da 

ponderação ao promover a proteção do patrimônio em prejuízo de vários outros direitos 

assegurados pelo ordenamento jurídico, como o direito à vida privada, à intimidade, à 

dignidade da pessoa humana, o princípio da boa-fé, o princípio da presunção de inocência, 

o monopólio estatal do poder de polícia e o princípio da função social da propriedade.  

Excepcionalmente, todavia, poderá ser admitida a revista quando implicar em 

restrição proporcional lato sensu, isto é, adequada, necessária e proporcional stricto sensu, 

o que praticamente só será verificável quando tiver por objetivo a garantia da segurança no 

meio ambiente de trabalho. Mesmo nessa rara hipótese de admissibilidade, não se poderá 

adotar critério discriminatório para escolher sobre quais trabalhadores recairá o ato de 

revista, devendo ser adotado procedimento genérico e impessoal188.  

                                                             
187 BARROS, Alice Monteiro de, 2009, op cit., p. 78. 
188 Frise-se que a revista não pode ser considerada impessoal quando for íntima ou quando for dirigida a 
todos os empregados, devendo haver, ao menos, uma fundada suspeita a justificá-la. Para Souto Maior: “(...) 
se a revista era íntima não há como dizer que era impessoal, a não ser que se considere os empregados como 
coisa e não como pessoas, que, efetivamente, são. Além do mais, o fato de ser dirigida a todos os empregados 
apenas potencializa o gravame, na medida em que sequer se tinha um mínimo de fundada suspeita a justificar 



63 
 

Ressalta-se a irrelevância da circunstância de o ato de revista ser realizado em um 

ambiente reservado ou por uma pessoa do mesmo sexo. O fato de o ato de revista ser 

realizado em ambiente aberto, na presença de outras pessoas, ou por pessoa de sexo oposto 

ao do vistoriado pode tornar a conduta mais grave. Entretanto, o fato de ser realizado em 

ambiente reservado ou por pessoa do mesmo sexo do vistoriado não retira o caráter ilícito 

do procedimento, conforme sustenta Jorge Luiz Souto Maior: 
(...) o fato de se partilhar com alguém a dor sofrida intimamente pela 
invasão da privacidade serve, unicamente, como elemento de 
agravamento do dano, não podendo ser, jamais, a ausência dessa 
publicidade, um óbice à sua configuração, vez que, assim, as agressões 
escamoteadas estariam perdoadas189. (grifo nosso) 

Será que se imaginou que a invasão de privacidade deve estar 
necessariamente ligada a uma relação sexual? Ora, não sendo um 
problema sexual, se alguém invade a privacidade alheia, pouco importa o 
gênero da pessoa, até porque as preferência sexuais não estão 
necessariamente ligadas a esta distinção190. (grifo nosso) 

Eventual autorização no contrato de trabalho ou expresso consentimento do 

trabalhador ou, ainda, previsão na Convenção Coletiva de Trabalho também são 

irrelevantes por se estar diante de algo inegociável: a dignidade da pessoa humana. 

O TST, assim como os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), não apresenta 

entendimento uniforme no tocante à matéria. Ao passo que condena a realização de 

revistas em determinadas situações, as considera legítimas em situações análogas. Isso 

recrudesce a insegurança jurídica que já paira sobre o tema em razão da precária 

regulamentação e da divergência doutrinária acerca de conceitos básicos como o da própria 

revista íntima, conforme já mencionado.  

Embora considere, de forma reiterada, em suas decisões que a revista visual nos 

pertences do empregado, quando realizada de forma genérica e impessoal, não constitui 

afronta ao direito à intimidade191, apresenta, também, uma minoria de vozes dissonantes 

                                                                                                                                                                                         
o ato, que, de todo modo, nem com tal argumento se justificaria vez que não cabe ao particular exercer poder 
de polícia” (SOUTO MAIOR, Jorge Luiz, 2011, op. cit., p. 675). Verifica-se, contudo, que o Autor inadmite 
a revista, ainda que impessoal, ao considerar que a impessoalidade não a legitimaria diante da proibição em 
exercer “poder de polícia privado”. 
189 Id. Ibid., p. 676. 
190 Id. Ibid., p. 676. 
191 “RECURSO DE REVISTA. (...) 2. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISTA VISUAL DOS 
PERTENCES. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a revista visual apenas nos pertences do 
empregado, como bolsas, mochilas e armário, quando realizada de forma não discriminatória e sem contato 
físico, por si só, não ofende a intimidade da pessoa do trabalhador, por se tratar de razoável exercício regular 
do direito do empregador, inerente ao seu poder de direção e fiscalização. Precedentes. Recurso de revista 
não conhecido”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 8ª Turma. Recurso de Revista 1532-
76.2012.5.09.0013. Publicação em 26 de setembro de 2014. Relator: Min. Dora Maria da Costa. Disponível 
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(decisões isoladas de turmas) que defendem tese consentânea com os fundamentos aqui 

expostos para refutar a prática da revista, considerando-a abusiva em praticamente todas as 

situações192. Ademais, a própria revista íntima consistente em apalpação corporal, na 

                                                                                                                                                                                         
em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 out. 2014) (grifo nosso)  
192 “RECURSO DE REVISTA. 1. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SÚMULA 126/TST. 2. 
INTERVALO INTRAJORNADA. SÚMULA 126/TST. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 
219, I/TST. (...) 4. DANO MORAL. REVISTA EM BOLSAS E SACOLAS. (...) entende-se que a revista 
íntima, por se tratar de exposição contínua do empregado a situação constrangedora no ambiente de trabalho, 
que limita sua liberdade e agride sua imagem, caracterizaria, por si só, a extrapolação daqueles limites 
impostos ao poder fiscalizatório empresarial, mormente quando o empregador possui outras formas de, no 
caso concreto, proteger seu patrimônio contra possíveis violações. Nesse sentido, as empresas têm plenas 
condições de utilizar outros instrumentos eficazes de controle de seus produtos, como câmeras de filmagens. 
Tais procedimentos inibem e evitam a violação do patrimônio da empresa e, ao mesmo tempo, preservam a 
honra e a imagem do trabalhador. No caso dos autos, conforme consignado no acórdão regional, a realização 
diária de revista pessoal dos funcionários é incontroversa. Assim, ainda que não tenha havido contato físico, 
a revista nos pertences do Obreiro implicou exposição indevida da sua intimidade, razão pela qual ele faz jus 
a uma indenização por danos morais. Recurso de revista conhecido e provido, no tema”. (BRASIL. Tribunal 
Superior do Trabalho, 3ª Turma. Recurso de Revista 1440-53.2012.5.09.0028. Publicação em 29 de agosto 
de 2014. Relator: Min. Mauricio Godinho Delgado. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 out. 
2014) (grifo nosso) 

“RECURSO DE REVISTA. 1. DANO MORAL. REVISTAS PESSOAIS EM TRABALHADORES. 
REVISTAS ÍNTIMAS. REVISTAS ABUSIVAS EM PERTENCES DE EMPREGADOS. ABUSO NO 
EXERCÍCIO DO PODER DIRETIVO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE 
INDENIZAR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5º, INCISOS V e X. Os princípios e garantias 
constitucionais atuam, na contemporaneidade, em defesa do trabalhador, enquanto e em contrapartida, 
estabelecem freios para a conduta patronal. A ordem inaugurada pela Constituição Federal de 1988, quando 
dá destaque à dignidade da pessoa humana e tutela intimidade, privacidade e honra, vedando tratamentos 
degradantes, revela visível avanço em relação à situação pregressa: ergue a nível matricial a proteção que a 
classe trabalhadora reclama desde a Revolução Industrial. Fazendo concreto o ideal do Estado Democrático 
de Direito, este conjunto de princípios deita-se sobre a legislação ordinária, relendo os limites da atuação 
patronal no exercício do poder diretivo - de base restritamente contratual -, sobretudo naquilo que represente 
desnecessária exposição e ofensa aos seus subordinados. Somente como exceção e sob escasso olhar, o art. 
373-A da CLT admite revistas, regra igualmente limitada para as mulheres e, por influência do princípio 
isonômico, para os homens: ao empregador incumbe adotar os meios que a tecnologia lhe oferece para defesa 
de seu patrimônio, sendo-lhe vedado, mesmo com tal aparato, violentar a esfera privada daqueles 
trabalhadores que contrata. Sendo a última de suas possibilidades, o empregador poderá recorrer às revistas 
pessoais, desde que o faça sob condições, mas sem jamais macular a privacidade e a intimidade dos 
empregados. O excesso a tais parâmetros desperta a sanção constitucional e obriga à indenização do dano 
moral, providência que empresta coerção e concretude ao pilar da dignidade da pessoa humana e delega 
expressão máxima ao vetor eleito pela Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido. (...) Sustenta 
a reclamada que a simples revista realizada em bolsas e sem qualquer contato físico, não enseja a condenação 
por dano moral. (...) A compreensão moderna pende para a imposição de firmes restrições às revistas - estas, 
já em sua base, condutoras de desconfianças do empregador em relação à honestidade de seus empregados. 
As limitações vêm calcadas na supremacia da dignidade da pessoa humana e na valorização social do 
trabalho, enquanto pilares constitucionais e republicanos (Constituição Federal, art. 1º, incisos III e IV), na 
vedação a tratamento desumano ou degradante (Constituição Federal, art. 5º, III) e no resguardo da 
intimidade, da vida privada e da honra (Constituição Federal, art. 5º, X). (...) Também a boa-fé (agora 
objetiva), princípio regente do Direito do Trabalho, demanda inclusão na linha de raciocínio. A presunção 
que daí sempre decorre beneficia e protege o trabalhador. Impositiva, de igual modo, a lembrança de que 
mecanismos de gestão (controles de estoque e de matéria prima), além de tecnológicos (câmeras de 
filmagem, etiquetas magnéticas) oferecem alternativas de acompanhamento eficazes para os empregadores 
(também eles exigindo moderação, para que não seja ultrapassado o limite de liberdade e de privacidade dos 
trabalhadores). Tem-se, em tal quadra, que a revista, para validar-se, deve constituir, inapelavelmente, a 
última opção para a proteção do patrimônio patronal: não se a tolerará como fruto do comodismo da empresa. 
Está absolutamente fora de cogitação a revista que importe inspeção direta do corpo do trabalhador, com ou 
sem desnudamento, ou ainda a parcial exposição de partes de seu corpo, como comanda a Lei. Do mesmo 
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maioria das vezes condenada, é autorizada pelo Tribunal em alguns julgados, que a 

respaldam em argumentos não justificáveis sob o prisma do princípio da 

proporcionalidade, em especial da dimensão da necessidade193. 

                                                                                                                                                                                         
modo, aquela revista que o exponha, submetendo seus pertences à visão pública e sua desnecessária 
manipulação ou pesquisa. (...) Não há nada e nenhuma norma que autorize o empregador ou seus prepostos a 
submeter trabalhadores a procedimentos de revista que representem a mínima invasão de sua privacidade e 
intimidade. (...) A proteção à dignidade, à privacidade, à honra e à intimidade do trabalhador, pela restrição 
às revistas pessoais, dá expressão ao cânone da dignidade da pessoa humana, oferecendo a ele, trabalhador, a 
restituição da liberdade que o descompasso entre a sua condição e a do empregador não permitiria. (...) 
Infligindo dano moral, obriga-se o empregador à indenização correspondente (CF, art. 5º, V e X). A conduta 
de revista pessoal não pode ser tolerada”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 3ª Turma. Recurso de 
Revista 1621-93.2012.5.09.0015. Publicação em 29 de agosto de 2014. Relator: Min. Alberto Luiz Bresciani 
de Fontan Pereira. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 out. 2014) (grifo nosso) 

RECURSO DE REVISTA. 1. REVISTA (AINDA QUE MODERADA) DE BOLSAS E SACOLAS. DANO 
MORAL. CONFIGURAÇÃO. (...) entende-se que a revista diária em bolsas e sacolas, por se tratar de 
exposição contínua do empregado a situação constrangedora no ambiente de trabalho, que limita sua 
liberdade e agride sua imagem, caracterizaria, por si só, a extrapolação daqueles limites impostos ao poder 
fiscalizatório empresarial, mormente quando o empregador possui outras formas de, no caso concreto, 
proteger seu patrimônio contra possíveis violações. (...) 1.2. A jurisprudência da Eg. 3ª Turma evoluiu para 
compreender que a revista dita moderada em bolsas e sacolas de trabalhadores, no início ou ao final da 
jornada de trabalho, mesmo que sem contato físico ou manipulação de pertences, provoca dano moral e 
autoriza a condenação à indenização correspondente. Ressalva de ponto de vista do Relator. Recurso de 
revista conhecido e provido. (...). Recurso de revista não conhecido. (BRASIL. Tribunal Superior do 
Trabalho, 3ª Turma. Recurso de Revista 60-90.2012.5.12.0034. Publicação em 04 de outubro de 2013. 
Relator: Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 
out. 2014) (grifo nosso) 

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISTA EM ARMÁRIO DE 
EMPREGADO. Esta Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que a revista íntima de 
empregados extrapola o poder fiscalizatório empresarial, mormente quando o empregador possui outras 
formas de proteger seu patrimônio. No caso concreto, a Corte Regional consignou no acórdão recorrido que a 
prova oral confirmou a existência de revista em armários, sacolas e carteiras, o que constitui invasão de 
intimidade e consequente direito ao ressarcimento pelo dano moral sofrido. Recurso de revista de que se 
conhece, por violação do artigo 5º, X, da Constituição Federal, e a que se dá provimento. (BRASIL. Tribunal 
Superior do Trabalho, 3ª Turma. Recurso de Revista 911-52.2010.5.05.0016. Publicação em 24 de maio de 
2013. Relator: Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 
out. 2014) (grifo nosso) 
193 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REVISTA ÍNTIMA. INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. Evidenciado pelo Regional, 
com base nas provas produzidas nos autos, que a Reclamada, ao realizar a revista íntima, não cometeu 
nenhum excesso, destacando, inclusive, que a revista ocorria de forma aleatória, não há de se falar em 
indenização por danos morais. Assevere-se, por oportuno, que esta Quarta Turma já teve a oportunidade de 
analisar caso semelhante ao dos autos, em que o empregador era empresa de produtos farmacêuticos, 
oportunidade em que o Ministro Relator Fernando Eizo Ono destacou que -é fato público e notório que a 
venda de remédios passa por rigoroso controle dos órgãos fiscalizadores da vigilância sanitária e do 
Ministério da Saúde, haja vista as consequências nocivas que o uso indevido de tais medicações pode causar 
às pessoas. Portanto, a Recorrente deve cercar-se de todos os cuidados para impedir desvio dos produtos 
comercializados, pois tal controle não visa apenas a resguardar o patrimônio do empregador, mas, acima de 
tudo, busca defender matéria de interesse da coletividade, diante da natureza da atividade exercida pela 
Recorrente-. Assim, diante do posicionamento adotado e, repise-se, considerando a ausência de excessos no 
ato da revista, mantém-se o posicionamento do Regional acerca da inexistência de danos morais. Agravo de 
Instrumento conhecido e não provido. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 4ª Turma. Agravo de 
Instrumento em Recurso de Revista 310500-23.2005.5.02.0058. Publicação em 03 de outubro de 2014. 
Relator: Min. Maria de Assis Calsing. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 out. 2014) 
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Deve-se ter em mente que mesmo a análise casuística deve pautar-se, também, em 

parâmetros objetivos. Assim, ainda que não se consiga definir o exato ponto em que a 

conduta patronal invade a esfera da intimidade do trabalhador, violando-lhe a dignidade, é 

perfeitamente oportuna a utilização de critério mais objetivo, v.g., a existência de 

mecanismos tecnológicos a serem adotados em substituição à revista. 

 Ora, se há mecanismos tecnológicos menos invasivos que asseguram proteção ao 

patrimônio ou, até mesmo, à segurança equivalente à conferida pela revista, em quase 

todas, senão em todas as situações, a utilização da revista será desnecessária, 

desproporcional e abusiva, rendendo ensejo à configuração de dano moral e, até mesmo, de 

assédio moral. 

A realização de revistas no ambiente laboral envolve, mais do que uma discussão 

jurídica, uma discussão sobre aspectos culturais. Apesar de não se vislumbrar a sua 

aplicação a trabalhadores de mais elevada formação, encara-se com normalidade a 

submissão de trabalhadores mais humildes a essa prática.  

 

3.3 Os Equipamentos Audiovisuais 

 

O avanço tecnológico no mundo contemporâneo possibilitou o surgimento de 

meios eletrônicos de fiscalização no ambiente de trabalho, como circuitos internos de 

vídeo ou televisão e escutas. Esses equipamentos são comumente instalados nas empresas 

brasileiras, visando ao monitoramento das atividades laborais nelas desenvolvidas, a 

prevenção ao furto de bens patronais, a identificação de quem tenha cometido eventual 

subtração e a garantia da saúde e da segurança no meio ambiente laboral. 

Na Itália, o Estatuto do Trabalhador, em seu artigo 4º194, proíbe o uso de 

equipamentos audiovisuais e outros equipamentos que visem à fiscalização remota da 

                                                             
194 “Art. 4. Impianti audiovisivi. 
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza 
dell'attività dei lavoratori. 
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive 
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività 
dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, 
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di 
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. 
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma 
del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la 
commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente 
legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. 
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di 
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i 
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atividade dos trabalhadores. Admite somente a instalação de aparelhos de controle 

necessários à organização do trabalho, à produção ou à segurança do trabalho, quando 

houver prévio acordo com a representação sindical ou, na sua ausência, com a comissão 

interna.  Na ausência de acordo, expressa que a Inspeção do Trabalho poderá, a pedido do 

empregador, ditar os requisitos para o uso desses equipamentos.  

Na Inglaterra, há um Código de Conduta da Autoridade de Controle, que permite a 

fiscalização da quantidade e qualidade do trabalho produzido pelo empregado, mas 

determina que seja “respeitado o direito do empregado de esperar do empregador um certo 

nível de confiança, e de lhe ser dada razoável liberdade para determinar sua ações sem 

estar constantemente vigiado ou ter de se explicar”195. Segundo a legislação inglesa, o 

controle por meio de equipamentos audiovisuais “deve ser direcionado sobretudo para a 

vigilância em local de acesso público, mais do que para os empregadores controlarem o 

comportamento dos empregados”196, e mais:  

O controle continuado por equipamento de áudio e vídeo é 
particularmente intrusivo para os empregados. Seu uso rotineiro somente 
se justifica quando houver riscos de segurança específicos que não 
possam ser adequadamente atendidos por outro modo menos intrusivo197.  

Em Portugal, o Decreto-Lei n. 231/1998 permitia a adoção dos sistemas de 

videovigilância no âmbito das atividades de segurança privada (artigo 1º, nº3 a1.b) ou de 

serviços de autoproteção com vistas à proteção de pessoas e bens, bem como à prevenção 

da prática de crimes (artigo 1º, nº3 a1.b). Contudo, o Tribunal Constitucional português, 

em 12 de junho de 2002, “considerou que a permissão da utilização dos referidos 

equipamentos constitui uma limitação ou uma restrição do direito à reserva da intimidade 

da vida privada, consignada no artigo 26, nº1 da CRP”198, in verbis: 
A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao 
desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao 
bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da 

                                                                                                                                                                                         
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione 
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.” (ITÁLIA. Lei n. 300, de 20 de maio de 
1970. op. cit.) 
195 BYRUCHKO JUNIOR, Viktor. Ação Civil Pública. Revista do Ministério Público do Trabalho do Rio 
Grande do Sul/Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região, n. 1. Porto Alegre: PRT4, p. 221-248. dez. 
2006, p. 231. 
196 Id. Ibid., p. 232. 
197 Id. Ibid., p. 232. 
198 Id. Ibid., p. 232. 
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vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de 
discriminação199. 

No Brasil, lamentavelmente não há qualquer regulamentação sobre a utilização de 

equipamentos audiovisuais no âmbito do trabalho. Todavia, revela-se cabível utilizar a 

mesma orientação do Tribunal Constitucional português, uma vez que o mencionado artigo 

da Constituição portuguesa se assemelha bastante ao artigo 5º, inciso X, da Constituição 

brasileira, que assegura serem “invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”200.  

Mesmo que a prática fiscalizatória não seja vedada pela legislação 

infraconstitucional e considerada por boa parte da doutrina como integrante do poder de 

fiscalização do empregador, é necessário observar que sofre limitações especialmente 

pelos direitos fundamentais à vida privada e à intimidade e pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana.  

A instalação de equipamentos audiovisuais, como qualquer outra prática que 

implique em restrição de direitos, precisa observar, à semelhança do que ocorre na 

Inglaterra e em Portugal, o princípio da proporcionalidade, isto é, necessita ser dotada dos 

requisitos da adequação, da necessidade e da proporcionalidade stricto sensu.  

Para ser adequada deve consistir em meio idôneo para o alcance do fim almejado, 

que, por sua vez, deve ser específico, explícito e legítimo201.  

Por fim específico, entende-se que o monitoramento deve apresentar uma “razão 

de ser” não genérica e vinculante para que não haja desvio. A título de exemplo, 

Alexandre Agra Belmonte sustenta que “o circuito interno de TV instalado para fins de 

formação profissional ou treinamento dos empregados” nunca deveria “justificar a 

aplicação de penalidades disciplinares ou mesmo a dispensa dos empregados”202.  

Por finalidade explícita deve se entender expressa, isto é, os monitorados devem 

ser informados sobre a finalidade da vigilância, além de ter o conhecimento da existência 

                                                             
199 PORTUGAL. Constituição (1976). Constituição da República Portuguesa. Disponível em: 
<http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 24 ago. 
2014.  
200 BRASIL. Constituição (1988). op. cit. 
201 A finalidade é elencada pelo Grupo do artigo 29 da Diretiva 95/46 da Comunidade Europeia como 
princípio geral aplicável à monitoração do correio eletrônico e da internet, mas revela-se perfeitamente 
extensível a todos os meios de monitoração, inclusive audiovisuais. (BYRUCHKO JUNIOR, Viktor, op. cit., 
p. 229-231) 
202 BELMONTE, Alexandre de Souza Agra. O monitoramento da correspondência eletrônica nas relações 
de trabalho. São Paulo: LTr, 2004, p. 76. 
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e do posicionamento dos equipamentos, como será abordado adiante.   

 São finalidades legítimas as que estiverem em consonância com o ordenamento 

jurídico brasileiro, como a garantia da saúde e da segurança no meio ambiente do trabalho 

e a proteção do patrimônio do empregador, embora em relação a essa a fiscalização deva 

ser limitada espacial e temporalmente, sob pena da “vigilância permanente” caracterizar 

“vigilância comportamental dos trabalhadores”, prática que merece repúdio no 

ordenamento jurídico pátrio, na medida em que viola os direitos à vida privada, à 

intimidade, à honra, à imagem, à dignidade da pessoa humana, bem como os deveres de 

confiança e lealdade inerentes ao princípio contratual da boa fé objetiva, que atua como 

limite econômico e social do contrato.  

