
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 

DIREITO 

 

 

 

DIREITO À INTIMIDADE DO EMPREGADO E O PODER DIRETIVO DO 

EMPREGADOR: CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

 

 

JOÃO PAULO SILVA DE NÓBREGA 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2017 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 

DIREITO 

 

 

 

JOÃO PAULO SILVA DE NÓBREGA 

 

 

DIREITO À INTIMIDADE DO EMPREGADO E O PODER DIRETIVO DO 

EMPREGADOR: CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 

de Direito da Faculdade de Direito do Recife, como 

requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel. 

Orientador: Professor Doutor Sérgio Torres Teixeira. 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2017 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 

FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE 

 

 

JOÃO PAULO SILVA DE NÓBREGA 

                         

DIREITO À INTIMIDADE DO EMPREGADO E PODER DIRETIVO: 

 CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Trabalho Acadêmico: Monografia Final de Curso  

Objetivo: Obtenção do Título de Bacharelado em Direito  

IES: CCJ-FDRecife/ UFPE  

 

Data de Aprovação:  

 

______________________________________  

Prof.  

______________________________________  

Prof.  

______________________________________  

Prof.  

 



RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo averiguar a limitação que deve permear o 
poder diretivo do empregador frente ao direito à intimidade do empregado, em 
virtude dos meios fiscalizatórios. Tendo como sustentação a doutrina e a 
jurisprudência em relação à temática “O direito à intimidade do empregado e o poder 
direito do empregador”, tratando da relação que há entre os direitos fundamentais e 
o princípio da dignidade da pessoa humana; os limites existentes no poder diretivo; e 
enfim, casos específicos de violação à intimidade do empregado no ambiente 
laboral. Em relação à metodologia, o presente estudo possui uma abordagem 
qualitativa, referente ao objetivo geral, é tido como pesquisa exploratória, possuindo 
como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica. Tratando-se da temática do 
estudo, conclui-se que em alguns a fiscalização é abusiva e invade a intimidade do 
trabalhador. Destarte, tal ação é tida como violadora do princípio da dignidade da 
pessoa humana, além de ser ilícita. Configurando atrito