A vigilância comportamental promove a conversão do monitoramento num 

mecanismo de materialização de assédio moral, que pode se dar, v.g., na hipótese de haver 

câmeras individualizadas focadas diretamente em cada trabalhador e/ou ligadas a todo 

tempo, para constrangê-los, tolher seus movimentos durante a jornada de trabalho, 

controlar a sua produtividade e impedir que se dispersem durante a execução dos serviços.  

Por essa razão se defende, em regra, a inadequação do monitoramento quando visa 

simplesmente o acompanhamento da produtividade e do rendimento no trabalho, embora 

seja admitida, nessa hipótese, por boa parte da doutrina e da jurisprudência, que se 

satisfazem pela inexistência de um meio alternativo menos intrusivo203.  

Observe que dificilmente o empregador utilizará os equipamentos audiovisuais 

como um procedimento de gestão, sem adentrar na esfera pessoal dos trabalhadores. 

Ainda que, em virtude da vinculação à finalidade da medida, o empregador não sancione 

condutas que considerar desabonadoras, a monitoração refletirá, sem dúvida, na tomada de 

atitudes no exercício de seu poder diretivo, como, v.g., a dispensa sem justa causa, que 

“poderá macular muitos motivos decorrentes da exposição excessiva do empregado frente 

ao empregador”204.   

Por conseguinte, quando visar a proteção patrimonial do empregador ou for 

essencial ao procedimento de gestão, a colocação dos equipamentos somente pode se dar 

                                                             
203 Nesse sentido, Alice Monteiro de Barros leciona: “A legislação brasileira não proíbe que o poder de 
direção conferido ao empregador se verifique por meio de aparelhos audiovisuais de controle de prestação de 
serviços. O fato é uma decorrência do avanço da tecnologia e poderá consistir em um instrumento probatório 
valioso na análise da conduta do empregado. Inadmissível é entender que o conjunto de locais do 
estabelecimento esteja sob total controle do empregador e autorizar a introdução de aparelhos audiovisuais 
indistintamente”. (BARROS, Alice Monteiro de, 2009, op. cit., p. 84) (grifo nosso) 
204 SILVA, Carlos Junior; OLIVEIRA, Lourival José de. Do monitoramento no ambiente de trabalho com a 
instalação de câmeras. Revista de Direito Público, Londrina, v. 2, n. 2, p. 91-114, maio/ago. 2007, p. 97. 
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nos espaços em que o trabalho for efetivamente desenvolvido e por tempo determinado, 

devendo ser fundada em uma situação específica – a exemplo de fundada suspeita de 

subtração de materiais em determinado setor ou de acompanhar o treinamento de um novo 

procedimento – e não simplesmente na necessidade genérica de proteger os bens da 

empresa ou controlar a produção, sendo inadequada e injustificável, em qualquer hipótese 

– inclusive de segurança ou saúde – a instalação em lugares utilizados para o gozo de 

intervalos, como refeitórios, cantinas, salas de descanso ou descompressão, ou espaços 

privados, como banheiros, vestiários e salas de consulta médica.  

É preciso, também, que a medida, além de adequada, consista no meio menos 

gravoso para o alcance da finalidade (necessidade) e que os benefícios dela advindos 

superem os prejuízos que dela possam resultar (proporcionalidade stricto sensu). 

Normalmente, superado o requisito da adequação, os equipamentos audiovisuais são 

compreendidos como mecanismos de fiscalização menos gravosos, mormente por 

apresentarem-se menos invasivos à intimidade quando comparados com os procedimentos 

de revista, quase sempre abusivos, o que não significa que não se deva analisar 

casuisticamente se há método menos invasivo para o intento.  

Em razão da menor invasividade, os prejuízos à vida privada, à intimidade e à 

dignidade da pessoa humana podem ser também minimizados. Diz-se “podem” porque o 

simples fato da adoção de mecanismos relativamente menos invasivos não implica em 

assumir, necessariamente, que os benefícios resultantes da restrição dos direitos da 

personalidade dos trabalhadores serão sempre superiores aos prejuízos da mesma 

decorrentes, o que também deve ser analisado caso a caso. 

Quando os equipamentos audiovisuais são posicionados em locais reservados ao 

descanso ou em espaços de natureza privada tem-se não somente medida desproporcional 

em razão de sua inadequação, como também desproporcional com fulcro na abusividade 

da conduta flagrantemente invasiva, violadora dos direitos à vida privada, à intimidade e à 

dignidade humana dos observados e/ou ouvidos. Caracteriza-se, nessas hipóteses a 

vigilância excessiva, o excesso de fiscalização que a OIT denomina “química da 

intrusão”205,206. A jurisprudência do TST é nesse sentido: 

                                                             
205 Cuidado: um ojo electrónico lo vigila! Trabajo. Revista da OIT, n. 10, 1994, p. 24 apud BARROS, Alice 
Monteiro de, 2009, op cit., p. 87. 
206 "PODER DE DIREÇÃO. USO DE APARELHOS AUDIOVISUAIS EM SANITÁRIOS. INVASÃO DA 
INTIMIDADE DO EMPREGADO. (...) A vigilância eletrônica poderá ter um futuro promissor, desde que 
usada de forma humana, combatendo-se os abusos na sua utilização. Instalação de aparelho audiovisual no 
banheiro caracteriza o que a OIT denomina "química da intrusão", comportamento repudiado pelo 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DANO 
MORAL. INDENIZAÇÃO. USO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E 
ESCUTAS NO LOCAL DE DESCANSO. A instalação de câmeras e 
escutas na área destinada ao descanso dos empregados não se justifica, 
pois não se trata de local de trabalho, mas sim de ambiente em que os 
funcionários descansam, de modo que o monitoramento invade a 
privacidade e intimidade, constrangendo os trabalhadores, os quais ficam 
constantemente sobre o manto da desconfiança, o que, por certo, fere a 
dignidade da pessoa. Logo, não há falar em violação dos arts. 186, 187 e 
927 do Código Civil. Agravo de instrumento conhecido e não provido207. 
(grifo nosso) 

Frise-se que as denominadas “câmeras psicológicas”, isto é, câmeras desligadas ou 

falsas utilizadas apenas para provocar efeito intimidatório, devem ser consideradas 

igualmente violadoras dos direitos da personalidade e da dignidade dos trabalhadores 

quando instaladas nesses mesmos espaços de descanso ou de uso privado, uma vez que 

são capazes de produzir idêntico constrangimento. Em consonância com esse 

entendimento posiciona-se o TST:  

EMBARGOS. INSTALAÇÃO DE CÂMERA NO BANHEIRO 
MASCULINO. GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA. 
VIOLAÇÃO À INTIMIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR 
DANO MORAL. MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO 
EMPREGADO. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO. (...) 
devo destacar o repúdio a monitoramento em ambiente de trabalho, em 
locais em que o empregado tem direito a privacidade, como refeitórios e 
banheiros, ambientes que são protegidos pelo princípio da intimidade da 
vida privada, da honra e da imagem do trabalhador, a teor do art. 5º, V e 
X, da CF. Ressalto, ainda, que tenho esse mesmo entendimento ainda 
que se trate daquelas chamadas "câmeras psicológicas", ou seja 
desligadas ou falsas, eis que causa ao empregado o mesmo 
constrangimento, pois que a mera instalação já denota desrespeito à 
privacidade do trabalhador208. (grifo nosso) 

Conforme adiantado quando da abordagem da proporcionalidade da medida, o 

monitoramento da imagem e da voz do trabalhador em “lugares adequados” não afasta, 

por si só, eventual caráter abusivo do procedimento fiscalizatório, sendo necessário que os 

danos provocados sejam menos relevantes que os benefícios proporcionados. Para que 

isso seja possível, é imprescindível que os monitorados tenham ciência da instalação do(s) 

                                                                                                                                                                                         
ordenamento jurídico nacional e internacional." (MINAS GERAIS. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 
Região, 7ª Turma. Recurso Ordinário 01024-2008-024-03-00-5. Publicação em 23 de junho de 2009. Relator: 
Alice Monteiro de Barros. Disponível em: <www.trt3.jus.br>. Acesso em: 14 out. 2014). 
207 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 8ª Turma. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 952-
16.2012.5.11.0005. Publicação em 25 de outubro de 2013. Relator: Min. Dora Maria da Costa. Disponível 
em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 14 out. 2014. 
208 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. Embargos 
em Recurso de Revista 14500-82.2007.5.15.0099. Publicação em 02 de setembro de 2011. Relator: Min. 
Aloysio Corrêa da Veiga. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 14 out. 2014. 
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equipamento(s) – incluída a ciência de sua localização – “para poderem evitar qualquer 

tipo de situação inocente, mas constrangedora, que passaria despercebida se inexistisse o 

referido controle”209, 210, 211,212, independentemente da finalidade da medida, isto é, ainda 

que se trate de medida de saúde ou segurança213
.  

Frise-se que a OIT, em reunião de peritos realizada entre 01 e 07 de outubro de 

1996, com o objetivo de fornecer orientação sobre a proteção de dados pessoais dos 

trabalhadores, estabeleceu diretiva (ponto 6.14) no sentido de que deve “ser do 

conhecimento prévio dos trabalhadores a existência de sistemas de vigilância, as razões 

que levaram à sua adoção, os períodos, métodos e técnicas utilizados, bem como os dados 

coligidos”214, posicionamento que não só expressa a imprescindibilidade de informação 

prévia quanto ao monitoramento, como também ratifica a necessidade de que seja 

motivado por razões específicas e se dê por prazo determinado, conforme já debatido.   

                                                             
209 SIMÓN, Sandra Lia, op. cit., p. 152. 
210 Em 18 de janeiro de 2011, o TST publicou notícia em seu site oficial com o seguinte título: “Empresa 
pode filmar empregado trabalhando, desde que ele saiba”. Segundo a publicação, o entendimento do TST é 
no sentido de que “desde que haja conhecimento dos empregados, é regular o uso, pelo empregador, de 
sistema de monitoramento que exclua banheiros e refeitórios, vigiando somente o local efetivo de trabalho”. 
(Disponível em: <www.tst.jus.br/busca-de-noticias?p_p_id=buscanoticia_WAR_buscanoticiasportlet_ 
INSTANCE_xI8Y&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_ 
col_count=2%20&advanced-search-display=yes%20&articleId=310334%20&version=1.0%20&groupId= 
10157%20&entryClassPK=31033 6>. Acesso em 21 ago. 2014) 
211 Constata-se que as câmeras de vídeo que instalou em suas dependências (fotografias de fls. 65/70) não 
estão posicionadas em locais efetivamente reservados à intimidade dos empregados como banheiros, 
cantinas, refeitórios ou salas de café, nos quais, aí sim, seria inadmissível a prática de fiscalização eletrônica 
por parte do empregador, sob pena de violação aos referidos direitos fundamentais de seus empregados. Pelo 
contrário, foram postas em locais onde notoriamente é mais provável a ação de criminosos, como a portaria, 
a tesouraria ou o estacionamento da instituição de ensino. Além do mais, os documentos de fls. 60/64 
comprovam que os obreiros têm ciência da instalação do equipamento audiovisual, de modo que as 
filmagens não são feitas de modo sorrateiro, evitando, assim, que haja gravação de eventual situação 
inocente, porém constrangedora aos empregados. (fls. 119) (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 3ª 
Turma. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 1830/2003-011-05-40. Publicação em 10 de agosto 
de 2006. Relator: Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 14 
out. 2014)  
212 DANO MORAL - VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE DO FUNCIONÁRIO. A instalação de câmera no 
local de trabalho, com prévia ciência dos empregados, cientes inclusive onde estão, por medida de segurança 
patrimonial de todos, não ofende o direito à inviolabilidade da intimidade assegurado no inciso X do art. 5o., 
da Constituição da República (MINAS GERAIS. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 2ª Turma. 
Recurso Ordinário 01288-2002-106-03-00. Publicação em 07 de maio de 2003. Relator: José Maria Caldeira. 
Disponível em: <www.trt3.jus.br>. Acesso em: 14 out. 2014). (grifo nosso)   
213 DANO MORAL. VIOLAÇÃO DA INTIMIDADE. A instalação de câmera filmadora no local de 
trabalho, sem comunicação prévia aos empregados, ainda que se trate de medida de segurança, ofende o 
direito à inviolabilidade da intimidade assegurado no inciso X do art. 5º, da Constituição da República, 
fazendo incidir a norma insculpida no inciso V do aludido dispositivo constitucional. (SANTA CATARINA. 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, 3ª Turma. Recurso Ordinário 00825-2001-008-12-00-9. 
Publicação em 26 de novembro de 2002. Relator: Maria de Lourdes Leiria. Disponível em: 
<www.trt12.jus.br>. Acesso em: 14 out. 2014)  
214 BYRUCHKO JUNIOR, Viktor, op. cit., p. 229. 
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Cabe observar, ainda, que Alice Monteiro de Barros não trata os procedimentos de 

captação de imagens e de colocação de escutas da mesma maneira, considerando a 

aplicação desses mais restrita do que a daqueles. Isto porque, ao passo que sustenta que a 

instalação de câmera de vídeo ou de filmagem constitui “medida ajustada ao ‘princípio da 

proporcionalidade’ considerando que a instalação em local onde o empregado executa 

suas atividades é medida justificada, equilibrada e imprescindível”215, afirma que a 

instalação de escutas somente deve ser admitida quando tenha por finalidade “transmitir 

dados alusivos ao sistema operativo, como ocorre com o piloto de aeronave”216, sendo 

abusivo “exigir-se que o empregado trabalhe com o microfone na lapela (...), salvo quando 

relevante ao exercício da atividade”217.  

E por relevante deve se entender, a partir do exemplo do piloto, essencial à saúde 

ou à segurança, a ponto de justificar a medida lesiva a direitos da personalidade. Observe 

que a restrição aos direitos de personalidade do piloto é realizada em benefício de sua 

própria segurança, da segurança dos tripulantes e passageiros e, em última análise, do 

direito à vida de todos, na medida em que, por meio da escuta, eventuais dificuldades no 

voo podem ser detectadas pela torre de comando, que auxiliará o piloto a proceder da 

maneira necessária para superar o problema. 

De fato, a colocação de escutas nos próprios trabalhadores ou em seus 

equipamentos de trabalho, ainda que no âmbito do local da efetiva prestação de serviços, 

parece conduta mais invasiva do que a filmagem dos trabalhadores no mesmo local. A 

filmagem, não focada individualmente em determinado(s) trabalhador(es), permite a 

visualização remota do que um fiscal ou inspetor poderia constatar in loco, ao transitar 

regularmente pelo espaço em que o trabalho é desenvolvido. A instalação de escuta, por 

sua vez, dificilmente encontrará substitutivo que não caracterize assédio moral, e, ainda 

que não discriminatória, admite que os trabalhadores sejam ouvidos durante todo o 

período em que estiver ativa, o que lhes constrange a calarem-se ou “medirem suas 

palavras” a todo tempo, inibindo (para não dizer aniquilando) sua liberdade de expressão e 

violando gravemente seus direitos à vida privada, à intimidade e à dignidade.   

O caso específico das escutas telefônicas será analisado em outro tópico, 

conjuntamente com a questão do monitoramento de e-mails, em razão de ambos serem 

comunicações protegidas constitucionalmente por sigilo.  
                                                             
215 BARROS, Alice Monteiro de, 2009, op cit., p. 86. 
216 Id. Ibid., p. 88. 
217 Id. Ibid., p. 88. 
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Há que se ter preocupação, também, com a forma de utilização das imagens e sons 

que venham a ser captados e gravados por equipamentos audiovisuais utilizados pela 

empresa. Ao tratar do direito de resguardo, Adriano de Cupis afirma: 
O direito de resguardo existe em toda a sua extensão; e repare-se que tal 
direito não está circunscrito à esfera daquilo que deve permanecer 
completamente inacessível ao conhecimento dos outros, isto é, secreto; 
mas compreende sim o que, embora acessível ao conhecimento alheio, 
não deve ser indiscretamente difundido218.  

 O Enunciado n. 14 da Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho219 

versa especificamente sobre o direito à imagem do trabalhador e veda a conservação, a 

gravação, a exibição e a divulgação, para uso privado do empregador, de imagens captadas 

de trabalhadores, salvo mediante autorização judicial, sob pena de violação ao direito de 

imagem e a outros direitos de personalidade, insuscetíveis de cessão ao empregador por 

força do contrato de trabalho. Sobre a manutenção dos dados colhidos, Carlos Junior Silva 

e Lourival José de Oliveira sustentam, ainda: 
(...) segundo o princípio do rigor e retenção de dados, é razoável o 
arquivamento por três meses das imagens gravadas. O excesso deverá ser 
justificado. Além disso, os dados não poderão ficar expostos a qualquer 
funcionário e somente devem ser utilizados na implementação das causas 
que lhes originaram220.   

Verifica-se, assim, que embora não haja a necessária regulamentação 

estabelecedora de limites à utilização de equipamentos audiovisuais no ambiente laboral, é 

perfeitamente possível, em consonância com o sistema jurídico pátrio, à semelhança do 

que foi observado na análise dos procedimentos de revista, a fixação de parâmetros para 

determinar a (i)legitimidade dessa prática fiscalizatória e orientar, assim, as decisões 

judiciais, em prol de minimizar a insegurança jurídica.  

São eles, em apertada síntese: a permissão da instalação de equipamentos 

audiovisuais nos casos de saúde e segurança; a tolerância em hipóteses específicas de 

proteção patrimonial e de acompanhamento produtivo, desde que não haja desvio da 

finalidade; a vedação do posicionamento em locais utilizados para o gozo de intervalo ou 

                                                             
218 DE CUPIS, Adriano, op. cit., p. 157. 
219 “São vedadas ao empregador, sem a autorização judicial, a conservação de gravação, a exibição e a 
divulgação, para seu uso privado, de imagens dos trabalhadores antes, no curso ou logo após a sua jornada de 
trabalho, por violação ao direito de imagem e à preservação das expressões da personalidade, garantidos pelo 
art. 5º, V, da CR/88. A formação do contrato de emprego, por si só, não importa em cessão de direito de 
imagem e da divulgação fora do seu objeto da expressão da personalidade do trabalhador, nem o só 
pagamento do salário e demais títulos trabalhistas os remunera”. (ANAMATRA. 1ª Jornada de Direito 
Material e Processual na Justiça do Trabalho. São Paulo: LTr, 2008) 
220 SILVA, Carlos Junior; OLIVEIRA, Lourival José de, op. cit., p. 97. 
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em espaços privados; a necessidade de prévia ciência dos empregados com relação aos 

seus fins e locais de instalação; e o acesso restrito aos dados coletados.   

 

3.4 A Escuta Telefônica e o Monitoramento de Computadores e E-mails 

 

O artigo 5º, inciso XII da CR/88 expressa que “é inviolável o sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”221.  

Em 2006, o Plenário do STF, no Recurso Extraordinário 418.416-8222, entendeu 

que o referido preceito não trata, em verdade, de sigilo de dados e sim do sigilo da 

“comunicação de dados”223. Observe que o constituinte relativizou o sigilo das 

                                                             
221 BRASIL. Constituição (1988). op. cit. 
222 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Pleno. Recurso Extraordinário 418.416-8/SC. Julgado em 10 de 
maio de 2006. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 10 ago 
2014. 
223 No julgado em questão firmou-se o entendimento de que a apreensão de base física em que se encontram 
dados, em cumprimento à decisão judicial, não implica em ofensa ao artigo 5º, XII, da CR/88, uma vez que 
não há violação à comunicação de dados. O relator do Julgado, Min. Sepúlveda Pertence, utilizou trecho da 
obra de Tércio Ferraz, que elucida a diferença entre “dados” e “comunicação de dados”: 
“Feita, pois, a distinção entre a faculdade de manter sigilo e a liberdade de omitir informações, este, objeto 
correlato ao da privacidade, e entendido que aquela não é uma faculdade absoluta pois compõe, com 
diferentes objetos, diferentes direitos subjetivos, exigindo do intérprete o devido temperamento, cumpre 
agora, na análise do texto constitucional, esclarecer, com referência ao art. 5º, XII, o que significam ali 
os dados protegidos pelo sigilo e em que condições e limites ocorre esta proteção. Em primeiro lugar, a 
expressão “dados” manifesta uma certa impropriedade (Celso Bastos / Ives Gandra; 1989:73). Os citados 
autores reconhecem que por “dados” não se entende o objeto de comunicação, mas uma modalidade 
tecnológica de comunicação. Clara, nesse sentido, a observação de Manoel Gonçalves Ferreira Filho 
(1990:38) — “Sigilo de dados. O direito anterior não fazia referência a essa hipótese. Ela veio a ser prevista, 
sem dúvida, em decorrência do desenvolvimento da informática. Os dados aqui são os dados informáticos (v. 
incs. XIV e LXXII)”. A interpretação faz sentido. O sigilo, no inciso XII do art. 5º, está referido 
à comunicação, no interesse da defesa da privacidade. Isto é feito, no texto, em dois blocos: a Constituição 
fala em sigilo “da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas”. Note-se, para a caracterização dos blocos, que a conjunção e uma correspondência com 
telegrafia, segue-se uma vírgula e depois, a conjunção de dados com comunicações telefônicas. Há uma 
simetria nos dois blocos. Obviamente o que se regula é comunicação por correspondência e 
telegrafia, comunicação de dados e telefônica. O que fere a liberdade de omitir pensamento é, pois, entrar 
na comunicação alheia, fazendo com que o que devia ficar entre sujeitos que se comunicam privadamente 
passe ilegitimamente ao domínio de um terceiro. Se alguém elabora para si um cadastro sobre certas pessoas, 
com informações marcadas por avaliações negativas, e o torna público, poderá estar cometendo difamação, 
mas não quebra sigilo de dados. Se estes dados, armazenados eletronicamente, são transmitidos, 
privadamente, a um parceiro, em relações mercadológicas, para defesa do mercado, também não está 
havendo quebra de sigilo. Mas, se alguém entra nesta transmissão como um terceiro que nada tem a ver com 
a relação comunicativa, ou por ato próprio ou porque uma das partes lhe cede o acesso indevidamente, estará 
violado o sigilo de dados. A distinção é decisiva: o objeto protegido no direito à inviolabilidade do sigilo não 
são os dados em si, mas a sua comunicação restringida (liberdade de negação). A troca de informações 
(comunicação) privativa é que não pode ser violada por sujeito estranho à comunicação. Doutro modo, se 
alguém, não por razões profissionais, ficasse sabendo legitimamente de dados incriminadores relativo a uma 
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comunicações telefônicas, mas protegeu o sigilo da comunicação de dados sem restrições. 

Mas, nos dias de hoje, o que se entende por comunicação de dados?  

Segundo Frederick B. Burrowes: 
Hoje, os telefones celulares digitais, em contraste com os antigos 
analógicos, transformam a voz em dados e a transmitem. Ainda nos 
celulares, é comum a troca de mensagens, que nada mais são que dados 
transmitidos de um celular a outro. Toda a troca de informações na 
Internet tais como e-mails, chats, visita a páginas e download de 
arquivos, entre outras, pressupõe troca de dados. Mesmo nos telefones 
convencionais, a comunicação de dados se faz presente, visto que há a 
digitalização da voz em determinadas etapas da transmissão das 
conversações. A voz também pode transitar na Internet, na forma de 
dados, possibilitando conversações como em um telefone convencional. 
Junto pode ser apresentada a imagem dos interlocutores224. 

Embora parte da doutrina sustente que todas essas trocas de dados estariam 

abrangidas pelo sigilo da comunicação de dados, parece mais acertado o entendimento que 

exclui as comunicações de dados via Internet e via celulares dessa inviolabilidade 

absoluta. Primeiramente, porque em 1988 os constituintes protegiam as comunicações de 

dados com base na realidade tecnológica então existente, que se diferencia bastante da 

atual. Os telefones celulares como hoje conhecidos sequer existiam, assim como inexistia 

uma rede de computadores de natureza pública denominada internet, mas apenas telefonia 

móvel restrita, pautada em tecnologia analógica, e redes de computadores globais, 

utilizadas por empresas.  

Ademais, Frederick B. Burrowes sustenta que: 
O rápido progresso tecnológico hoje em curso torna a sociedade refém 
de um sem número de hipóteses anti-sociais, de fácil consecução via os 
modernos meios de comunicação de dados. Devem, portanto, existir os 
meios adequados de proteção da sociedade. A proteção absoluta à toda 
comunicação via Internet, fora do alcance até do Judiciário, conduz a 
conseqüências nefastas. Não parece lógico que a própria Constituição 
contenha norma radicalmente contrária a princípios que ela própria quer 
preservar225.  

Assim, apesar de constar no texto constitucional previsão de vedação absoluta em 

se violar correspondências e comunicações telegráficas, os dados estariam protegidos 

irrestritamente apenas enquanto em circulação via meios de comunicação privados, como 

                                                                                                                                                                                         
pessoa, ficaria impedido de cumprir o seu dever de denunciá-lo!”. (FERRAZ JR., Tércio Sampaio, op. cit.) 
(grifo nosso) 
224 BURROWES, Frederick B. A proteção constitucional das comunicações de dados: internet, celulares e 
outras Tecnologias. Revista Jurídica. Brasília, v. 9, n. 87, p. 09-24, out./nov., 2007. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_87/Artigos/PDF/FrederickBurrowes_rev87.pdf>. Acesso 
em: 10 ago. 2014. 
225 Id. Ibid. 
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os utilizados à época dos constituintes, não alcançando as comunicações em rede pública, 

como as realizadas através da internet e de aparelhos celulares digitais, que, por 

dependerem de conexão telefônica, são espécies de comunicação telefônica abrangidas 

pela proteção constitucional de inviolabilidade relativa, passível de afastamento “por 

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação 

criminal ou instrução processual penal”226. Desse modo, as comunicações telefônicas e os 

e-mails encontram-se sob idêntica proteção constitucional.  

Embora escutar a conversa de um trabalhador ao telefone ou acessar o conteúdo de 

seu correio eletrônico pareça ser inconstitucional quando não houver determinação judicial 

nesse sentido227, parte da doutrina entende se tratar de conduta inserida no regular 

exercício do poder de controle do empregador quando o telefone ou e-mail forem 

utilizados exclusivamente para o trabalho, isto é, para o desenvolvimento da prestação de 

serviços.   

Nesse sentido, Sandra Lia Simón sustenta que “a escuta pura e simples das 

conversações telefônicas dos empregados feita pelos patrões é flagrantemente 

inconstitucional. Se, no entanto, o telefone é utilizado para a execução do trabalho, o 

empregador pode utilizar alguma forma de escuta”228. A Autora aponta, ainda, o 

entendimento preciso de José Manuel Del Valle Villar sobre a questão: 
 (...) se o telefone e sua utilização formam parte dos meios através dos 
quais se desenvolve a prestação de serviços, o empregador não é, em 
relação à conversação que possa manter o empregado, ‘um terceiro 
alheio’, mas precisamente o contrário. Diferente é que a escuta telefônica 
se produza quando o empregador está fazendo uso do que os autores 
denominam ‘licenças comportamentais’, ou quando a escuta se produz, 
por exemplo, num descanso interjornada229. 

Sobre a fiscalização em computadores, a mesma Autora sustenta: 
(...) o empregador, por ser o proprietário do material de informática, 

                                                             
226 Frise-se que há também autores, a exemplo de Alexandre de Moraes, que se posicionam no sentido de que 
nenhuma das inviolabilidades deve ser considerada absoluta, sendo possível que a lei ou a decisão judicial 
determinem a quebra do sigilo não só na hipótese das comunicações telefônicas, mas também da 
correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, “sempre visando salvaguardar o interesse público 
e impedir que a consagração de certas liberdades públicas possa servir de incentivo à prática de atividades 
ilícitas”. (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, 3ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2003, p. 240) 
227 A Lei n. 9.296/96 incluiu, no parágrafo único de seu artigo 1º, o "fluxo de comunicações em sistemas de 
informática e telemática" como passível de interceptação, obedecidos os mesmos requisitos estabelecidos 
para as comunicações telefônicas (BRASIL. Lei n. 9.296, de 24 de julho de 1996. Regulamenta o inciso XII, 
parte final, do art. 5° da Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
leis/l9296.htm>. Acesso em: 21 set. 2014).  
228 SIMÓN, Sandra Lia, op. cit., p. 153. 
229 VILLAR, José Manuel Del Valle apud SIMÓN, Sandra Lia, op. cit., p. 153. 
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poderá controlar o trabalho feito pelo empregado através do computador. 
Dependendo da tarefa executada, esse computador, se estiver ligado a 
uma linha telefônica, poderá ser conectado à internet, havendo, ainda, a 
possibilidade de ser utilizado para a transmissão de mensagens, o 
chamado e-mail ou correio eletrônico (...) Se o empregador forneceu um 
computador ao empregado, presume-se que este equipamento seja 
fundamental para a execução do serviço. Logo, com base no poder de 
direção, o empregador poderia checar as mensagens eletrônicas 
recebidas e enviadas pelos trabalhadores, pois é ‘terceiro interessado’230. 

Na realidade, o direito de propriedade sobre computadores, linhas telefônicas e e-

mails corporativos utilizados no âmbito da empresa, bem como sobre aparelhos celulares 

emprestados aos trabalhadores, não confere, por si só, ao empregador, ampla ciência e 

ingerência no conteúdo desses meios, uma vez que seu direito entra em confronto com os 

direitos à vida privada, à intimidade, à honra e à dignidade dos trabalhadores que os 

utilizam para se comunicar.  

Contudo, nada impede que, no exercício de seu poder diretivo, o empregador 

determine que a utilização desses meios se dê exclusivamente para os fins da prestação 

laboral, situação em que as comunicações não conterão conteúdo privado ou íntimo a ser 

protegido e, consequentemente, não haverá razão para a inviolabilidade do sigilo, pois se 

trata de garantia que tem a sua razão de ser nesses direitos, conforme lição de Luiz Alberto 

David Araujo e Vidal Serrano Nunes Jr.: 

Ao proteger o sigilo de comunicações o constituinte teve em mente a 
tutela do direito de se comunicar sem que houvesse qualquer 
interferência, preservando, em última análise, o direito do indivíduo em 
relação a sua privacidade e intimidade231.  

É válido ressaltar que o e-mail corporativo e as linhas telefônicas do local de 

trabalho constituem ferramentas de trabalho, estando atrelados ao domínio empresarial, de 

modo que eventual uso indevido, além de violar o direito constitucional de propriedade e o 

artigo 482 da CLT, pode vir a trazer sérios danos à imagem da empresa, bem como 

prejuízos materiais, uma vez que o empregador, em virtude do princípio da alteridade, é 

quem assume todos os riscos do empreendimento e, por conseguinte, responsabiliza-se 

civilmente pelas ações de seus empregados perante terceiros eventualmente lesados, em 

consonância com o disposto no artigo 932, inciso III c/c o artigo 933 do CC232 e 

                                                             
230 SIMÓN, Sandra Lia, op. cit., p. 156, 161. 
231 ARAUJO, Luiz Alberto David; SERRANO NUNES JR., Vidal. Curso de Direito Constitucional. São 
Paulo: Saraiva, 1998, p. 87. 
232 “Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus 
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;” 
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pacificado pelo STF, por meio da Súmula n. 341233. 

Entende-se, entretanto, que, para o empregador restringir a utilização desses meios 

às finalidades do trabalho e, assim, obter acesso ao seu conteúdo para efeito de 

fiscalização da adequada prestação laboral, é preciso que os trabalhadores tenham ciência 

inequívoca de que os meios de comunicação estão sendo fiscalizados e que deverão servir 

exclusivamente à prestação de serviços.  

Essa ciência pode se dar, preferencialmente, por meio da assinatura de termo de 

responsabilidade, respaldado em norma do regimento interno da empresa, cujo 

descumprimento – v.g. utilização do telefone ou e-mail para resolver questões de interesse 

pessoal – poderá, inclusive, ser caracterizado como ato de indisciplina sujeito à sanção. 

É necessário, também, que o empregador disponibilize ou autorize a utilização de 

meios alternativos para que o trabalhador possa realizar comunicação de natureza pessoal. 

Isto porque não se pode olvidar que a jornada de trabalho ocupa, em regra, metade do 

tempo do dia que se passa acordado e que, durante esse período, “não se pode impedir que 

o empregado se ausente do exercício de suas tarefas para se comunicar”234 vez que a 

“comunicação de natureza pessoal é uma fonte de vida do ser humano, é a emanação de 

sua alma, meio de conexão com a sociabilidade, enfim, é um exercício necessário à 

preservação da dignidade humana”235.  

Essa postura também traz benefícios à empresa, pois, segundo Leda Maria Messias 

da Silva, “se o ambiente de trabalho não proporcionar certo conforto ao empregado, a 

tendência é que a produtividade também seja menor, pois quem trabalha mais satisfeito, 

produz mais”236. 

Assim, o trabalhador deve ter a possibilidade de utilizar seu e-mail pessoal e seu 

próprio aparelho celular nas dependências da empresa ou ter acesso à linha telefônica não 

                                                                                                                                                                                         
“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua 
parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos”. 
(BRASIL. Código Civil (2002). op cit.) 
233 “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto” (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 341, de 13 de dezembro de 1963. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=341.NUME.%20NAO%20S.FLSV.
&base=baseSumulas>. Acesso em: 21 set. 2014) 
234 BARBOSA JUNIOR, Floriano. Direito à Intimidade: Direito Fundamental e Humano na Relação de 
Emprego. São Paulo: LTr, 2008, p. 94. 
235 Id. Ibid., p. 94. 
236 SILVA, Leda Maria Messias da. Monitoramento de e-mails e sites, a intimidade do empregado e o poder 
de controle do empregador. Abrangência e limitações. Revista Jurídica Cesumar – mestrado. v. 5, n. 1, p. 
115-130, 2005, p. 127. 
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escutada pelo empregador, pois protegida por inviolabilidade relativa, o que não significa 

dizer que seu uso não poderá ser limitado em aspectos quantitativos razoáveis (v.g. 

quantidade e duração das chamadas) para evitar prejuízos ao rendimento no trabalho, 

consoante leciona Alice Monteiro de Barros:  
Se o empregador confere ao empregado um endereço eletrônico 
particular, em princípio, não se admite a fiscalização do conteúdo das 
mensagens enviadas e recebidas (...) admitimos a hipótese de o 
empregador coibir os abusos capazes de sobrecarregar o sistema, como 
tempo de conexão excessivo, de implicar gastos desnecessários de 
energia ou de tempo e de disseminar vírus, além de outros. Nesses casos, 
o controle deverá limitar-se ao número e aos horários das mensagens, 
sem incluir o exame de seu conteúdo, salvo autorização judicial237. 

 Inexistindo separação entre os tipos de comunicação (profissional e pessoal), não 

se poderá determinar a comunicação restrita à prestação laboral e, consequentemente, 

haverão de ser protegidas a privacidade e a intimidade dos trabalhadores em todos os 

meios de comunicação por eles utilizados no âmbito da empresa, o que atrairá a 

inviolabilidade do sigilo, somente afastada por determinação judicial.  

Em relação, especificamente, aos operadores de telemarketing/teleatendimento, 

embora o telefone integre o conjunto dos “meios de produção”, o Anexo II da Norma 

Regulamentadora (NR) 17 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) estabelece, em 

seu item 5.9, a proibição da adoção de mecanismos de monitoramento da produtividade e 

aceleração do trabalho.  

Tal medida protetiva notadamente se deve à necessidade de reduzir a alta 

incidência de doenças relacionadas ao trabalho no setor, como estresse, tensão psicológica, 

ansiedade, depressão e fadiga, normalmente desencadeadas pela intensa cobrança para o 

alcance de metas, atitudes grosseiras do público, repetições à exaustão do mesmo “script” 

ou roteiro de atendimento, ritmo alucinante de trabalho, postura estática, movimentos 

repetitivos, entre outros. 

De qualquer modo, não sendo possível ao empregador visualizar o conteúdo direto 

dos telefonemas e correspondência eletrônica, seja por originarem-se de aparelhos e/ou e-

mails pessoais dos trabalhadores ou por serem provenientes de meios de comunicação 

mistos (concomitantemente profissionais e pessoais), poderá se valer de outros 

instrumentos de controle para evitar a dispersão e assegurar o rendimento e a 

produtividade no ambiente de trabalho, como, v.g.: a limitação da quantidade de 

                                                             
237 BARROS, Alice Monteiro de, 2007, op cit., p. 592-593. 
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chamadas238 e e-mails enviados diariamente, bem como da duração de chamadas ou do 

“tamanho em kilobytes” de e-mails; a instalação de programas filtradores de conteúdo 

pornográfico nos computadores; a proibição de acesso a determinados sites e conteúdos na 

internet, entre outros239. Esses instrumentos, por óbvio, deverão essencial observância ao 

princípio da proporcionalidade, nos termos já analisados, ante a potencial restrição a 

direitos fundamentais dos trabalhadores240. 

Lamentavelmente, não há regulamentação específica sobre a escuta telefônica e o 

monitoramento de computadores e e-mails no ambiente de trabalho. A doutrina, por sua 

vez, manifesta os entendimentos mais variados sobre a fiscalização desses meios de 

comunicação. Alguns entendem pela impossibilidade, salvo autorização judicial, em razão 

da inviolabilidade relativa do sigilo241; outros sustentam a possibilidade em face do direito 

de propriedade do empregador242; bem como há orientação intermediária, consoante a 

jurisprudência do TST243, no sentido de ser possível a fiscalização de e-mails corporativos, 

                                                             
238 Sobre a limitação da quantidade de chamadas telefônicas, Alice Monteiro de Barros sustenta: “Em 
princípio, não se pode estabelecer limitações ao empregado (...) para as chamadas telefônicas feitas por ele ou 
para ele, sob pena de incorrer o empregador em rigor excessivo, ensejador de rescisão indireta por parte do 
empregado. Excetua-se a hipótese de uma empresa que, visando controlar gastos, limita o número e duração 
das chamadas telefônicas, instalando sistemas de controle por números de telefones chamados, datas, hora e 
duração; nesse caso, o objetivo do empregador é cobrar do empregado essas despesas, e não invadir-lhe a 
privacidade (...) Se for o empregado que – sem justificativa plausível – se utiliza (...) do telefone de forma 
abusiva, poderá violar o dever de diligência e autorizar a despedida por justa causa (desídia)”. (BARROS, 
Alice Monteiro de, 2009, op cit., p. 90-91).  
239 Para Sergio Pinto Martins, o empregador poderá monitorar os computadores utilizados pelos empregados 
na empresa por meio da aferição da produção por toques no teclado e da verificação de entrada e saída de 
dados por registros do computador, entre outras medidas que não violam a vida privada e intimidade dos 
empregados (MARTINS, Sérgio Pinto, 2008, op. cit., p. 191). 
240 A título de exemplo, não se considera proporcional a vedação ao acesso a sites de instituições financeiras, 
por serem extremamente úteis ao trabalhador, a fim de que consulte saldos ou pague suas contas, e não 
provocarem prejuízos ao trabalho se consultados de forma comedida. 
241 “(...) a invocação do direito de propriedade e a descaracterização da mensagem como não privada, devido 
ao fato de ter sido gerada nos computadores da empresa não resiste a uma análise analógica. Os telefones e as 
respectivas linhas também são da empresa e seu uso deve ser direcionado aos propósitos do negócio e 
também é flagrante a ilicitude da utilização de escutas telefônicas sem autorização judicial nas empresas para 
tomar conhecimento das conversas dos empregados”. (BARBOSA JUNIOR, Floriano, op. cit., p. 99-100) 
242 “Não se pode dizer que haveria violação da privacidade do empregado quando o empregador exerce 
fiscalização sobre equipamentos do computador que lhe pertencem. Ressalte-se que o correio eletrônico, em 
muitos casos, é da empresa e não do empregado. O telefone utilizado para acesso à internet é do empregador. 
Assim, o recebimento da comunicação é do empregador e não do empregado, como na hipótese de questões 
relacionadas ao serviço” (...) Durante o horário do trabalho o empregado está à disposição do empregador. 
Deve produzir aquilo que o empregador lhe pede. Logo, pode ser fiscalizado para verificar se não está 
enviando e-mails para outras pessoas sem qualquer relação com o serviço, pois está sendo pago para 
trabalhar e não para se divertir”. (MARTINS, Sergio Pinto, 2008, op. cit., p. 191-192) 
243 “PROVA ILÍCITA. -E-MAIL- CORPORATIVO. JUSTA CAUSA. DIVULGAÇÃO DE MATERIAL 
PORNOGRÁFICO. 1. Os sacrossantos direitos do cidadão à privacidade e ao sigilo de correspondência, 
constitucionalmente assegurados, concernem à comunicação estritamente pessoal, ainda que virtual (-e-mail- 
particular). Assim, apenas o e-mail pessoal ou particular do empregado, socorrendo-se de provedor próprio, 
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sendo vedada a monitoração de e-mails particulares, entendimento extensível às ligações 

telefônicas244.  

Há, finalmente, a posição apresentada no presente trabalho, que também segue a 

divisão sustentada pelo TST, mas exige, para que a haja a monitoração do conteúdo do e-

mail corporativo e de linhas telefônicas utilizadas para a prestação de serviços, não apenas 

que os trabalhadores sejam inequivocamente cientificados sobre a fiscalização e sobre o 

uso exclusivamente profissional dos meios de comunicação, como também que lhes seja 

garantida a possibilidade de utilização de meios alternativos para a comunicação pessoal. 

                                                                                                                                                                                         
desfruta da proteção constitucional e legal de inviolabilidade. 2. Solução diversa impõe-se em se tratando do 
chamado -e-mail- corporativo, instrumento de comunicação virtual mediante o qual o empregado louva-se de 
terminal de computador e de provedor da empresa, bem assim do próprio endereço eletrônico que lhe é 
disponibilizado igualmente pela empresa. Destina-se este a que nele trafeguem mensagens de cunho 
estritamente profissional. Em princípio, é de uso corporativo, salvo consentimento do empregador. Ostenta, 
pois, natureza jurídica equivalente à de uma ferramenta de trabalho proporcionada pelo empregador ao 
empregado para a consecução do serviço. 3. A estreita e cada vez mais intensa vinculação que passou a 
existir, de uns tempos a esta parte, entre Internet e/ou correspondência eletrônica e justa causa e/ou crime 
exige muita parcimônia dos órgãos jurisdicionais na qualificação da ilicitude da prova referente ao desvio de 
finalidade na utilização dessa tecnologia, tomando-se em conta, inclusive, o princípio da proporcionalidade e, 
pois, os diversos valores jurídicos tutelados pela lei e pela Constituição Federal. A experiência subministrada 
ao magistrado pela observação do que ordinariamente acontece revela que, notadamente o -e-mail- 
corporativo, não raro sofre acentuado desvio de finalidade, mediante a utilização abusiva ou ilegal, de que é 
exemplo o envio de fotos pornográficas. Constitui, assim, em última análise, expediente pelo qual o 
empregado pode provocar expressivo prejuízo ao empregador. 4. Se se cuida de -e-mail- corporativo, 
declaradamente destinado somente para assuntos e matérias afetas ao serviço, o que está em jogo, antes de 
tudo, é o exercício do direito de propriedade do empregador sobre o computador capaz de acessar à 
INTERNET e sobre o próprio provedor. Insta ter presente também a responsabilidade do empregador, 
perante terceiros, pelos atos de seus empregados em serviço (Código Civil, art. 932, inc. III), bem como que 
está em xeque o direito à imagem do empregador, igualmente merecedor de tutela constitucional. Sobretudo, 
imperativo considerar que o empregado, ao receber uma caixa de -e-mail- de seu empregador para uso 
corporativo, mediante ciência prévia de que nele somente podem transitar mensagens profissionais, não tem 
razoável expectativa de privacidade quanto a esta, como se vem entendendo no Direito Comparado (EUA e 
Reino Unido). 5. Pode o empregador monitorar e rastrear a atividade do empregado no ambiente de trabalho, 
em -e-mail- corporativo, isto é, checar suas mensagens, tanto do ponto de vista formal quanto sob o ângulo 
material ou de conteúdo. Não é ilícita a prova assim obtida, visando a demonstrar justa causa para a 
despedida decorrente do envio de material pornográfico a colega de trabalho. Inexistência de afronta ao art. 
5º, incisos X, XII e LVI, da Constituição Federal. 6. Agravo de Instrumento do Reclamante a que se nega 
provimento”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 1ª Turma. Recurso de Revista 61300-
23.2000.5.10.0013. Publicação em 10 de junho de 2005. Relator: Min. João Oreste Dalazen. Disponível em: 
<www.tst.jus.br>. Acesso em: 28 set. 2014) 
244 “Muito embora o monitoramento de e-mails seja possível de ser realizado pelo empregador, por fazer 
parte de seu poder diretivo, enquanto detentor do controle e fiscalização da atividade econômica, o que seria 
possível é a fiscalização de e-mails corporativos, da empresa, estando vedado, ao empregador, monitorar e-
mails particulares do empregado. Caso o empregador permita, durante o horário de trabalho, que o 
empregado acesse seus e-mails particulares, jamais o empregador poderá conhecer seu conteúdo, sob pena de 
estar sendo ferida a privacidade do empregado”. (MANTOVANI JUNIOR, Laert. O direito constitucional à 
intimidade e à vida privada do empregado e o poder diretivo do empregador. São Paulo: LTr, 2010, p. 95) 

“Se o telefone integra o conjunto dos ‘meios de produção’, ou seja, se é utilizado para o desenvolvimento da 
prestação de serviços, como, por exemplo, no telemarketing, o empregador, dando ciência ao trabalhador, 
pode instalar aparelhos para gravação das respectivas conversas, pois o poder de direção justifica essa 
‘interferência’. Se, porém, as ligações feitas pelo empregado não dizem respeito ao trabalho, incidirá a 
proteção insculpida no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal”. (SIMÓN, Sandra Lia, op cit., p. 154) 
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Imperiosa é a necessidade de ser estabelecido regramento legal ou convencional que tutele 

a questão de forma clara.  

 

3.5 A Limitação ao Uso de Banheiro  

 

Tem sido frequente a conduta de empresas de teleatendimento/telemarketing/call 

center e redes supermercadistas, entre outras, estabelecerem limitações aos seu 

trabalhadores para a utilização de banheiros. Tais restrições, impostas principalmente a 

atendentes/operadores/telefonistas e a operadores de caixa, consistem em limitar a 

quantidade de idas ao banheiro, bem como a duração dessas idas, que chega, inclusive, a 

ser controlada por meio de cronômetro. Se o empregado ultrapassa o tempo que lhe é 

autorizado, muitas vezes não superior a cinco minutos, pode ser penalizado com a 

dispensa. A necessidade de solicitar autorização para ir ao banheiro também é prática 

comum e chega a demorar até uma hora para ser concedida.  

Ocorre que a utilização do banheiro está vinculada à realização de necessidades 

fisiológicas. A recomendação médica é de que uma pessoa urine, ao menos, de três em 

três horas, sob o risco de ficar mais propensa ao desenvolvimento de infecção urinária, 

que, caso contraída reiteradas vezes, pode, até mesmo, evoluir para quadro de sepse245. Em 

uma jornada de oito horas, essa recomendação corresponderia a cerca de três utilizações 

do sanitário. Tal número, entretanto, não pode ser fixado pelo empregador, uma vez que 

indivíduos apresentam condições pessoais e de saúde diversas. 

Operadores de call center fazem uso contínuo da voz e necessitam, portanto, 

ingerir maior quantidade de líquido. Consequentemente, precisarão utilizar o banheiro 

com maior frequência. Mulheres gestantes e no período do fluxo menstrual também 
                                                             
245 “A sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidas por uma infecção. A 
sepse era conhecida antigamente como septicemia ou infecção no sangue. Hoje é mais conhecida como 
infecção generalizada. Na verdade, não é a infecção que está em todos os locais do organismo. Por vezes, a 
infecção pode estar localizada em apenas um órgão, como por exemplo, o pulmão, mas provoca em todo o 
organismo uma resposta com inflamação numa tentativa de combater o agente da infecção. Essa inflamação 
pode vir a comprometer o funcionamento de vários dos orgãos do paciente. Por isso, o paciente pode não 
suportar e vir a falecer. Esse quadro é conhecido como disfunção ou falencia de múltiplos órgãos. É 
responsável por 25% da ocupação de leitos em UTIs no Brasil. Atualmente a sepse é a principal causa de 
morte nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e uma das principais causas de mortalidade hospitalar tardia, 
superando o infarto do miocárdio e o câncer. Tem alta mortalidade no país, chegando a 65% dos casos, 
enquanto a média mundial está em torno de 30-40%. Segundo um levantamento feito pelo estudo mundial 
conhecido como Progress, a mortalidade da sepse no Brasil é maior que a de países como Índia e a 
Argentina. A doença é a principal geradora de custos nos setores público e privado. Isto é devido a 
necessidade de utilizar equipamentos sofisticados, medicamentos caros e exigir muito trabalho da equipe 
médica. Em 2003 aconteceram 398.000 casos e 227.000 mortes por choque séptico no Brasil com destinação 
de cerca de R$ 17,34 bilhões ao tratamento”. (Informação extraída do site do Instituto Latino Americano da 
Sepse. Disponível em: <http://www.sepsisnet.org/pg.php?v=o-que-e-sepse>. Acesso em 28 jun. 2014) 
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necessitam ir mais vezes ao sanitário. O mesmo ocorre com portadores de doenças 

intestinais inflamatórias, infecciosas ou parasitárias, síndromes de má absorção intestinal, 

síndrome do cólon irritável, tumores de cólon, diabetes mellitus, litíase renal e hipertrofia 

de próstata, entre outras patologias, sob pena de agravamento da sintomatologia246. 

Assim, os indivíduos devem utilizar os banheiros conforme suas necessidades 

fisiológicas possam exigir. Ao verem-se tolhidos em sua liberdade e pressionados a 

adequar sua fisiologia, os trabalhadores certamente sofrem prejuízos físicos e morais, que 

dificilmente podem ser reparados. A higidez física, mental e emocional do indivíduo é bem 

fundamental de sua vida privada e pública, de sua intimidade, de sua autoestima e 

afirmação social e, nessa medida, também de sua honra, além de ser imprescindível à 

manutenção do meio ambiente de trabalho saudável que, frise-se, não se limita apenas ao 

cumprimento das normas de higiene e segurança do trabalho. 

Por conseguinte, o controle da frequência e da duração para a satisfação das 

necessidades pessoais básicas viola, inequivocamente, o direito à saúde (artigos 6º e 7º, 

inciso IV da CR/88), à liberdade (artigo 5º, caput da CR/88), à vida privada, à intimidade, 

à honra (artigo 5º, inciso X da CR/88), ao meio ambiente do trabalho saudável (artigo 225 

c/c artigo 200, inciso VIII da CR/88) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III 

da CR/88), limites constitucionais ao exercício do poder de controle do empregador. 

 Ademais, caracteriza assédio moral organizacional, na medida em que a prática de 

constranger os trabalhadores for reiterada e proveniente dos métodos de gestão 

empresarial, que visam atingir objetivos referentes ao aumento de produtividade e à 

diminuição do custo do trabalho247. 

A conduta do empregador de estabelecer limitações ao trabalhador para a 

utilização do banheiro é, portanto, em qualquer hipótese, eivada de inconstitucionalidade, 

extrapolando os limites concernentes ao seu poder fiscalizatório. Do mesmo modo, é 

                                                             
246 Informações obtidas em consulta à Professora Doutora Ruth Maria Dias Ferreira Vinagre (CRM 3273-
PA), Clínica Médica e Gastroenterologista, docente da Universidade do Estado do Pará (UEPA), conforme 
currículo lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/6555001654156836. 
247 Segundo Adriane Reis de Araújo, o assédio moral organizacional traduz-se na “prática sistemática, 
reiterada e frequente de variadas condutas abusivas, sutis ou explícitas contra uma ou mais vítimas, dentro do 
ambiente de trabalho, que, por meio do constrangimento e humilhação, visa controlar da subjetividade dos 
trabalhadores. O controle da subjetividade abrange desde a anuência a regras implícitas ou explícitas da 
organização, como o cumprimento de metas, tempo de uso do banheiro, método de trabalho, até a ocultação 
de medidas ilícitas, como sonegação de direitos (registro em Carteira de Trabalho, horas extras, estabilidade 
no emprego) ou o uso da corrupção e poluição pela empresa. Essa prática resulta na ofensa aos direitos 
fundamentais dos trabalhadores, podendo inclusive resultar em danos morais, físicos e psíquicos”. 
(ARAÚJO, Adriane Reis de. Assédio moral organizacional. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Porto 
Alegre, RS, v. 73, n. 2, p. 203-214, abr./jun. 2007, p. 213-214) 
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inconstitucional a imposição aos trabalhadores da situação degradante e vexatória de 

terem que explicitar o motivo do uso do toalete, expondo sua intimidade a terceiros, contra 

a sua vontade. A jurisprudência do TST vem manifestando-se predominantemente nesse 

sentido, in verbis: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
LIMITAÇÃO AO USO DO BANHEIRO - DANO MORAL - 
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA. A conquista e afirmação da dignidade da 
pessoa humana não mais podem se restringir à sua liberdade e 
intangibilidade física e psíquica, envolvendo, naturalmente, também a 
conquista e afirmação de sua individualidade no meio econômico e 
social, com repercussões positivas conexas no plano cultural - o que se 
faz, de maneira geral, considerado o conjunto mais amplo e diversificado 
das pessoas, mediante o trabalho e, particularmente, o emprego. O direito 
à indenização por danos moral e material encontra amparo no art. 186, 
Código Civil, c/c art. 5º, X, da CF, bem como nos princípios basilares da 
nova ordem constitucional, mormente naqueles que dizem respeito à 
proteção da dignidade humana e da valorização do trabalho humano (art. 
1º, da CR/88). Na hipótese, restou consignado pelo Regional que houve 
ofensa à dignidade da Reclamante, configurada na situação fática de 
restrição ao uso do banheiro, já que: a) era necessária uma autorização 
para o uso (que poderia demorar até uma hora); b) os empregados 
dispunham de somente cinco minutos para ir ao banheiro (se ultrapassado 
tal limite, sofreriam punições); c) a Reclamante trabalhava durante 7 
horas diariamente, dispondo somente de cinco minutos para ir ao 
banheiro; d) ao justificar o uso do banheiro em tempo superior ao 
permitido pela empresa (5 minutos), a obreira expôs sua intimidade a 
terceiros, contra a sua vontade. A empregadora, ao adotar um sistema de 
fiscalização que engloba inclusive a ida e controle temporal dos 
empregados ao banheiro, ultrapassa os limites de atuação do seu poder 
diretivo para atingir a liberdade do trabalhador de satisfazer suas 
necessidades fisiológicas, afrontando normas de proteção à saúde e 
impondo-lhe uma situação degradante e vexatória. Essa política de 
disciplina interna revela uma opressão despropositada, autorizando a 
condenação no pagamento de indenização por danos morais. Ora, a 
higidez física, mental e emocional do ser humano são bens fundamentais 
de sua vida privada e pública, de sua intimidade, de sua auto-estima e 
afirmação social e, nessa medida, também de sua honra. São bens, 
portanto, inquestionavelmente tutelados, regra geral, pela Constituição 
Federal (artigo 5º, V e X). Agredidos em face de circunstâncias 
laborativas, passam a merecer tutela ainda mais forte e específica da 
Carta Magna, que se agrega à genérica anterior (artigo 7º, XXVIII, da 
CF). Agravo de instrumento desprovido248.  

RECURSO DE REVISTA. DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO DE USO 
DE BANHEIRO. (...) A empregadora, ao adotar um sistema de 
fiscalização que engloba inclusive a ida dos empregados ao banheiro, 
ultrapassa os limites de atuação do seu poder diretivo para atingir a 

                                                             
248 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 6ª Turma. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 6740-
31.2006.5.01.0027. Publicação em 28 de outubro de 2010. Relator: Min. Maurício Godinho Delgado. 
Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 22 out. 2014. 
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liberdade do trabalhador de satisfazer suas necessidades fisiológicas, 
afrontando normas de proteção à saúde e impondo-lhe uma situação 
degradante e vexatória. Essa política de disciplina interna revela uma 
opressão despropositada, autorizando a condenação no pagamento de 
indenização por danos morais. Recurso de revista conhecido e provido no 
aspecto para restabelecer a sentença249. (grifo nosso) 

Lamentavelmente, há também julgados que admitem a imposição de algumas 

limitações ao uso de sanitários e consideram que o rigor excessivo deve ser comprovado 

pelo trabalhador para fins de caracterização de dano moral250, quando, na realidade, a mera 

restrição ao uso do banheiro já caracteriza, por si só, rigor excessivo hábil a permitir a 

rescisão indireta do contrato, bem como dano moral e, quando reiterada, assédio moral. 

Observa-se, entretanto, uma tendência bastante recente de evolução no entendimento dos 

que ainda posicionam-se nesse sentido251, o que indica que, em breve, o tema poderá estar 

pacificado na jurisprudência do Colendo Tribunal. 

                                                             
249 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 6ª Turma. Recurso de Revista 224700-65.2007.5.18.0008. 
Publicação em 20 de novembro de 2009. Relator: Min. Maurício Godinho Delgado. Disponível em: 
<www.tst.jus.br>. Acesso em: 22 out. 2014. 
250 “ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA DE BANCÁRIO. O recurso de revista não merece 
conhecimento, haja vista que os arestos colacionados no apelo encontram óbice na alínea -a- do artigo 896 
da CLT e na Súmula nº 296, item I, do TST. Recurso de revista não conhecido. DANO MORAL NÃO 
CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DE TEMPO PARA O USO DE BANHEIRO. INDENIZAÇÃO 
INDEVIDA. (...) O entendimento desta Corte superior é de que a efetiva restrição ao uso de banheiros 
impede o trabalhador de satisfazer necessidades fisiológicas inerentes a qualquer ser humano e pode 
configurar afronta à sua integridade física, o que ensejaria o pagamento de indenização por dano moral. 
Contudo, no caso em exame, não se evidencia a prática de ato ilícito do empregador e ofensa à honra 
subjetiva do autor, que não se desincumbiu de comprovar fatos constitutivos do direito pleiteado. Na 
hipótese, o trabalhador podia utilizar o banheiro independentemente de permissão quando a demanda de 
trabalho era pequena, e a imposição de limite de tempo de cinco minutos para o uso do banheiro não 
implicou tratamento humilhante e constrangedor por parte de seus superiores hierárquicos. Salienta-se que, 
conforme consignado na decisão recorrida, a limitação de tempo de cinco minutos para utilização do 
banheiro fez parte da organização interna do trabalho dos operadores de telemarketing, em razão das 
peculiaridades da função desenvolvida, e a intenção do empregador era somente a de permitir a continuidade 
normal dos atendimentos aos clientes, de forma que todos pudessem satisfazer suas necessidades 
fisiológicas. Para se concluir que a conduta patronal de limitar o tempo de uso do banheiro extrapolou os 
limites do poder diretivo afrontou normas de proteção à saúde e causou sofrimento íntimo, constrangimento 
ilegal e situação degradante e vexatória ao autor, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado nesta esfera extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do 
TST. Não há falar, portanto, em afronta aos artigos 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e 186 e 927 do 
Código Civil. Recurso de revista não conhecido. (...)” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 2ª Turma. 
Recurso de Revista 130400-38.2007.5.06.0011. Publicação em 16 de maio de 2014. Relator: Min. José 
Roberto Freire Pimenta. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 22 out. 2014)  (grifo nosso) 

“RECURSO DE REVISTA. (...). DANO MORAL RESTRIÇÃO AO USO DE BANHEIRO. ASSÉDIO 
MORAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 126 DO TST. AUSÊNCIA. (...) II - A fixação prévia de 
intervalos para utilização de banheiro, por si só, não gera a figura do assédio moral; na realidade, o excesso 
praticado pelo empregador, de modo a criar panorama dissonante com os padrões médios de normalidade, é 
que atrai o dever de indenizar. (...)”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 4ª Turma. Recurso de 
Revista 148000-60.2007.5.18.0004. Publicação em 14 de agosto de 2009. Relator: Min. Antônio José de 
Barros Levenhagen. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 22 out. 2014) (grifo nosso) 
251 Verifica-se claramente a recente mudança no posicionamento do ministro Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, por meio da comparação da ementa de dois acórdãos sob a sua relatoria, in verbis: 
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - OPERADOR DE CALL CENTER - 
LIMITAÇÃO DE USO DO BANHEIRO - DANO MORAL - POSSIBILIDADE - ABUSO DO PODER 
DIRETIVO - NÃO OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. A restrição ao uso de toaletes por parte 
do empregador, em detrimento da satisfação das necessidades fisiológicas do empregado, pode configurar 
lesão à sua integridade física e moral, mormente quando ela vem acompanhada de admoestações e exposição 
no ambiente de trabalho, configurando abuso. Em contrapartida, a limitação do uso dos banheiros é lícita 
quando se tratar apenas de organização interna do trabalho, inserida dentro do poder diretivo do empregador, 
em especial para as empresas de call center, em razão das peculiaridades do trabalho desenvolvido. Na 
hipótese dos autos, não há notícias de ocorrência de abuso do poder diretivo da empresa na restrição do uso 
do banheiro por operador de call center, sendo descabido o pagamento de indenização por danos morais. 
Agravo de instrumento desprovido”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 7ª Turma. Agravo de 
Instrumento em Recurso de Revista 53000-52.2013.5.13.0007. Publicação em 28 de março de 2014. Relator: 
Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 22 out. 2014) 

 “RECURSO DE REVISTA - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO - ATENDENTE DE 
TELEMARKETING - CALL CENTER - CONTROLE DO USO DO BANHEIRO - ANEXO II DA NR 17 
DO MTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Revendo entendimento anterior, evoluo para 
reconhecer que o controle do uso do sanitário pelo empregador, em si, fere a dignidade dos trabalhadores em 
teleatendimento e retrata violação das regras e princípios constitucionais que regem a saúde no trabalho. As 
disposições do Anexo II da NR 17 do MTE permitem perceber que o Executivo exerceu seu poder 
regulamentar em matéria de saúde e segurança do trabalho voltando-se não apenas para a proteção da 
integridade física, mas também para a tutela da integridade mental do trabalhador e, em última análise, de sua 
própria dignidade, num resgate valioso dos parâmetros constitucionais de proteção. E, havendo uma 
normatização disciplinadora das condições de trabalho que permite contemplar a dignidade dos trabalhadores 
do setor, resulta mitigada a margem de ponderação de valores da qual o Poder Judiciário vinha lançando mão 
com fundamento na lacuna normativa. No caso, o item 5.7 da NR 17, Anexo II, do MTE é taxativo no 
sentido de que o acesso do trabalhador ao banheiro em qualquer momento da jornada deve ser assegurado, 
quantas vezes forem necessárias. Desse modo, a tão só vinculação da possibilidade de ir ao banheiro às 
pausas estabelecidas na norma já constitui uma restrição à liberdade de disposição do próprio corpo ali 
assegurada. É dizer que o simples fato de ter que pedir autorização para ir ao banheiro, ainda que essa 
autorização seja sempre deferida pelo empregador, no tempo que lhe convier, representa uma extrapolação 
inadmissível do poder diretivo do empregador para colonizar aspectos inerentes à autonomia corporal do 
sujeito que trabalha, traduzindo-se em constrangimento e desrespeitando o disposto na referida norma 
regulamentar. O controle, por meio da submissão de cada uma das idas do trabalhador ao sanitário à prévia 
autorização do empregador, e o estabelecimento antecipado de momentos preferenciais que os empregados 
possam ir ao banheiro torna constrangedora, excepcional e desprovida da preservação da intimidade eventual 
ida ao banheiro que ocorra fora desses parâmetros. Ademais, transfere para o empregador o controle sobre 
uma dimensão íntima e inerente ao exercício da mais primeva autonomia do ser humano adulto. É importante 
observar que as medidas previstas na referida NR se apresentam como resposta necessária ao panorama atual 
de adoecimento dos trabalhadores em call center. A realidade encontrada por muitas pesquisas realizadas no 
setor retrata, além de um cenário de precarização propício à manifestação de diversas enfermidades, com 
destaque para o adoecimento psíquico dos trabalhadores, em razão do alto nível de cobrança, estresse, 
intensidade e controle do tempo e dos procedimentos laborais, um novo indicador de adoecimento específico 
e diferenciado em relação às demais categorias: os problemas do trato urinário e distúrbios miccionais, 
imediatamente relacionados ao controle e repressão tácita ao uso do sanitário durante a jornada de trabalho. 
Por isso a relevância de se trazer o trato específico e responsivo das normas regulamentares em matéria de 
medicina e segurança do trabalho para o âmbito da efetivação dos valores constitucionais da saúde e também 
da dignidade de quem trabalha. Devida, portanto, a reparação por danos morais em razão do controle do uso 
do banheiro. Recurso de revista conhecido e provido”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 7ª Turma. 
Recurso de Revista 21600-66.2013.5.13.0024. Publicação em 17 de outubro de 2014. Relator: Min. Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 22 out. 2014)  
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3.6 A Escala de Gravidez  

 

“Jamais imaginei ter de analisar um caso como esse”252. Foram palavras do 

ministro Vieira de Mello Filho, relator do acórdão proferido nos autos do Processo n. TST-

RR-755-28.2010.5.03.0143, em que a empresa mineira Brasil Center foi condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais) a uma operadora de telemarketing que se sentiu ofendida em razão da criação de um 

regulamento denominado “Programa Gestacional” no âmbito da empresa253. Tratava-se de 

nada menos que uma escala de gravidez para as funcionárias que desejassem ter filhos.  

                                                             
252 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 7ª Turma. Recurso de Revista 755-28.2010.5.03.0143. 
Publicação em 19 de setembro de 2014. Relator: Min. Vieira de Mello Filho. Disponível em: 
<www.tst.jus.br>. Acesso em: 26 out. 2014. 
253 “RECURSO DE REVISTA DAS RECLAMADAS - MULTA DO ART. 477, § 8º, DA CLT - ATRASO 
NA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL - DESCABIMENTO. Com a ressalva do meu 
entendimento, o prazo previsto no § 6º do art. 477 consolidado refere-se ao pagamento das verbas rescisórias, 
e não à homologação da rescisão contratual. Observados os prazos estabelecidos no art. 477, § 6º, da CLT e 
quitadas tempestivamente as verbas rescisórias, não há incidência da penalidade prevista no art. 477, § 8º, da 
CLT. Recurso de revista conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE – 
CONTROLE GESTACIONAL – CONDUTA EMPRESARIAL ILÍCITA, DISCRIMINATÓRIA E 
OFENSIVA À DIGNIDADE DAS TRABALHADORAS - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO. Foi 
reconhecida nos autos a existência de um “Programa Gestacional” instituído por uma das prepostas da 
empresa, no intuito de conciliar as gravidezes das empregadas com o atendimento das demandas de trabalho. 
Inclusive, há notícia de prova documental consistente em planilha elaborada pela gerência, estabelecendo 
uma fila de preferência para a atividade reprodutiva das trabalhadoras. A comprovação, por si só, da 
existência de um plano gestacional no âmbito da empresa, acarreta a conclusão de que todas as mulheres em 
idade reprodutiva envolvidas naquela planta empresarial foram ofendidas em sua dignidade (destacadamente 
na possibilidade de decidirem com autonomia a respeito de seus projetos de vida, de felicidade e do seu 
corpo) e em suas intimidade, resultando discriminadas em razão de suas condição feminina. A capacidade do 
empregador de difundir um clima de intimidação, determinando o comportamento de suas empregadas a 
partir do estabelecimento desse plano, ou causando-lhes sofrimento pela incapacidade de atende-lo ou mesmo 
pelo desejo contrário ao prescrito no plano gravídico, decorre da posição de subordinação jurídica em que os 
empregados se colocam no âmbito da relação de emprego, revelando um espectro de eficácia que alcança 
todas aquelas que trabalhavam nas mesmas condições e se enquadravam na prescrição empresarial, ainda que 
não tenham sido destinatárias diretas da determinação da gerente. O ordenamento jurídico, para além do 
estabelecimento da igualdade entre homens e mulheres no art. 5º, I, da Constituição Federal de 1988, já 
voltou seu olhar para a especial vulnerabilidade das mulheres no mercado de trabalho, em razão das suas 
responsabilidades reprodutivas, razão por que prescreveu a ilicitude de qualquer conduta voltada ao controle 
do estado gravídico das trabalhadoras. Nesse sentido, os arts. 373-A e 391, parágrafo único, da CLT. 
Saliente-se que a pretensão abstrata de estender seu poder empregatício para além das prescrições sobre a 
organização do trabalho, alcançando a vida, a autonomia e o corpo das trabalhadoras, revela desrespeito 
grave à dignidade da pessoa humana, que não se despe de sua condição de sujeito, nem da titularidade das 
decisões fundamentais a respeito da sua própria vida, ao contratar sua força de trabalho em favor de outrem. 
Está caracterizada, satisfatoriamente, a conduta ilícita e antijurídica do empregador, capaz de ofender a 
dignidade obreira, de forma culposa. Ao se preocupar exclusivamente com o atendimento de suas 
necessidades produtivas, constrangendo as decisões reprodutivas das trabalhadoras, a reclamada 
instrumentaliza a vida das suas empregadas, concebendo-as como meio para a obtenção do lucro, e não como 
fim em si mesmas. Constatada violação dos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal; 373-A e 391, parágrafo 
único, da CLT; e 186 do Código Civil. Indenização por danos morais que se arbitra no valor de R$ 
50.000,00. Recurso de revista conhecido e provido”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 7ª Turma. 
Recurso de Revista 755-28.2010.5.03.0143. Publicação em 19 de setembro de 2014. Relator: Min. Vieira de 
Mello Filho. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 26 out. 2014) (grifo nosso) 
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As empregadas foram comunicadas da adoção do programa através de seus e-mails 

corporativos. O mesmo, justificado na necessidade empresarial de evitar a diminuição no 

quadro de trabalhadoras, no caso de mais de uma licença-maternidade concedida 

simultaneamente, apresentava regras para as “candidatas à mãe”. Mulheres casadas e sem 

filhos tinham prioridade, em seguida vinham as casadas que já tinham filho, enquanto as 

não casadas oficialmente sequer podiam entrar na lista.  

A reclamante era casada e já tinha um filho, então só poderia ter o segundo depois 

que todas as mulheres casadas sem filho tivessem o seu primeiro. Caso mais de uma 

empregada desejasse engravidar no mesmo mês, teria preferência a que estivesse há mais 

tempo na empresa. Uma vez aprovada a entrar na escala, a empregada deveria comunicar à 

empresa que iria engravidar com seis meses de antecedência.  

Ocorre que a conduta patronal em questão viola gravemente os direitos 

constitucionais à vida privada, à intimidade, à honra e a própria dignidade de todas as 

trabalhadoras em idade reprodutiva, na medida em que impossibilita às mesmas 

autodeterminarem-se a respeito de seu corpo e de sua própria vida, causando-lhes 

sofrimento pela incapacidade de atender ao programa traçado ou pelo temor em descumpri-

lo.  

Além disso, a prática é evidentemente discriminatória a empregadas do sexo 

feminino, o que é repudiado pelo ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição, que 

estabelece a igualdade entre homens e mulheres (artigo 5º, inciso I), até a legislação 

ordinária, em especial os artigos 373-A e 391, parágrafo único da CLT254, que protegem as 

                                                             
254 “Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da 
mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado:  
I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor ou situação 
familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir;  
II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação 
familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente 
incompatível;  
III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de 
remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional;  
IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou gravidez, na 
admissão ou permanência no emprego;  
V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, 
em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez  
VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias”. (grifo nosso) 

“Art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver 
contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez.  
Parágrafo único - Não serão permitidos em regulamentos de qualquer natureza contratos coletivos ou 
individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou de 
gravidez”.  (grifo nosso) 
(BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943), op. cit.) 



90 
 
mulheres em razão de sua especial vulnerabilidade no mercado de trabalho, decorrente 

principalmente de suas responsabilidades reprodutivas, e determinam a ilicitude de 

qualquer conduta voltada ao controle do estado de gravidez das trabalhadoras.  

Como se não fosse o bastante, a situação denota, claramente, assédio moral 

organizacional, na medida em que o empregador, por meio de seu preposto, se vale da 

subordinação jurídica inerente ao contrato de trabalho para difundir clima de intimidação 

na empresa, por meio de pressões e constrangimentos a todas as trabalhadoras em idade 

reprodutiva, ainda que não destinatárias diretas da determinação, instrumentalizando-as em 

prol do atendimento às necessidades produtivas do negócio e à redução de gastos com o 

trabalho, isto é, concebendo-as como meio para a obtenção do lucro, e não como fim em si 

mesmas.   

A flagrante inconstitucionalidade do estabelecimento de “escala de gravidez” leva a 

crer ser pacífico o entendimento quanto à ilicitude da conduta patronal e à necessidade de 

indenizar em danos morais qualquer trabalhadora em idade reprodutiva. Entretanto, se, de 

um lado, a decisão do TST é exemplar e parece óbvia, de outro é chocante observar que a 

Corte Regional julgadora do mesmo caso em segunda instância lamentavelmente adotou 

posicionamento diverso, no sentido de que o dano moral só restaria caracterizado se ficasse 

demonstrado que o “Programa” causara prejuízo pessoal à trabalhadora, como o 

impedimento de engravidar ou punição por ter engravidado, não se operando em razão da 

conduta empresarial genérica255.  

                                                             
255 “RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Segundo a melhor doutrina, entende-se como dano 
moral o sofrimento humano estranho ao patrimônio material, repercutindo no patrimônio ideal da pessoa 
natural. Danos morais seriam, v. g., os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada 
qual, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade 
corporal. Para a responsabilização civil do ofensor, por danos morais, há que ser comprovada a ilicitude do 
ato, doloso ou culposo, que por sua vez tem que ser suficiente à ocorrência do dano, devendo haver entre um 
e outro um nexo de causalidade. Inteligência dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. (...) A reparação do 
dano moral, erigida em nível constitucional (artigo 5º, X, da CR/88), está fulcrada nas regras dos arts. 186 e 
927 do Código Civil. E, nos domínios processuais, para que se erga um cenário propício à condenação do 
suposto causador da ofensa, mister perquirir os seus requisitos: dano, nexo causal e culpa. Na petição inicial, 
a demandante narrou que a sua superiora, Maria Janete Velten, por ordens da 1ª demandada, implementou 
um “programa de gestação”, com o objetivo de controlar a natalidade das empregadas, e que, como analista 
de treinamento, tinha, dentre outras atribuições, a de afixar nos vestiários feminino e masculino propagandas 
da operadora de telefonia móvel Claro. Em relação ao suposto “programa de gestação”, a reclamante não 
afirmou nem comprovou nos autos que, em função desse programa, foi impedida de engravidar ou sofreu 
qualquer tipo de retaliação/punição por ter engravidado. (...) tem-se que não há nos autos prova segura de que 
a autora tenha sido exposta a situação humilhante ou constrangedora, ou mesmo sofrimento psicológico, pelo 
“programa de gestação” implementado pela empresa. Pelo exposto, não há como deferir a indenização 
pretendida pelo “programa de gestação”, pois, do contrário, estar-se-ia banalizando o instituto do dano moral, 
cuja finalidade é garantir a recomposição do sofrimento humano provocado por ato ilícito de terceiro que 
molesta bens imateriais e magoa valores íntimos da pessoa”. (MINAS GERAIS. Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região, Turma Recursal de Juiz de Fora. Recurso Ordinário 0000755-28.2010.5.03.0143. 
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CAPÍTULO 4 

A MINIMIZAÇÃO DA INSEGURANÇA JURÍDICA 
 

4.1 A Necessidade de Segurança Jurídica 

 

A busca pela estabilidade da convivência social é inerente à natureza humana. 

Deve-se recordar, nesse sentido, que o Estado é oriundo de um pacto social por meio do 

qual os indivíduos abdicaram de parcelas de sua liberdade em favor de um poder político 

que, representando a vontade geral, deveria regular suas condutas e lhes garantir a 

proteção de direitos fundamentais, como a liberdade, a vida, a proteção a igualdade, 

evitando o caos social. Os filósofos Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques 

Rousseau, embora tenham apresentado diferentes teorias para o contrato social, partem 

dessa mesma premissa genérica: a necessidade de obter os benefícios da ordem social. 

O Estado de direito nasceu, propriamente, com o Estado liberal, na medida em que 

se consolidou a necessidade de uma ordem jurídica positiva, com a imperatividade da lei 

para todos, incluindo os governantes. O artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão de 1789256, repetido no preâmbulo da Constituição francesa de 1793, atribuía 

importância à segurança jurídica para a proteção dos direitos fundamentais de primeira 

dimensão. A segurança jurídica, assim, é não somente um princípio inerente ao Estado de 

Direito, como também constituiu, no início, o objetivo principal desse. Consoante a lição 

de Canotilho:  
(...) o homem necessita de segurança para conduzir, planificar e 
conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo 
se consideravam os princípios da segurança jurídica e da proteção à 
confiança como elementos constitutivos do Estado de Direito257. 

A ideia de Direito se confunde com a necessidade de segurança enquanto 

                                                                                                                                                                                         
Publicação em 19 de abril de 2012. Relator: Maria Raquel Ferraz Zagari Valentim. Disponível em: 
<www.trt3.jus.br>. Acesso em: 26 out. 2014) 
256 “Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescritibles de 
l’homme; ces droits sont la liberte, la proprieté, la sureté, et la résistance à l’oppression”. Em português: “A 
finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses 
direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão”. (FRANÇA. Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão (1789). Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/dh/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A 
3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cid 
adao-1789.html>. Acesso em: 02 out. 2014.) 
257 CANOTILHO, José Joaquim Gomes e MOREIRA, Vital. Direito constitucional, Coimbra: Almedina, 
1992, p. 375. 
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imperativo de conferir estabilidade e clareza às relações sociais, de modo a permitir que o 

indivíduo estabeleça ordem na vida social. Essa necessidade revela-se, inclusive, superior 

a outros valores importantíssimos encampados pelo Direito, na medida em que é 

impossível verificar a realização da liberdade, da democracia, da justiça e da dignidade 

humana em uma sociedade dominada pelo caos. Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira 

de Melo afirma sobre a segurança jurídica: “se não é o mais importante dentre todos os 

princípios gerais de direito, é, indisputavelmente, um dos mais importantes entre eles”258. 

De acordo com Marco Túlio Reis Magalhães, o princípio da segurança jurídica 

“vincula-se à garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do 

direito, bem como à garantia de previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos 

jurídicos dos atos do poder público”259. Exige, portanto, que os atos de poder sejam 

dotados de fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência, para que os indivíduos 

sintam-se seguros quanto às suas disposições pessoais e aos efeitos jurídicos de seus 

próprios atos.  

A segurança jurídica, mais que uma garantia do indivíduo frente ao Estado, é, 

portanto, um direito fundamental de certeza e estabilidade em sociedade, essencial à 

realização da justiça material, no sentido de atender à vontade do povo e realizar o bem 

comum, finalidade maior do Direito.  

Embora não radicada em um dispositivo constitucional específico, está protegida e 

consubstanciada na Constituição de 1988, ao estabelecer, por exemplo: a separação de 

poderes (artigo 60, §4º, III), as competências para a realização de atos legislativos e 

administrativos, bem como as matérias a serem regulamentadas, o princípio da legalidade 

e todos os seus desdobramentos, inclusive a irretroatividade da lei penal (artigo 5º, XL), as 

cláusulas pétreas (artigo 60, §4º), os princípios sensíveis (artigo 34, V), a universalidade 

da jurisdição (artigo 5º, XXXV), a proteção do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e 

da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), entre outros. 

Para que haja segurança jurídica é imprescindível a existência de um conjunto de 

normas a ser seguido, que disponha com clareza sobre as condutas permitidas e vedadas, e 

a respeito do qual os indivíduos tenham conhecimento e compreensão. Essas normas 

devem acompanhar as principais mudanças sociais de forma progressiva e não 
                                                             
258 MELO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Mandamentos, 
2005, p. 119. 
259 MAGALHÃES, Marco Túlio Reis. Características da segurança jurídica no Brasil. Revista Consultor 
Jurídico, 22 jun. 2013. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-jun-22/observatorio-constitucional-
caracteristicas-seguranca-juridica-brasil>. Acesso em: 02 set. 2014. 
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desordenada, mantendo a estabilidade relativa do direito260 e prezando pela 

irretroatividade de leis futuras.  

Frise-se que, atualmente, o foco de observação da segurança jurídica é ampliado 

para abranger a efetividade dos direitos fundamentais, fruto das conquistas sociais, e a 

proteção das expectativas de confiança legítima. O indivíduo deve, portanto, não apenas 

ser contemplado com um conjunto de normas a ser seguido, mas deve verificar a inclusão 

de princípios fundamentais no corpo dos textos jurídicos. 

É fundamental, também, que a segurança se estenda à aplicação do direito. Isso se 

dá quando as decisões judiciais são prolatadas em um mesmo sentido e coerência – 

obviamente quando se estiver diante de casos equiparados –, bem como através do 

respeito à coisa julgada, que não poderá ser modificada.  

Por conseguinte, Humberto Theodoro Júnior sustenta que o princípio da segurança 

jurídica apresenta dois sentidos: “a) a segurança que deriva da previsibilidade das decisões 

que serão adotadas pelos órgãos que terão de aplicar as disposições normativas; e b) a 

segurança que se traduz na estabilidade das relações jurídicas definitivas”261. A primeira 

faceta é a que mais interessa ao presente trabalho, que se preocupa exatamente com a 

imprevisibilidade das decisões judiciais em razão da ausência de clareza normativa sobre a 

permissão ou vedação de práticas fiscalizatórias adotadas pelo tomador de serviços em 

relação a seus trabalhadores.  

Conforme demonstrado em capítulo anterior, não há, no Brasil, doutrina ou 

jurisprudência pacificadas no tocante aos limites da maior parte das manifestações do 

poder de controle patronal. Isso se deve mormente à ausência de disposição normativa 

específica em relação a algumas práticas fiscalizatórias e à existência de regulamentação 

precária quanto a outras. 

 As grandes discussões enfrentadas pelo Direito do Trabalho pátrio, no que tange a 

esse poder fiscalizatório, dizem, portanto, respeito a identificar até que ponto ele pode ser 

regularmente exercido, sem que viole a dignidade dos trabalhadores. Parte da doutrina e 

da jurisprudência elastece demais os limites do poder de controle, geralmente com 

                                                             
260 Para Konrad Hesse, a estabilidade é condição fundamental da eficácia da Constituição. Entretanto, não se 
pode levar ao extremo de um ordenamento jurídico imutável, sob pena do comprometimento dessa mesma 
eficácia. Sob esse prisma, eleva-se a importância da previsão de cláusulas pétreas consagradoras do núcleo 
essencial da Constituição e inatingíveis por reforma constitucional. (HESSE, Konrad. A Força Normativa da 
Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: safE, 1991) 
261 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Onda Reformista do Direito Positivo e suas Implicações com o 
Princípio da Segurança Jurídica. Revista da Escola Nacional de Magistratura, n. 1, p. 92-118, abr. 2006, p. 
103. 
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fundamento na salvaguarda do patrimônio do empregador, enquanto outros, atentos à 

necessidade de proteção da vida privada e intimidade dos obreiros, repudiam, por 

completo, a maior parte dessas práticas, por considerarem-nas violadoras desses e de 

vários outros direitos constitucionalmente protegidos. 

É inegável que essa dissonância reflete insegurança jurídica e que os maiores 

prejudicados são os trabalhadores, que, por desconhecerem a “medida” em que podem 

sofrer ingerência do poder de controle patronal, têm seu direito de resistência em face do 

direito posto enfraquecido, além de serem obrigados a contar, muitas vezes, com o bom 

senso dos tomadores de serviços.  

Esses, por sua vez, também podem sofrem prejuízos ao não poderem orientar-se de 

acordo com balizas jurídicas que evidenciem a linha divisória existente entre o âmbito de 

seu poder e a esfera privada e íntima dos obreiros, podendo vir a ter suas condutas 

avaliadas como lícitas ou ilícitas a depender do entendimento de quem as examina. Para 

João Alberto de Almeida e Thiago Carlos de Souza Brito, “é impossível ao cidadão 

perceber qualquer noção de segurança se uma determinada lei não lhe permite saber, de 

antemão, se seu comportamento é lícito ou não”262.  

 “Em toda comunidade é mister que uma ordem jurídica declare, em última 

instância, o que é lícito ou ilícito”263. Não se pode admitir que os jurisdicionados estejam 

sujeitos à álea264 ao buscarem seus direitos. Em outros termos, se dois trabalhadores, em 

situações similares, sofrerem idêntica manifestação do poder de controle, não se deve 

admitir que um tenha seu pleito julgado procedente enquanto o outro não, em razão de 

terem sido as demandas apreciadas por julgadores diferentes. Ou não terá havido violação 

à dignidade de nenhum ou ambos deverão ser considerados ofendidos em sua dignidade.  

O que torna o problema mais grave é justamente o fato de que a divergência de 

soluções para casos similares não reside em um mero quantum indenizatório, mas na 

própria determinação da existência ou inexistência de ofensa aos direitos à vida privada e à 

intimidade e, em última instância, à dignidade da pessoa humana, conforme se verificou no 

capítulo anterior.  
                                                             
262 ALMEIDA, João Alberto de; BRITO, Thiago Carlos de Souza. O princípio da segurança jurídica e suas 
implicações na relativização da coisa julgada. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 
57, p. 175-210, jul./dez. 2010, p. 188. 
263 REALE apud CHACON, Paulo Eduardo de Figueiredo. O princípio da segurança jurídica. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 8, n. 118, 30 out. 2003. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/4318>. Acesso 
em: 26 out. 2013. 
264 Termo jurídico que significa a “probabilidade de perda concomitante à probabilidade de lucro” 
(HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de, op. cit., p. 64). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Preju%C3%ADzo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lucro
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Desse modo, sendo o empregador legitimado a exercer o poder de controle sobre a 

atividade produtiva empreendida em seu estabelecimento, e havendo a indiscutível 

imperatividade da proteção aos direitos da personalidade dos trabalhadores, em especial à 

vida privada e à intimidade, à luz da dignidade humana, é necessária a fixação normativa 

de limites a esse poder patronal, em prol do estabelecimento da segurança jurídica, 

princípio essencial à pacificação social e à manutenção do Estado de Direito.  

Tal fixação de limites consiste em tarefa árdua, mas que deverá contar com os 

esforços conjuntos e complementares da doutrina – por meio do aproveitamento de 

critérios iluminados pelo princípio da proporcionalidade –, do judiciário trabalhista – pelos 

meios que lhe cabem uniformizar sua jurisprudência –, de trabalhadores e empregadores – 

através de negociação coletiva –, bem como do direito de resistência, que será analisado a 

seguir.  

 

4.2 O Direito de Resistência 

 

Segundo Ihering, o direito encerra uma contradição em si mesmo. É uma luta para 

obter a paz, sendo esta a finalidade do direito e aquela o meio para alcançá-la. Essa luta 

consiste em um direito do indivíduo e de toda a coletividade, mas também em um dever, 

pois “resistir à injustiça é um dever do indivíduo para consigo mesmo, porque é um 

preceito da existência moral; é um dever para com a sociedade, porque esta resistência não 

pode ser coroada com um triunfo, senão quando for geral”265. Para o Autor, o homem se 

envolve nessa luta pelo sentimento da dor “que é o grito da angústia, de socorro da 

natureza ameaçada, verdade esta aplicável (...) não só ao organismo físico, como também 

ao ser moral”266. 

Márcio Túlio Viana afirma que, “embora Ihering se refira, ao que parece, apenas 

aos meios judiciais de defesa, suas lições servem à resistência em geral. Tal como os 

anticorpos que nos protegem, o direito se enfraquece a cada ataque não resistido”267. Pode-

se resistir tanto pelo direito que já está positivado como pelo direito que ainda não foi 

tornado lei, desde que a resistência seja necessária, útil e proporcional. Será necessária 

quando não for possível obter o resultado que se pretende por meio mais suave e com 

                                                             
265 IHERING, Rudolf von. A lucta pelo direito. Rio de Janeiro: H. Antunes, 1936, p. 22. 
266 Id. Ibid., p. 44. 
267 VIANA, Márcio Túlio. Direito de resistência: possibilidades de autodefesa do empregado em face do 
empregador. São Paulo: LTr, 1996, p. 44. 
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idêntica eficácia. Sua utilidade está na capacidade de estabelecimento da ordem. É tida 

como proporcional quando gera mais benefícios do que malefícios, ao menos 

minimizando a situação de desordem anterior. 

No Direito do Trabalho, os conflitos inerentes à convivência humana se acentuam 

em razão do trato sucessivo da prestação, do conteúdo impreciso do pacto, mas 

principalmente porque os trabalhadores têm direitos fundamentais subtraídos por parte de 

seus tomadores de serviços.  

É o que ocorre quando as práticas fiscalizatórias excedem o poder jurídico do 

empregador – isto é, o poder que lhe é legalmente atribuído e encontra limites no 

ordenamento jurídico, em especial nos direitos fundamentais do trabalhador –, 

caracterizando-se como manifestações do poder de fato, que começa onde o poder jurídico 

termina e torna possível o exercício do ius resistentiae como “mecanismo corretor do 

excesso, do abuso ou do descumprimento frontal da lei”268. 

O direito de resistência, assim, revela-se como contraface do poder diretivo, no 

sentido de que o uso irregular deste faz nascer aquele e, consequentemente, os limites do 

poder diretivo condicionam os do ius resistentiae. Na lição de Barassi, “a observância dos 

limites (...) é uma condição necessária para que o mando, incidindo sobre o trabalhador, 

ponha em movimento seu sentido de obediência. Se os viola, essa eficácia do mando 

desaparece”269. Mas o que fazer diante da inexistência legal de limites claros ao poder de 

fiscalização do empregador? 

A violação à vida privada, à intimidade, à honra e à dignidade dos obreiros, por 

meio do exercício do poder de fato do tomador de serviços, se dá mormente em razão do 

não estabelecimento legal desses limites e da absurda desconsideração de direitos 

fundamentais que asseguram proteção ampla aos referidos valores e apresentam 

aplicabilidade imediata, isto é, independem de regulamentação para serem aplicados in 

concreto, conforme preceitua o artigo 5º, §1º da CR/88270.  

A resistência é uma garantia fundamental do trabalhador, pois visa assegurar a 

eficácia de seus direitos fundamentais. Assim, à semelhança da legítima defesa, constitui 

defesa privada não contrária ao direito e, diferente daquela, não ofende, em regra, direitos 

do ofensor, tratando-se de conduta essencialmente lícita.  

                                                             
268 VIANA, Márcio Túlio, op. cit, p. 140. 
269 BARASSI, Ludovico. Tratado de derecho del trabajo. Buenos Aires: Alfa, 1953, v. 2, p. 76. 
270 “Art. 5º (...) § 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 
(BRASIL. Constituição (1988). op. cit.) 
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É responsável, ainda, por reafirmar o direito de ação constitucionalmente previsto, 

que não deve ser entendido somente como acesso ao judiciário, mas, “antes e mais do que 

isso, a vontade de garantir o primado da lei”271. Por outro lado, apresenta natureza jurídica 

de direito potestativo, na medida em que não conduz a uma prestação e sim a uma sujeição 

por parte do empregador, que é o sujeito passivo. 

À semelhança do ius variandi, o ius resistentiae é exercido com certo grau de 

discricionariedade, devendo o sujeito ativo identificar a violação de seu próprio direito e 

eleger a solução ótima entre as possíveis, considerando os limites impostos pelo próprio 

poder jurídico de fiscalização, além dos seguintes apontados por Márcio Túlio Viana: a 

agressão ao direito do trabalhador deve ser atual ou iminente, não perdendo a atualidade se 

permanecer a produzir efeitos ao longo do tempo; a ofensa pode se referir a qualquer 

espécie de direito, desde que relacionada direta ou indiretamente com a relação laboral; a 

resistência deve ser idônea para alcançar seus fins; e o trabalhador deve usar 

moderadamente os meios necessários, isto é, selecionar entre meios igualmente eficazes, o 

menos danoso ao empregador.  

Se, excepcionalmente, a resistência implicar em ofensa a direito, deverá, ainda, ser 

capaz de proporcionar a efetividade de direito juridicamente superior ao direito violado, 

sob pena de o sujeito ativo responder pelos excessos configuradores da ofensa. 

Os sujeitos ativos do direito de resistência são trabalhadores, grupos de 

trabalhadores e órgãos de participação. José Manuel Del Valle Villar propõe o “controle 

sobre os métodos de controle” – que se insere perfeitamente no conceito de direito de 

resistência – a ser realizado pelos “controlados” através de representantes dos 

trabalhadores, sejam de comissões de fábrica, de sindicatos ou escolhidos pelos 

empregados para esse fim272. Esses sujeitos devem resistir consoante o direito posto, 

quando o tomador de serviços violar seus direitos já positivados, que abrangem as normas 

elaboradas pelo Estado, mas também as originadas de outras fontes e que são reconhecidas 

e garantidas por ele.  

Isto porque não há como se defender a necessária submissão do indivíduo a uma 

prática ilícita. A resistência, quanto à sua adequação ao sistema jurídico, poderá ser legal 

ou ilegal, legítima ou ilegítima e regular ou irregular. Será legal quando estiver ajustada à 

lei; “legítima quando, ferindo ou não a lei, adequa-se à idéia de justiça, cujos contornos 

                                                             
271 VIANA, Márcio Túlio, op. cit., p. 44. 
272 VILLAR, José Manuel Del Valle apud SIMÓN, Sandra Lia, op. cit., p. 152. 
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gerais estão fixados nas declarações de direitos”273; e regular quando não extravasar os 

limites já abordados e não descumprir a sua finalidade.  

As principais regras de proteção ao trabalhador e, portanto, fontes do direito de 

resistência estão consubstanciadas no artigo 7º da CR/88, na CLT, nas demais leis 

trabalhistas, nas convenções e acordos coletivos, nas sentenças normativas, nos 

regulamentos de empresa, nos usos e costumes, no contrato de trabalho e, também, no 

artigo 5º da CR/88, que não versa propriamente sobre direitos trabalhistas, mas atua sobre 

o trabalhador enquanto ser humano. São fontes, ainda, as Declarações de Direitos, 

tratados, convenções e recomendações internacionais, especialmente da OIT. Consoante 

Dorval Lacerda: 
É evidente que o empregado tem o direito de negar cumprimento a uma 
ordem ilegal ou contrária à sua pessoa ou aos seus direitos, como até o 
direito tem, tal seja o modo por que o patrão exerce o poder diretivo, de 
considerar rescindido o contrato de trabalho que o vincula a este último: 
é o caso do rigor excessivo, de que fala a lei, para dar um exemplo entre 
outros274. 

 Do mesmo modo, o sujeito ativo deve resistir ao exercício abusivo do poder de 

fiscalização, ainda que a regulamentação de seus limites seja precária ou inexistente, uma 

vez que os próprios direitos fundamentais à vida privada, à intimidade, à honra e à 

dignidade da pessoa humana lhe conferem proteção.  

Nessa hipótese, contudo, é de suma importância a luta para que contornos mais 

definidos do poder sejam esclarecidos em lei, não para garantir aplicabilidade aos direitos 

fundamentais, mas para fortalecê-los em sua efetividade – e, assim, fortalecer a resistência 

em face de sua violação – e combater a insegurança jurídica.  

Observa-se, assim, que “se, de um lado, pode-se resistir pelo direito que se tem, ou 

mais propriamente pelo direito positivado, por outro lado (...) é possível resistir em face 

dele, no sentido de um direito ainda não tornado lei”275 ou que ainda não tem seus 

contornos devidamente delineados em lei. 

As formas de manifestação da resistência são variáveis, mormente em razão de 

poder ter por finalidade tanto a proteção de um direito positivado quanto a positivação de 

um direito que se almeja conquistar. Em face do poder de fiscalização abusivo, pode-se 

resistir, por exemplo, por meio da recusa à submissão a revistas; da desobediência a 

                                                             
273 VIANA, Márcio Túlio, op. cit., p. 94. 
274 LACERDA, Dorval de. A renúncia no direito do trabalho. 2 ed. São Paulo: Max Limonad, 1944, v. 3, p. 
57. 
275 VIANA, Márcio Túlio, op. cit., p. 44. 
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limites impostos ao uso de banheiro; da não comunicação da pretensão de engravidar, caso 

em que a resistência será exercida de forma tácita; do tapamento de câmeras posicionadas 

em lugares impróprios; da interrupção da tarefa que esteja sendo indevidamente escutada; 

da greve ou da atuação de órgão co-gestor visando melhores condições de trabalho, com a 

proibição de práticas de controle vexatórias.  

A resistência violenta é, em regra, ilícita, mas há exceções, a exemplo da 

danificação de câmera instalada em vestiário, sendo este o único meio de o trabalhador 

não ter sua intimidade exposta a terceiros. 

Embora, por todo o exposto, seja lícito ao trabalhador lutar para que limites ao 

poder de fiscalização sejam esclarecidos em lei, afirma-se que a resistência conseguiria ser 

melhor exercida nas empresas que implementassem co-gestão (artigo 7º, XI, parte final da 

CR/88276) ou ao menos garantissem a representação dos empregados nos moldes do artigo 

11 da CR/88277. Isto porque, sabendo que têm, por detrás, o órgão de participação ou um 

representante a defendê-los, os trabalhadores sentir-se-iam menos temerosos de represálias 

e mais fortes para resistir às ilegalidades patronais.  

Contudo, a diminuição do temor dependeria, ainda, da garantia de estabilidade no 

emprego, para que o trabalhador, em razão do exercício de seu direito de resistência, não 

sofresse penalização acobertada pelo manto da dispensa sem justa causa. Seria necessária, 

mais propriamente, a regulamentação do artigo 7º, inciso I da CR/88, in verbis:  
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: I - relação de emprego 
protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de 
lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros 
direitos;278 

Assim, diante de fatores como os altos índices de desocupação279, a rara 

concretização patronal do disposto no artigo 7º, inciso XII, parte final e no artigo 11, 

ambos da CR/88, e a inexistência de proteção em face da denúncia vazia do empregador 

                                                             
276 “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: (...) XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;” (BRASIL. Constituição 
(1988). op. cit.) (grifo nosso) 
277 “Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores”. (Id. Ibid.) 
278 Id. Ibid. 
279 A taxa de desocupação no primeiro trimestre de 2014 foi calculada pelo IBGE em 7,1%, o que 
corresponde a sete milhões de pessoas desocupadas, conforme divulgação do próprio Instituto em seu site 
oficial (Disponível em <http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&idnoticia=2650& 
busca=1&t=pnad-continua-mostra-desocupacao-7-1-primeiro-trimestre-2014>. Acesso em: 30 out. 2014). 
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ou dispensa sem justa causa, salvo comprovação do caráter discriminatório280, a falta de 

resistência do obreiro ou até mesmo sua concordância com a prática fiscalizatória abusiva, 

na vigência do pacto laboral, demonstra tão somente temor em perder a fonte de sua 

subsistência, não consistindo jamais em consentimento tácito, no primeiro caso, ou 

expresso, no segundo. Revela-se necessária, portanto, a participação de outros Atores para 

a minimização da insegurança jurídica existente, conforme se verá a seguir. 

 

4.3 As Diretrizes da Doutrina 

 

Os direitos à vida privada e à intimidade dos trabalhadores, conforme já apontado, 

constituem direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. O poder diretivo, por 

outro lado, embora previsto no artigo 2º, caput da CLT, tendo base no contrato de trabalho, 

muitas vezes é exercido em prol da defesa do patrimônio do empregador, resguardando, 

portanto, o seu direito de propriedade, que também possui assento no texto constitucional 

como direito fundamental. Após a análise dos principais aspectos acerca do conflito entre 

os direitos à vida privada e à intimidade do empregado e o poder de fiscalização do 

empregador, necessário se faz buscar a pacificação de tal conflito por meio de diretrizes 

estabelecidas pela doutrina. 

Enquanto o conflito entre regras é resolvido no campo da validade, o choque entre 

direitos fundamentais resolve-se como a colisão entre princípios281, isto é, por meio da 

                                                             
280 A Lei n. 9.029/95 trata, em seu artigo 4º, especificamente da situação da dispensa discriminatória: 
“Art. 4º - O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos moldes desta Lei, além do 
direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre:  
I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, mediante pagamento das 
remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais; 
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e 
acrescida dos juros legais”. (BRASIL. Lei n. 9.029, de 13 de abril de 1995. Proíbe a exigência de atestados 
de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência 
da relação jurídica de trabalho, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/leis/l9029.htm>. Acesso em: 02 nov. 2014) 
Ao empregar a expressão “readmissão”, o legislador teria cometido atecnia no entender da doutrina 
majoritária, uma vez que, havendo a previsão de “ressarcimento integral de todo o período de afastamento” 
trata-se, na realidade, de reintegração no emprego. Atualmente, há uma orientação delineada na 
jurisprudência no sentido de que, sendo portador de HIV ou outra doença grave, o trabalhador dispensado 
deve apenas demonstrar que o empregador tinha ciência do seu estado de saúde no momento da dispensa, 
para que haja presunção relativa de dispensa discriminatória. Recentemente, o TST editou a Súmula 443 
sobre essa matéria: “Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de 
outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à 
reintegração no emprego”. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n. 443, de 27 de setembro de 
2012. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450. 
html# SUM-443>. Acesso em 02 nov. 2014) 
281 A colisão entre princípios poderá ocorrer envolvendo direitos fundamentais, assim como um direito 
fundamental e outro valor consagrado na Carta Magna. 
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ponderação de valores, tomando-se por base o princípio da proporcionalidade, sem que 

haja exclusão de um direito em prol da aplicação do outro.  

Apesar de as normas constitucionais terem o mesmo “status” hierárquico, os 

princípios constitucionais são passíveis de ter “pesos abstratos” distintos. Assim, os 

direitos fundamentais não possuem caráter absoluto, sendo passíveis de concessões ou 

restrições recíprocas282, pelo que é possível afirmar a existência de uma hierarquia 

axiológica ou valorativa entre os princípios constitucionais283. 

Os princípios interpretativos constitucionais da Unidade, da Máxima Efetividade e 

da Concordância Prática ou da Harmonização devem, conjuntamente, orientar a 

ponderação dos valores fundamentais.  

O primeiro determina que a Constituição seja vista como um todo, de modo a 

inexistir a possibilidade de que seja descartada uma norma constitucional em prol da 

manutenção de outra. Sobre esse princípio, sustenta Gilmar Ferreira Mendes: 

(...) a Constituição só pode ser compreendida e interpretada corretamente 
se nós a entendermos como uma unidade, do que resulta, por outro lado, 
que em nenhuma hipótese devemos separar uma norma do conjunto em 
que ela se integra, até porque (...) o sentido da parte e do todo são 
interdependentes284. 

O princípio da máxima efetividade, por sua vez, tem por objetivo que os operadores 

do direito busquem a otimização das normas constitucionais, de modo que se atinja o 

maior grau de eficácia ao direito fundamental. Já o princípio da concordância prática ou da 

harmonização determina que os bens jurídicos constitucionalmente protegidos coexistam 

de forma harmônica, buscando-se evitar o total sacrifício de um princípio em relação a 

outro em choque. Deve-se respeitar, portanto, na mais elevada medida possível, a vontade 

                                                             
282 Nesse mesmo diapasão, George Marmelstein entende que: “O grande paradoxo é justamente este: apesar 
de serem os valores mais importantes, ocupando o ponto mais alto da hierarquia jurídica, eles podem ser 
restringidos caso o seu exercício possa ameaçar a coexistência de outros valores constitucionais. Se não 
houvesse limites para o exercício de direitos fundamentais, seria um verdadeiro caos. Imaginem se todos 
pudessem fazer o que quisessem mesmo que prejudicassem outras pessoas. Numa situação assim, 
voltaríamos à lei do mais forte” (MARMELSTEIN, George, op. cit., p. 370). 
283 George Marmelstein observa que: “De fato, apesar de não existir, do ponto de vista estritamente 
normativo, hierarquia entre os direitos fundamentais, já que todos estão no mesmo plano jurídico-
constitucional (princípio da unidade da Constituição), parece inquestionável, sob o aspecto ético/valorativo, a 
existência de diferentes níveis de importância dos direitos previstos constitucionalmente. Certamente, alguns 
direitos “valem” mais do que outros, sobretudo diante de conflitos que podem surgir em casos concretos, 
podendo, nesse aspecto, falar-se em hierarquia axiológica entre as normas constitucionais, incluindo-se aí, 
obviamente, os direitos fundamentais” (Id. Ibid., p. 395). 
284 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martirez; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 107. 
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constitucional de preservar determinado direito, sem sacrificar por completo outro, ou seja, 

buscar a máxima observância de um deles, conjugada com a mínima restrição do outro.  

Por meio da técnica da ponderação é realizada, portanto, a devida valoração dos 

direitos em colisão, para que seja preservado o máximo de cada um deles, decidindo ao 

final qual deverá prevalecer no caso em análise, buscando sempre obter as soluções mais 

racionais possíveis, com justiça, técnica e adequação ao próprio interesse social.  

Segundo Daisson Flach, a técnica de ponderação “poderá permitir a adequada 

valoração e a determinação, em concreto, dos limites e conteúdos dos direitos 

fundamentais implicados”285. Gilmar Ferreira Mendes leciona com precisão sobre as três 

dimensões do princípio da proporcionalidade a ser adotado no juízo de ponderação: 
O juízo de ponderação a ser exercido liga-se ao princípio da 
proporcionalidade, que exige que o sacrifício de um direito seja útil para 
a solução do problema, que não haja outro meio menos danoso para 
atingir o resultado desejado e que seja proporcional em sentido estrito, 
isto é, que o ônus imposto ao sacrificado não sobreleve o benefício que se 
pretende obter com a solução. Deve-se comprimir no menor grau possível 
os direitos em causa, preservando-se a sua essência, o seu núcleo 
essencial. Põe-se em ação o princípio da concordância prática, que se liga 
ao postulado da unidade da Constituição, incompatível com situações de 
colisão irredutível de dois direitos por ela consagrados286. (grifo nosso) 

George Marmelstein287 explica que a doutrina brasileira inspira-se, nesse sentido, 

em decisões da Corte Constitucional Alemã, que estabelece para o referido princípio o 

tripé adequação-necessidade-proporcionalidade stricto sensu, materializado pelos seguintes 

questionamentos: (a) o meio escolhido é adequado para atingir sua finalidade? (b) o meio 

escolhido é o mais suave e, ao mesmo tempo, suficiente para proteger a norma 

constitucional?; e, por fim, (c) a medida trará mais benefícios do que prejuízos? A restrição 

a direito fundamental somente será proporcional e, portanto, possível quando respondidos, 

de forma sucessiva, afirmativamente. 

Ricardo de Paula Alves, ao analisar a sistematização dos autores franceses, partindo 

da jurisprudência de seu país, aponta, ainda, os seguintes princípios em busca da fixação de 

critérios para a proteção, em especial, da privacidade e da intimidade dos trabalhadores: 

1) A regra da indiferença relativa  à vida do empregado fora da empresa, 
onde, em princípio, não há atuação do poder do empregador. 

                                                             
285 FLACH, Daisson. O direito à intimidade e à vida privada e a disciplina dos meios de comunicação. In: 
MARTINS COSTA, Judith (Coord.). A reconstrução do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 
389-390.  
286 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martirez; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., p. 
275. 
287 MARMELSTEIN, George, op. cit., p.374. 



103 
 

2) A regra da preservação das liberdades fundamentais no seio da 
empresa. 
3) O princípio da conciliação do “interesse da empresa” e dos direitos 
fundamentais do trabalhador, quando entre eles ocorrer interferências288.  

A restrição à vida privada, à intimidade e a demais valores constitucionais que 

protejam o trabalhador enquanto ser humano, somente é justificável se, primeiramente, for 

considerada adequada ou idônea ao alcance do fim buscado pela prática fiscalizatória 

patronal, que pode ser a proteção do patrimônio do empregador, a garantia da segurança e 

da saúde no ambiente de trabalho, bem como o simples acompanhamento da 

produtividade e do rendimento no trabalho.  

Sendo a finalidade a proteção patrimonial, deverão existir no ambiente de trabalho 

bens passíveis de subtração e ocultação, com valor material, ou que se apresentem 

relevantes ao funcionamento da atividade empresarial. Se a prática visar a segurança ou a 

saúde no meio laboral, deverá existir um fundado receio de dano às pessoas que convivem 

no local, a exemplo do que ocorre em atividades de mineração e em laboratórios que 

devem permanecer estéreis. 

Defende-se, ainda, que o fim almejado deve ser específico, explícito e legítimo, ou 

seja, deve apresentar uma “razão de ser” não genérica, vinculante, expressa e compatível 

com o ordenamento jurídico, para que não haja desvio na fiscalização e não se configure 

“vigilância permanente” ou “vigilância comportamental dos trabalhadores”, sob o pretexto 

de proteger o patrimônio do empregador ou de acompanhar a produtividade e o 

rendimento no trabalho. Nesse sentido, a monitoração audiovisual, v.g., somente poderá se 

dar nos espaços em que o trabalho for efetivamente desenvolvido e por tempo 

determinado, devendo ser fundada em uma situação específica. 

Superada a fase de adequação, a restrição ainda não é admitida, pois necessita, 

também, consistir no meio menos gravoso para alcançar a finalidade pretendida, o que 

torna necessário verificar a existência de mecanismos menos invasivos/gravosos que se 

mostrem suficientemente eficazes à proteção do patrimônio do empregador, à garantia da 

segurança e da saúde no ambiente de trabalho ou ao acompanhamento da produtividade e 

do rendimento no trabalho.  

A adoção de sistema que contenha armários na entrada e na saída dos 

trabalhadores, de modo a evitar o trânsito de bolsas e outros pertences pessoais nas 

                                                             
288 PAULA ALVES, Ricardo de. Direito à prioridade. In: MARTINS FILHO, Ives Gandra; MONTEIRO JR., 
Antonio Jorge (Coords.). Vida pessoal do empregado, liberdade de expressão e direitos fundamentais. 
Aparecida: Ideias & Letras, 2005, p. 372. 
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dependências da empresa; o uso de vestimentas e uniformes que não contenham bolsos; a 

utilização de sacolas com lacre para acomodação dos pertences dos trabalhadores no início 

da jornada; o sistema de controle rigoroso do estoque, bem como recursos tecnológicos 

como etiquetas magnéticas ou sensores eletrônicos, detectores de metais, câmeras com 

circuito fechado de TV, entre outros, tornaram desnecessária a realização de práticas 

fiscalizatórias que implicam em contato físico ou desnudamento parcial ou total, a 

exemplo das revistas, que muito raramente consistirão no único meio capaz de realizar o 

controle para a finalidade pretendida.  

Apesar de os instrumentos tecnológicos apresentarem maior custo econômico para 

o empregador em relação a métodos mais invasivos, como revistas manuais, tais medidas 

se justificam tendo em vista a proteção e o resguardo da dignidade da pessoa humana, 

devendo ser arcadas pelo empregador enquanto responsável pela assunção de todos os 

riscos do negócio, em virtude do princípio da alteridade.  

Frise-se que o fato de os meios tecnológicos serem compreendidos como 

mecanismos de fiscalização menos gravosos, quando comparados a meios fiscalizatórios 

mais invasivos à intimidade, não significa que não se deva analisar casuisticamente se há 

método ainda menos invasivo para o intento, sob pena de poder caracterizar-se o excesso 

de fiscalização que a OIT denomina “química da intrusão”.  

Suplantada a análise da necessidade, a restrição aos direitos à vida privada e à 

intimidade do trabalhador por meio da fiscalização patronal somente será admitida se for 

proporcional stricto sensu, isto é, se os prejuízos possivelmente resultantes da restrição 

desses valores, superarem os benefícios dela resultantes. Dificilmente o benefício da 

proteção da propriedade patronal ou do simples acompanhamento da produtividade e do 

rendimento no trabalho superará o prejuízo da violação aos direitos da personalidade do 

trabalhador. Por outro lado, os valores saúde e segurança poderão, em muitos casos, 

superar tal prejuízo. 

Assim, a restrição aos direitos à vida privada e à intimidade do trabalhador pelo 

exercício do poder de controle patronal somente poderá ser admitida quando implicar em 

restrição proporcional lato sensu, isto é, adequada, necessária e proporcional stricto sensu, 

o que praticamente só será verificável quando tiver por objetivo a garantia da saúde e da 

segurança no meio ambiente de trabalho. Eventual anuência do trabalhador para que o 

empregador possa adentrar em sua privacidade é destituída de qualquer validade, uma vez 

que o direito em jogo é indisponível. Por outro lado, a adoção de práticas que não resultem 

em prejuízo a esses direitos da personalidade é possível para o atendimento de outras 
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finalidades, como, v.g., a adoção de sistema de controle de estoque para a proteção do 

patrimônio empresarial. Tais práticas, por não afrontarem direitos fundamentais, não 

necessitarão sequer sofrer juízo de ponderação. 

É válido ressaltar, ademais, que, práticas fiscalizatórias destituídas de 

proporcionalidade que visem assegurar a proteção ao patrimônio do empregador ainda 

encontram óbice em outros preceitos, já abordados quando do estudo das revistas, tais 

como o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, CR/88), o princípio da 

boa fé objetiva, o princípio da igualdade (artigo 5º, caput, CR/88), o monopólio estatal da 

função policial (artigo 144, CR/88) e o princípio da função social da propriedade (artigo 

5º, inciso XXIII, CR/88).  

Com efeito, não é lícito admitir que, a partir de uma desconfiança generalizada de 

ameaça ao patrimônio do empregador, exija-se que os trabalhadores comprovem que não 

são desonestos. Do mesmo modo, não se pode permitir que aquele adote medida para a 

defesa de seu patrimônio que nenhum outro particular pode adotar, mas somente o Estado 

no exercício de sua função policial.  

O empregador, enquanto proprietário, deve fazer cumprir a função social de seu 

estabelecimento, o que não inclui somente disponibilizar bens e serviços que atendam aos 

anseios da comunidade e gerar empregos, mas, também, manter o meio ambiente laboral 

saudável, com o respeito aos direitos trabalhistas e aos direitos da personalidade do 

trabalhador, incluídos os direitos à vida privada e à intimidade, entre outros fatores que 

vão além da produção e do lucro. 

 Verifica-se, assim, que embora não haja a necessária regulamentação 

estabelecedora de limites à utilização de equipamentos audiovisuais no ambiente laboral, é 

perfeitamente possível, em consonância com o sistema jurídico pátrio, a fixação de 

parâmetros para determinar a (i)legitimidade da prática fiscalizatória e orientar, assim, as 

decisões judiciais, em prol de minimizar a insegurança jurídica.  

 

4.4 A Uniformização da Jurisprudência 

 

A fiscalização patronal exercida de forma agressiva, discriminatória ou excessiva 

macula o equilíbrio que deve ser mantido no meio ambiente do trabalho para que seja 

considerado saudável, uma vez que viola direitos da personalidade dos trabalhadores, 

resultando frequentemente em danos psíquicos e morais aos mesmos ao sujeitá-los a 
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condições degradantes e indecentes de trabalho, não condizentes com sua qualidade de 

seres humanos.  

A linha divisória entre o poder de fiscalização patronal e o desrespeito à vida 

privada e à intimidade do trabalhador é bastante tênue, o que enseja a propositura de 

muitas ações reparatórias por violação a esses direitos da personalidade. O quantum 

indenizatório referente aos danos morais deve ser avaliado conforme a gravidade da falta 

cometida pelo tomador de serviços, os efeitos causados na esfera individual do trabalhador, 

o potencial econômico da empresa e o caráter pedagógico da indenização.  

O Poder Judiciário trabalhista é responsável pelo processamento e julgamento 

dessas lides e deve objetivar sempre, em suas decisões, além da reparação pelo dano 

sofrido, a coibição de novas práticas ofensivas à vida privada e à intimidade do 

trabalhador. Ocorre que, de acordo com Maria Doralice Novaes: 
Como é de se notar, a grande quantidade de magistrados, acrescida ao 
enorme volume de processos e às inegáveis variáveis geopolíticas, 
geoculturais e geoeconômicos de cada Região, aliados, ainda, ao 
princípio constitucional da independência da magistratura, fazem com 
que o Judiciário Trabalhista produza farta dissidência jurisprudencial em 
todos os seus órgãos e em todas as suas instâncias289. 

Se a divergência jurisprudencial já é algo comum em razão desses fatores, acresça-

se a eles a lacuna normativa existente no que tange aos limites do poder de fiscalização 

patronal e as dissidências serão estrondosas. Essas sequer limitam-se a grandes variações 

no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado, como também dizem respeito à 

própria (i)legitimidade das práticas fiscalizatórias, conforme já se demonstrou no capítulo 

que tratou das práticas em espécie. Sobre a insegurança jurídica decorrente da divergência 

jurisprudencial, a Desembargadora do TRT da 2ª Região disserta: 
(...) é frequente que os diversos Órgãos Jurídicos Trabalhistas, ao 
decidirem matérias idênticas, apresentem julgamentos díspares. A 
insegurança jurídica que esse procedimento acarreta é inegável: transmite 
a incerteza quanto a determinados comportamentos serem ou não 
conforme a lei que os regulam. 
Como consequência, o jurisdicionado passa a crer que uma demanda 
judicial nada mais é do que uma aventura. Não raro enxerga o Judiciário 
Trabalhista como uma verdadeira “arena de astúcias”. 
Cria, também, importante instabilidade e desconfiança no relacionamento 
entre o advogado e o cliente. Traz insegurança social. Fortalece a 
descrença nas instituições. Explica a proliferação de demandas. Forma a 
chamada “loteria judiciária” e, como tal, fragiliza o mito da Justiça. 

                                                             
289 NOVAES, Maria Doralice. O TST e a necessária harmonização da jurisprudência em prol do interesse 
público e do princípio constitucional da isonomia. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, v. 
77, n. 2, abr./jun. 2011, p. 348-360, p. 348. 
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De fato, não tem sentido que, em causas análogas e repetitivas, uma parte 
venha a perder a demanda e outra a obter sentença favorável. Isso não é 
justificável aos olhos da população290. 

Segundo Márcio Túlio Viana, “por mais que se esforce, o juiz jamais será um mero 

técnico que aplica leis. Mesmo que não o perceba, nem o queira, haverá sempre um 

componente ideológico em suas decisões, mesmo porque ‘não há conhecimento 

inteiramente neutro’”291. Se o subjetivismo ocorre na existência de leis, é maior ainda em 

sendo a regulamentação precária ou inexistente, mas não pode prevalecer contra o sistema 

jurídico vigente, “fonte” de onde o intérprete deverá “beber” para colmatar as lacunas 

normativas.  

A grande ferramenta do intérprete deverá ser a Constituição e especialmente seus 

princípios. Nesse sentido, Cármen Lúcia Antunes Rocha ensina que “são os princípios que 

permitem à Constituição ser instrumento de libertação e não apenas de liberdade (...) como 

os valores e os conceitos variam, no espaço e no tempo, são ainda os princípios que lhe 

permitem renascer a cada instante, obra aberta à espera do intérprete”292.  

Assim, inexistindo limites fixos em lei ao exercício do poder de fiscalização 

patronal, cabe ao juiz criá-los, mas criá-los consoante os princípios constitucionais, nos 

moldes abordados no tópico anterior. Adotando essa responsabilidade na interpretação, as 

decisões tenderão a uma maior uniformidade. 

Ademais, contrariamente ao que se pode supor, “a aplicação, pelas esferas 

inferiores, da jurisprudência unificada pelos tribunais superiores de modo algum 

compromete a independência jurídica do juiz, que, de resto, deve exercer a jurisdição 

sempre, e antes de tudo, em favor do interesse público”293.  

Deve-se levar em conta, também que, além de garantir previsibilidade às decisões 

judiciais e privilegiar o interesse público, é necessário proteger o direito constitucional da 

igualdade na aplicação judicial do direito, o “que demanda ao juiz, como é curial, dar um 

tratamento desigual a determinadas situações tão somente se as circunstâncias de fato 

assim o exigirem”294.  

Há mecanismos específicos voltados à redução da insegurança jurídica no âmbito 

do Judiciário Trabalhista. São instrumentos voltados à pacificação da jurisprudência. No 
                                                             
290 NOVAES, Maria Doralice, op. cit., p. 349. 
291 VIANA, Márcio Túlio, op. cit., p. 404. 
292 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes apud VIANA, Márcio Túlio, op. cit., p. 410. 
293 NOVAES, Maria Doralice, op. cit., p. 349. 
294 Id. Ibid., p. 350. 
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presente trabalho, analisou-se, principalmente, a dissidência jurisprudencial no âmbito do 

TST, a mais Alta Corte Trabalhista do país, em razão de apresentar maior gravidade dada a 

influência que exerce sobre a aplicação do direito pelas instâncias inferiores. Em razão 

disso, serão abordados, em síntese, os meios pelos quais o TST pode materializar a 

harmonização da jurisprudência, hábeis, portanto, a promover a segurança jurídica em 

maior escala. 

As divergências externas, oriundas de decisões proferidas pelos TRTs, são julgadas 

pelo TST por ocasião da apreciação dos recursos de revista manejados pelas partes. O 

referido recurso é disciplinado no artigo 896 e seguintes da CLT e apresenta natureza 

extraordinária, destinando-se, sobretudo à garantia da “supremacia e autoridade do direito 

nacional em face do direito local”295, bem como à uniformização jurisprudencial.  

A recente Lei n. 13.015, que iniciou sua vigência em 20 de setembro de 2014, entre 

várias inovações ao sistema recursal trabalhista, alterou a alínea “a” do artigo 896 da CLT 

para prever o cabimento do recurso de revista contra decisões que derem ao mesmo 

dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT, no seu 

Pleno ou Turma, ou a SDI do TST, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme do 

TST ou súmula vinculante do STF.  

O recurso também é cabível quando a interpretação divergente, nos mesmos moldes 

da alínea “a” for efetuada sobre dispositivo de lei estadual, Convenção ou Acordo Coletivo 

de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em 

área territorial que exceda a jurisdição do TRT prolator da decisão recorrida. 

Logo, não se autoriza mais a interposição de recurso de revista em face de decisão 

que confira ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação divergente da que lhe houver 

dado o mesmo TRT. De acordo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.015/2014, os 

TRTs “procederão, obrigatoriamente à uniformização de sua jurisprudência” (§3º do artigo 

896) e constatada a existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo TRT 

sobre o tema objeto de recurso de revista, o Presidente do TRT, ao emitir o primeiro juízo 

de admissibilidade recursal, ou o Ministro Relator, ao emitir o segundo (§5º do artigo 896), 

deverão determinar “o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à 

uniformização da jurisprudência”296 (§4º do artigo 896). 

Por outro lado, estende-se expressamente a possibilidade da interposição do recurso 

de revista quando a interpretação contrariar súmula do próprio TST ou Súmula Vinculante 
                                                             
295 MALLET, Estêvão. Do Recurso de Revista no Processo do Trabalho. São Paulo: LTr, 1995, p. 14. 
296 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943), op. cit. 
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do STF. Embora o dispositivo não estabeleça, de maneira expressa, a possibilidade de se 

invocar o conflito com orientação jurisprudencial (OJ) do TST, para fins de 

admissibilidade do recurso de revista, a omissão é suprida no inciso II do § 1º-A, do 

mesmo dispositivo, que estabelece como ônus da parte “indicar, de forma explícita e 

fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do 

Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional”297. 

As divergências internas, assim consideradas as existentes entre os acórdãos 

proferidos pelas oito Turmas que compõem o TST, serão submetidas por meio do recurso 

de embargos de divergência à SBDI-1 (artigo 71, inciso II, alínea “a” do Regimento 

Interno do TST298).  

Segundo o artigo 894, inciso II da CLT, também alterado recentemente pela Lei n. 

13.015/2014, cabem embargos, no prazo de oito dias, das decisões das Turmas que 

divergirem entre si ou das decisões proferidas pela SBDI, ou contrárias à súmula ou OJ do 

TST ou súmula vinculante do STF.  

É válido ressaltar que a nova redação do dispositivo, que estendeu o cabimento do 

recurso para decisões contrárias à súmula ou OJ do TST ou à súmula vinculante do STF 

veio absorver a jurisprudência do TST, que se firmou nesse sentido299, e corrigir a falha 

então existente na sistemática anteriormente introduzida pela Lei n. 11.496/2007. Para 

Alexandre Simões Lindoso: 

                                                             
297 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943), op. cit. 
298 “Art. 71. À Seção Especializada em Dissídios Individuais, em composição plena ou dividida em duas 
Subseções, compete: (...) II – à Subseção I: a) julgar os embargos interpostos contra decisões divergentes das 
Turmas, ou destas que divirjam de decisão da Seção de Dissídios Individuais, de Orientação Jurisprudencial 
ou de Súmula;” (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Regimento Interno. Aprovado pela Resolução 
Administrativa nº 1295/2008. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/DGCJ/regimento_interno_tst/ 
RegimentoAtualRA1295/1295.html>. Acesso em 10 nov. 2014) 
299 A jurisprudência do TST se firmou no sentido do cabimento dos embargos, quando fundados em 
contrariedade a verbete da Súmula ou do rol de orientações jurisprudenciais ditadas pela Corte. Nas palavras 
da então Ministra do TST, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, encontra-se “autorizado pelo art. 894, II, da 
CLT, com a redação que lhe foi conferida pela Lei 11.496/2007, o conhecimento de embargos à SDI 
lastreados em contrariedade a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, convicção que decorre de 
interpretação sistemática e teleológica da atual redação do referido permissivo recursal, prestigiadora da 
função desta Seção como órgão de uniformização interna do Tribunal Superior do Trabalho” (BRASIL. 
Tribunal Superior do Trabalho, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. E-ED-AIRR e RR-
685.866/2000. Julgamento em 23 de maio de 2008. Relator: Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa. 
Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 nov. 2014). No mesmo sentido: BRASIL. Tribunal 
Superior do Trabalho, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. E-RR-1.267/2005-011-10-00. 
Julgamento em 01 de agosto de 2008. Relator: Min. Carlos Alberto Reis de Paula. Disponível em: 
<www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 nov. 2014; BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais. E-AIRR-3.144/2000-049-02-40. Julgamento em 01 de agosto de 
2008. Relator: Min. Carlos Alberto Reis de Paula. Disponível em: <www.tst.jus.br>. Acesso em: 10 nov. 
2014. 
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Andou bem o legislador ao incluir o conflito com súmula vinculante no 
rol dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência, 
sobretudo porque atende aos ditames relativos à isonomia e segurança 
jurídica, mediante uniformização da jurisprudência, sem desnaturar a 
natureza jurídica do instituto (súmula vinculante) e do próprio recurso 
excepcional trabalhista300. 

Mediante a previsão do cabimento dos embargos de divergência também em face 

de decisão contrária a súmula vinculante, o recurso teve sua finalidade ampliada para, além 

de uniformizar a jurisprudência interna do TST e pacificar, em âmbito nacional, a 

interpretação do direito material e processual do trabalho, harmonizar a jurisprudência 

constitucional trabalhista ao posicionamento adotado pelo STF, aproximando o processo 

do trabalho da diretriz plasmada na Súmula n. 401 dessa Corte Maior, in verbis: 
401. Conhecimento – Recurso de Revista ou Embargos de Divergência – 
Jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho no Mesmo Sentido da 
Decisão Impugnada – Colisão com a Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. Não se conhece do recurso de revista, nem dos embargos de 
divergência, do processo trabalhista, quando houver jurisprudência firme 
do Tribunal Superior do Trabalho no mesmo sentido da decisão 
impugnada, salvo se houver colisão com a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal301. 

O Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) a ser adotado tanto no 

âmbito do TST deve observar os preceitos contidos nos artigos 476 a 479 do CPC e se dá 

“quando a Seção Especializada constatar que a decisão que está sendo tomada se inclina 

contrariamente a reiteradas decisões dos órgãos fracionários sobre interpretação de regra 

jurídica, não necessariamente sobre matéria de mérito”302. Somente pode ser suscitado pelo 

Ministro ao proferir seu voto perante a referida Seção, pela parte ou pelo MPT, 

pressupondo, nos dois últimos casos, a prévia configuração de divergência jurisprudencial.  

Até o presente momento, não foi processado, no âmbito do TST, IUJ para a 

pacificação de matéria atinente aos limites do poder de fiscalização do empregador. É 

válido citar, entretanto, importante IUJ suscitado no âmbito do TRT da 13ª Região, cuja 

decisão considerou que “fere o princípio da proporcionalidade a revista em bolsas e 

pessoas quando se faz possível a utilização de outros meios menos gravosos ao direito à 

                                                             
300 LINDOSO, Alexandre Simões. O recurso de revista e os embargos de divergência à luz da Lei nº 
13.015/2014. Primeiras reflexões. Jus Navigandi, Teresina, ano 19, n. 4095, 17 set. 2014. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/32037>. Acesso em: 6 nov. 2014. 
301 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 401, de 03 de abril de1964. Disponível em: <http://www. 
stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=401.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSu
mulas>. Acesso em 6 nov. 2014. 
302 NOVAES, Maria Doralice, op. cit., p. 351. 
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intimidade, igualmente capazes de proteger o patrimônio”303, pacificando, portanto, 

importante restrição no que se refere à prática fiscalizatória da revista, consoante a 

dimensão da necessidade inerente ao princípio da proporcionalidade. 

A harmonização da jurisprudência no âmbito do TST pode ser feita, ainda, ex 

officio, por meio de súmula, precedente normativo ou OJ.  

As súmulas consubstanciam a jurisprudência predominante no TST e podem se 

originar de iniciativa da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos ou de 

proposta firmada por pelo menos dez Ministros da Corte, cuja proposta deverá ser instruída 

com: três acórdãos da SBDI, reveladores de unanimidade sobre a tese, desde que presentes 

aos julgamentos pelo menos dois terços dos membros efetivos do órgão; ou cinco acórdãos 

da SBDI, prolatados por maioria simples, desde que presentes aos julgamentos pelo menos 

dois terços dos membros efetivos do órgão; quinze acórdãos de cinco Turmas do Tribunal, 

sendo três de cada, prolatados por unanimidade; ou dois acórdãos de cada uma das Turmas 

do Tribunal, prolatados por maioria simples (artigos 159 a 166 do Regimento Interno do 

TST). 

Os precedentes normativos, por sua vez, “são utilizados apenas para os dissídios 

coletivos, parecendo-nos que, aqui, o legislador, por influência norte-americana, introduziu 

no Brasil mecanismos próximos aos do Common Law, na tentativa de tornar mais eficaz a 

prestação jurisdicional”304.  

A sua proposta será formulada pela Comissão de Jurisprudência e Precedentes 

Normativos e deverá ser instruída com: três acórdãos da SBDC, reveladores da 

unanimidade sobre a tese, desde que presentes aos julgamentos pelo menos dois terços dos 

membros efetivos do Órgão; ou cinco acórdãos da SBDC, prolatados por maioria simples, 

desde que presentes aos julgamentos pelo menos dois terços dos membros efetivos do 

Órgão (artigos 167 a 173 do Regimento Interno do TST). As Cortes Regionais não se 

vinculam a esses precedentes, inobstante constituam “importante padrão de referência para 

o julgamento dos dissídios coletivos em qualquer Corte”305. 

As orientações jurisprudenciais, por fim, têm origem em 1992, quando se criou no 

TST uma Comissão de Jurisprudência que “para sistematizar e manter a coerência das 

                                                             
303 PARAÍBA. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, Pleno. Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência 0046100-11.2012.5.13.0000. Publicação em 18 de outubro de 2012. Relator: Ubiratan 
Moreira Delgado. Disponível em: <www.trt13.jus.br>. Acesso em: 18 jun. 2014. 
304 NOVAES, Maria Doralice, op. cit., p. 354. 
305 Id. Ibid., p. 355. 
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decisões proferidas, passou a anotar os julgamentos mais importantes da Corte, redigindo 

uma síntese das conclusões adotadas, enviando-as aos Ministros para orientação, com 

vistas a futuros julgamentos sobre os mesmos temas”. Foram institucionalizadas por meio 

da Lei n. 11.496/2007, que conferiu nova redação ao artigo 894 da CLT, fazendo 

referência expressa às OJs.  

A proposta de OJ do Órgão Especial deverá atender a um dos seguintes 

pressupostos: três acórdãos do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, reveladores da 

unanimidade sobre a tese, desde que presentes aos julgamentos pelo menos dois terços de 

seus membros; ou cinco acórdãos do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, prolatados por 

maioria simples, desde que presentes aos julgamentos pelo menos dois terços de seus 

membros. Já a proposta de OJ da SDI deverá ser instruída com dez acórdãos da Subseção 

respectiva reveladores da unanimidade sobre a tese ou com vinte acórdãos da Subseção 

respectiva prolatados por maioria de dois terços de seus integrantes (artigos 170 a 171 do 

Regimento Interno do TST). 

O processo de uniformização de jurisprudência no TST, longe de abreviar ou 

simplificar o embate de ideias, deve ser alçado mediante amplo e dinâmico debate jurídico 

prévio com todas as instâncias, sendo maior a força da harmonização jurisprudencial 

quanto mais profundo for esse debate, uma vez que revelará resultado mais próximo ao 

entendimento predominante de todos os que dele participaram.  

Se de um lado, a harmonização contribui, portanto, para a maior eficácia das 

decisões judiciárias, de outro, não cerceia a formação espontânea da jurisprudência e nem a 

renovação do Direito, pois sua aplicação se adstringe às causas repetitivas. Assim, 

“evitando a instabilidade social, preservando a unidade da federação, reconhecendo a 

soberania nacional e garantindo os princípios da isonomia e do interesse público devem os 

processos de uniformização de jurisprudência ser privilegiados”306. 

 

4.5. A Normatização Privatística Subordinada 

 

Nada impede, por fim, que limites ao poder fiscalizatório patronal sejam 

estabelecidos por meio de negociação coletiva, cuja importância, segundo Mauricio 

Godinho Delgado, “transcende o próprio direito do trabalho”307. Na lição do Autor: 

                                                             
306 NOVAES, Maria Doralice, op. cit., p. 355. 
307 DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 1277. 
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A experiência histórica dos principais países ocidentais demonstrou, 
desde o século XIX, que uma diversificada e atuante dinâmica de 
negociação coletiva no cenário das relações laborativas sempre 
influenciou, positivamente, a estruturação mais democrática do conjunto 
social. Ao revés, as experiências autoritárias mais proeminentes 
detectadas caracterizavam-se por um Direito do Trabalho pouco 
permeável à atuação dos sindicatos obreiros e à negociação coletiva 
trabalhista, fixando-se na matriz exclusiva ou essencialmente heterônoma 
de regulação das relações de trabalho308.  

A negociação coletiva é vista pela doutrina como um dos mais importantes métodos 

de solução de conflitos trabalhistas de natureza coletiva existentes na sociedade 

contemporânea. Trata-se de instrumento de autocomposição, uma vez que possibilita a 

resolução do conflito pelas próprias partes envolvidas, sem a intervenção de outros agentes 

no processo de pacificação da controvérsia. Embora a autocomposição possa se dar 

mediante renúncia, aceitação e transação, a negociação coletiva é essencialmente 

democrática, restringindo-se essencialmente à transação, isto é, a concessões recíprocas 

efetuadas pelas partes. 

No Brasil, a negociação coletiva insere-se no modelo democrático da normatização 

privatística subordinada, na medida em que “a criação e reprodução da norma jurídica faz-

se mediante uma dinâmica em que o peso básico é conferido pelos particulares, mas 

segundo um processo heteronomamente regulamentado pelo Estado”309. Apesar de o 

Estado delimitar a atuação dos agentes particulares, ele não é impeditivo da criatividade 

normativa, mas apenas condicionador ao estabelecer um patamar heterônomo que não pode 

ser desconsiderado310.  

Os diplomas negociais coletivos ou instrumentos da negociação coletiva adotados 

pela legislação pátria são a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de 

trabalho311, previstos no artigo 611, caput e §1º da CLT, in verbis: 
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acôrdo de caráter 
normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de 
categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho 

                                                             
308 DELGADO, Mauricio Godinho, 2010, op. cit., p. 1277. 
309 Id. Ibid., p. 1278. 
310 Segundo Mauricio Godinho Delgado: “(...) a legislação heterônoma surge como um produto social que se 
adiciona à atuação coletiva obreira, afirmadora do padrão democrático de gestão trabalhista alcançado nos 
setores mais avançados da economia. Não esteriliza o avanço político, social e cultural da classe 
trabalhadora, porque não lhe retira o essencial senso de cidadania e de sujeito social, nucleares à existência e 
consolidação de qualquer convivência democrática” (Id. Ibid., p. 1281). 
311 O contrato coletivo do trabalho “não se encontra ainda institucionalizado na ordem jurídica do país, seja 
porque não mereceu tipificação e regulação do legislador, seja porque não chegou a ser elaborado e imposto, 
como costume trabalhista, pela prática negocial coletiva vivenciada na sociedade brasileira” (Id. Ibid., p. 
1282). 
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aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações 
individuais de trabalho.  
§ 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais 
celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais emprêsas da 
correspondente categoria econômica, que estipulem condições de 
trabalho, aplicáveis no âmbito da emprêsa ou das acordantes respectivas 
relações de trabalho312.  

Tanto o acordo coletivo como a convenção coletiva de trabalho são, portanto, 

negócios jurídicos extrajudiciais que visam estabelecer condições de trabalho, obrigando as 

partes acordantes dentro de período de vigência predeterminado não superior a dois anos 

(artigo 614, §3º da CLT). Em razão de apresentarem cláusulas com comandos abstratos, 

gerais e impessoais assemelham-se à lei, pelo que apresentam natureza jurídica de 

contrato-regra, segundo a teoria de Duguit313. Nesse sentido, Carnelutti afirma que esses 

instrumentos apresentam corpo de contrato e alma de lei314.  

Diferem-se, todavia, na medida em que o acordo coletivo é firmado entre o 

sindicato dos empregados e uma ou mais empresas, enquanto a convenção coletiva 

apresenta maior abrangência subjetiva, por ser pactuada entre o sindicato dos empregados 

e o sindicato dos empregadores315.   

Os artigos 612 a 614 da CLT316 preveem vários requisitos para que a norma 

coletiva seja considerada válida. Embora o quórum estabelecido no artigo 612 deva ser 

                                                             
312 BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943), op. cit. 
313 A convenção e o acordo coletivo são aplicados “como lei profissional, colocando-se numa posição de 
meio direito, entre a categoria e a lei do Estado, como legislação secundária de trabalho. É contrato porque as 
relações são formuladas diretamente pelos sindicatos convenentes ou acordantes. Teria forma de contrato, 
mas características de lei. Agem os sindicatos como representantes das categorias para defender seus 
interesses. O ajuste é normativo porque cria normas e condições de trabalho, solucionando conflitos coletivos 
e pacificando as relações de emprego. Suas normas são abstratas gerais e indeterminadas porque atingem um 
grupo indeterminado de trabalhadores e patrões” (BOMFIM, Vólia. Direito do Trabalho. 9. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Método, 2014, p. 1251). 
314 CARNELUTTI, Francesco apud SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas; 
TEIXEIRA, Lima. Instituições de Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: LTr, 2003, v. 1, p. 87.  
315 Segundo o artigo 611 da CLT, apenas os sindicatos podem celebrar convenção coletiva, sendo admitida a 
atuação subsidiária das federações e confederações apenas quando inexistir sindicato na base territorial. Já 
em relação aos acordos coletivos, o legislador autorizou, no artigo 617 da CLT, a atuação dessas entidades de 
nível superior no caso de desinteresse do sindicato. 
316 “Art. 612 - Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalho, por 
deliberação de Assembléia Geral especialmente convocada para êsse fim, consoante o disposto nos 
respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira 
convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos interessados, no 
caso de Acôrdo, e, em segunda, de 1/3 (um têrço) dos mesmos.  
Parágrafo único. O "quorum" de comparecimento e votação será de 1/8 (um oitavo) dos associados em 
segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 (cinco mil) associados”.  

“Art. 613 - As Convenções e os Acordos deverão conter obrigatoriamente: I - Designação dos Sindicatos 
convenentes ou dos Sindicatos e emprêsas acordantes; II - Prazo de vigência; III - Categorias ou classes de 
trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos; IV - Condições ajustadas para reger as relações 
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adotado, por visar garantir a representação da maioria pelo sindicato, a ausência do 

preenchimento de alguns deles pode não ser considerada relevante para efeito de conferir 

validade à norma que seja favorável ao trabalhador. Isto porque nas declarações de vontade 

a intenção deve prevalecer sobre a forma. Nesse sentido, Vólia Bomfim sustenta: 
(...) mesmo que não tenha havido o depósito prévio no Ministério do 
Trabalho para registro e arquivo, ou a afixação da norma em local visível 
pelos sindicatos ou empresa, se a norma for benéfica ao trabalhador, 
válida será, pois tais requisitos se destinam à incolumidade da vontade e à 
publicidade. Quando se destinarem à redução ou supressão de direitos dos 
trabalhadores, tais requisitos devem ser considerados como da substância, 
da essência, da solenidade do ato317. 

Enquanto leis profissionais hábeis a prever melhores condições de trabalho aos 

obreiros e estabelecer obrigações ou condições às empresas ou sindicatos convenentes, 

tanto a convenção quanto o acordo coletivo de trabalho podem determinar limites ao poder 

de fiscalização patronal e, inclusive, impor multas para o caso de desobediência. Assim, 

preenchem a lacuna existente nos instrumentos heterônomos estatais e minimizam a 

insegurança jurídica sobre a matéria, ao menos para as partes pactuantes.  

Frise-se que os referidos limites serão fixados por meio de cláusulas normativas que 

se aplicarão a todos os membros da categoria econômica e profissional (no caso de 

convenção coletiva), associados ou não associados318, e integrarão os contratos individuais 

                                                                                                                                                                                         
individuais de trabalho durante sua vigência; V - Normas para a conciliação das divergências sugeridas entre 
os convenentes por motivos da aplicação de seus dispositivos; VI - Disposições sôbre o processo de sua 
prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos; VII - Direitos e deveres dos empregados e 
emprêsas; VIII - Penalidades para os Sindicatos convenentes, os empregados e as emprêsas em caso de 
violação de seus dispositivos.  
Parágrafo único. As convenções e os Acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em 
tantas vias quantos forem os Sindicatos convenentes ou as emprêsas acordantes, além de uma destinada a 
registro”.  

“Art. 614 - Os Sindicatos convenentes ou as emprêsas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, 
dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou Acôrdo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de 
registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional 
ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos.   
§ 1º As Convenções e os Acôrdos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da entrega dos mesmos no órgão 
referido neste artigo. 
§ 2º Cópias autênticas das Convenções e dos Acordos deverão ser afixados de modo visível, pelos Sindicatos 
convenentes, nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das emprêsas compreendidas no seu campo de 
aplicação, dentro de 5 (cinco) dias da data do depósito previsto neste artigo.   
§ 3º Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acôrdo superior a 2 (dois) anos”.  

(BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (1943), op. cit.) 
317 BOMFIM, Vólia, op.cit., p. 1252. 
318 “(...) mesmo as empresas não associadas ou que foram criadas após a assinatura da convenção coletiva 
estão por ela obrigadas, já que o sindicato a todas representa. O mesmo se diga a respeito dos empregados, 
isto porque a norma coletiva se aplica para os sócios e não sócios do sindicato e para aqueles admitidos após 
confecção da norma, pois enquanto vigora ela atinge a todos os membros da categoria. Outra não poderia ser 
a afirmação, pois os sindicatos representam a categoria independentemente de mandato outorgado pelos 
interessados, já que a lei lhe concedeu tal poder” (Id. Ibid., p. 1263). 
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de trabalho até que outra norma coletiva as modifique ou suprima, segundo a teoria da 

ultra-atividade, adotada atualmente pelo TST: 
Súmula n. 277: Convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de 
trabalho. Eficácia. Ultratividade. As cláusulas normativas dos acordos 
coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de 
trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante 
negociação coletiva de trabalho319.    

Vale ressaltar que, embora a abrangência subjetiva das normas coletivas seja 

diferente, não há hierarquia entre as mesmas. Assim, eventual conflito entre acordo 

coletivo e convenção coletiva deverá ser resolvido pela aplicação da norma mais favorável 

ao trabalhador segundo o critério da teoria do conglobamento, isto é, do instrumento 

normativo que no conjunto for mais favorável ao trabalhador, sendo inviável mesclar 

cláusulas das duas normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
319 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n. 277, de 14 de setembro de 2012. Disponível em: 
<http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_251_300.html#SUM-277>. 
Acesso em 20 nov. 2014. 
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CONCLUSÃO 
 

O Poder de Direção se traduz no conjunto de prerrogativas, garantidas pelo 

ordenamento jurídico, concentradas preponderantemente na figura do empregador e de 

seus prepostos, que têm capacidade para exercê-las no âmbito da relação laboral, sobre a 

atividade prestada pelos trabalhadores, com vistas à realização das finalidades da empresa. 

O referido poder e a subordinação jurídica – enquanto dever do empregado de submeter-se 

às ordens emanadas do poder do empregador, no limite do contrato – constituem faces de 

uma mesma moeda, tendo o empregador direitos não sobre a pessoa do trabalhador, mas 

sobre o modo como a sua atividade é exercida.  

Embora característica da relação de emprego, a subordinação jurídica se faz 

presente em outras relações de trabalho, como o trabalho eventual, o trabalho avulso, o 

trabalho temporário, o estágio e o serviço voluntário, razão pela qual o poder diretivo 

incide também nessas relações. Há, ainda, relações de trabalho que se situam em uma 

“zone grise” entre o campo do trabalho autônomo e o campo do trabalho subordinado. Para 

elas, a análise da presença de elementos que possam caracterizar a subordinação e, 

consequentemente, o poder de direção, deve ser casuística, com base no conceito de 

subordinação estrutural, integrativa ou reticular. 

Parece ser mais correto o entendimento de que o fundamento do poder de direção 

reside no contrato de trabalho e sua natureza jurídica é de direito-função. Embora o 

ordenamento jurídico brasileiro não faça referência expressa a esse poder, há menções 

implícitas que o abordam ao estabelecer e limitar prerrogativas patronais, a exemplo da 

definição de “empregador” contida no artigo 2º, caput, da CLT.  

O poder de fiscalização ou de controle constitui uma das dimensões do poder de 

direção, apresentando idênticos fundamento e natureza jurídica. Consiste na prerrogativa 

patronal dirigida a fiscalizar e controlar as atividades profissionais prestadas no âmbito 

laboral.  

A maioria das práticas fiscalizatórias não apresenta previsão legal, tendo surgido 

dos usos e costumes. Isso não significa, entretanto, que o controle das atividades prestadas 

é ilimitado, pois qualquer violação à dignidade humana, abrangendo também a ofensa aos 

direitos decorrentes diretamente dela, como a intimidade e a vida privada, atenta contra o 

conceito de trabalho decente propugnado pela OIT e torna abusivo o exercício do poder. 
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Segundo a “teoria dos círculos concêntricos da esfera da vida privada”, a 

privacidade é o círculo da vida privada em sentido estrito, que abrange comportamentos e 

acontecimentos que o indivíduo não quer que se tornem do domínio público, sendo de 

acesso restrito, mas passível de violação por motivo de interesse público; enquanto a 

intimidade abrange informações mais restritas sobre o indivíduo, compartilhadas com 

alguns familiares, amigos íntimos e profissionais que têm conhecimento das informações 

em razão do ofício. 

O constituinte brasileiro foi cauteloso ao proteger tanto a “vida privada” quanto a 

“intimidade” dos indivíduos, de modo a evitar possíveis interpretações restritivas. E mais 

ainda ao resguardar esses direitos da personalidade como cláusulas pétreas da Constituição. 

A referida proteção deve ocorrer nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, uma 

vez que o trabalhador se encontra em posição de hipossuficiência, inferioridade ou, ao 

menos, dependência em maior ou menor grau, em relação ao tomador de serviços, durante 

todas as etapas do pacto laboral. 

Os direitos à vida privada e à intimidade, enquanto direitos humanos fundamentais, 

são dotados de dupla eficácia: vertical e horizontal, sendo, portanto, exigíveis em face do 

Estado e também perante particulares, que, assim como o ente político, podem atuar como 

violadores de direitos fundamentais alheios. A subordinação jurídica em relação ao 

empregador não os afasta, pois os direitos fundamentais nunca se dissociam do indivíduo, 

acompanhando-o em todas as relações e esferas de sua vida. 

Embora o artigo 373-A, inciso VI, da CLT proíba expressamente a prática da 

revista íntima em relação às trabalhadoras do sexo feminino, é pacífico o entendimento de 

que a restrição protege mulheres e homens indistintamente, em razão da imperatividade do 

princípio da isonomia. Deve ser considerada revista íntima toda a revista hábil a violar a 

intimidade do trabalhador em seu núcleo substancial, seja ela física ou visual, realizada em 

seu corpo, em seus objetos ou em lugares a ele reservados.  

A revista não encontra, em regra, fundamento no poder de fiscalização e no direito 

de propriedade do empregador, uma vez que não resiste à técnica da ponderação ao 

promover a proteção do patrimônio em prejuízo de vários outros direitos assegurados pelo 

ordenamento jurídico, como o direito à vida privada, à intimidade e à dignidade da pessoa 

humana, além do princípio da boa-fé, do princípio da presunção de inocência, do 

monopólio estatal do poder de polícia e do princípio da função social da propriedade.  

Excepcionalmente, todavia, poderá ser admitida quando implicar em restrição 

proporcional lato sensu, isto é, adequada, necessária e proporcional stricto sensu, o que 
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praticamente só será verificável quando tiver por objetivo a garantia da segurança no meio 

ambiente de trabalho.  

Em relação à fiscalização por meio da instalação de equipamentos audiovisuais, 

defende-se, em regra, a inadequação do monitoramento quando visa simplesmente o 

acompanhamento da produtividade e do rendimento no trabalho.  

Quando visar a proteção patrimonial do empregador ou for essencial ao 

procedimento de gestão, a colocação dos equipamentos somente pode se dar nos espaços 

em que o trabalho for efetivamente desenvolvido e por tempo determinado, devendo ser 

fundada em uma situação específica e não simplesmente na necessidade genérica de 

proteger os bens da empresa ou controlar a produção, sendo inadequada e injustificável, 

em qualquer hipótese a instalação em lugares utilizados para o gozo de intervalos ou 

espaços privados. Ademais, é imprescindível que os monitorados tenham ciência da 

instalação do(s) equipamento(s), abrangida a ciência de sua localização. 

O direito de propriedade sobre computadores, linhas telefônicas e e-mails 

corporativos utilizados no âmbito da empresa, bem como sobre aparelhos celulares 

emprestados aos trabalhadores, não confere, por si só, ao empregador, ampla ciência e 

ingerência no conteúdo desses meios. Entretanto, caso, no exercício de seu poder diretivo, 

o empregador determine que a utilização deles se dê exclusivamente para os fins da 

prestação laboral, as comunicações não conterão conteúdo privado ou íntimo a ser 

protegido e, consequentemente, não haverá razão para a inviolabilidade do sigilo.  

Entende-se, entretanto, que, para restringir a utilização desses meios às finalidades 

do trabalho e, assim, obter acesso ao seu conteúdo para efeito de fiscalização da adequada 

prestação laboral, é preciso dar ciência inequívoca aos trabalhadores de que os meios de 

comunicação estão sendo fiscalizados e que deverão servir exclusivamente à prestação de 

serviços. É necessário, também, que o empregador disponibilize ou autorize a utilização 

de meios alternativos para que possam realizar comunicação de natureza pessoal.  

As limitações à utilização de banheiros, impostas principalmente a 

atendentes/operadores/telefonistas e a operadores de caixa, implicam no controle da 

frequência e da duração para a satisfação de necessidades pessoais básicas, razão pela qual 

violam, inequivocamente, os direitos à saúde, à liberdade, à vida privada, à intimidade, à 

honra, ao meio ambiente do trabalho saudável e à dignidade da pessoa humana, limites 

constitucionais ao exercício do poder de controle do empregador.   

A conduta patronal de estabelecer “escala de gravidez” ofende gravemente os 

direitos constitucionais à vida privada, à intimidade, à honra e a própria dignidade de todas 
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as trabalhadoras em idade reprodutiva, na medida em que impossibilita às mesmas 

autodeterminarem-se a respeito de seu corpo e de sua própria vida, causando-lhes 

sofrimento pela incapacidade de atender ao programa traçado ou pelo temor em descumpri-

lo. Além disso, trata-se de prática evidentemente discriminatória a empregadas do sexo 

feminino, o que é repudiado pelo princípio constitucional da isonomia e pela legislação 

infraconstitucional que o reafirma, em especial os artigos 373-A e 391, parágrafo único da 

CLT. 

A segurança jurídica, mais que uma garantia do indivíduo frente ao Estado, é um 

direito fundamental de certeza e estabilidade em sociedade, essencial à realização da 

justiça material, no sentido de atender à vontade do povo e realizar o bem comum, 

finalidade maior do Direito. 

 Para que haja segurança jurídica é imprescindível a existência de um conjunto de 

normas a ser seguido, que disponha com clareza sobre as condutas permitidas e vedadas, e 

a respeito do qual os indivíduos tenham conhecimento e compreensão. Esse conjunto de 

normas deve contemplar os princípios fundamentais. É primordial, também que a 

segurança se estenda à aplicação do direito. Isso se dá quando as decisões judiciais são 

prolatadas em um mesmo sentido e coerência, bem como através do respeito à coisa 

julgada.  

Sendo o tomador de serviços legitimado a exercer o poder de fiscalização sobre a 

atividade produtiva empreendida em seu estabelecimento e havendo a indiscutível 

imperatividade da proteção aos direitos da personalidade dos trabalhadores, é necessária a 

fixação normativa de limites a esse poder patronal, em prol do estabelecimento da 

segurança jurídica. Tal fixação consiste em tarefa árdua, mas que deve contar com os 

esforços conjuntos e complementares da doutrina, do judiciário trabalhista e de 

trabalhadores e empregadores. 

O direito de resistência revela-se como contraface do poder diretivo, no sentido de 

que o uso irregular deste faz nascer aquele e, consequentemente, os limites do poder 

diretivo condicionam os do ius resistentiae. A resistência é uma garantia fundamental do 

trabalhador, pois visa assegurar a eficácia de seus direitos fundamentais.  

Não há como se defender a necessária submissão do indivíduo a uma prática ilícita. 

Do mesmo modo, o sujeito ativo deve resistir ao exercício abusivo do poder de 

fiscalização, ainda que a regulamentação de seus limites seja precária ou inexistente, uma 

vez que os próprios direitos fundamentais à vida privada, à intimidade, à honra e à 

dignidade da pessoa humana lhe conferem proteção.  
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Nessa hipótese, contudo, é de suma importância a luta para que contornos mais 

definidos do poder sejam esclarecidos em lei, não para garantir aplicabilidade aos direitos 

fundamentais, mas para fortalecê-los em sua efetividade – e, assim, fortalecer a resistência 

em face de sua violação – e combater a insegurança jurídica.  

Infelizmente, fatores como os altos índices de desocupação, a rara concretização 

patronal do disposto no artigo 7º, inciso XII, parte final e no artigo 11, ambos da CR/88, e 

a inexistência de proteção em face da denúncia vazia do empregador, inibem o exercício 

do direito de resistência do obreiro.  

A doutrina deve valer-se da técnica da ponderação para estabelecer os limites ao 

poder de fiscalização patronal, tomando-se por base o princípio da proporcionalidade, uma 

vez que se está diante de choque entre direitos fundamentais. Assim, a restrição aos 

direitos à vida privada e à intimidade do trabalhador pelo exercício desse poder somente 

poderá ser admitida quando implicar em restrição proporcional lato sensu, isto é, 

adequada, necessária e proporcional stricto sensu, o que praticamente só será verificável 

quando tiver por objetivo a garantia da saúde e da segurança no meio ambiente de trabalho. 

 A lacuna normativa existente em relação aos limites ao poder fiscalizatório agrava 

enormemente a divergência jurisprudencial no âmbito dos tribunais trabalhistas, que não se 

limita a grandes variações no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado, como 

também diz respeito à própria (i)legitimidade das práticas fiscalizatórias. 

Inexistindo limites fixos em lei ao exercício do poder de fiscalização patronal, cabe 

ao juiz cria-los consoante os princípios constitucionais, em especial o princípio da 

proporcionalidade. Ademais, há mecanismos específicos voltados à redução da 

insegurança jurídica no âmbito do Judiciário Trabalhista. No âmbito do TST, recursos de 

revista, embargos de divergência, incidentes de uniformização de jurisprudência, súmulas, 

precedentes normativos e orientações jurisprudenciais cumprem esse papel.  

Nada impede, por fim, que limites ao poder fiscalizatório patronal sejam 

estabelecidos por meio de negociação coletiva, instrumento de autocomposição inserido, 

no Brasil, no modelo democrático da normatização privatística subordinada. Enquanto leis 

profissionais (contrato-regra) hábeis a prever melhores condições de trabalho aos obreiros 

e estabelecer obrigações ou condições às empresas ou sindicatos convenentes, tanto a 

convenção quanto o acordo coletivo de trabalho podem determinar limites ao poder de 

fiscalização patronal e, inclusive, impor multas para o caso de desobediência. Assim, 

preenchem a lacuna existente nos instrumentos heterônomos estatais e minimizam a 

insegurança jurídica sobre a matéria, ao menos para as partes pactuantes.  
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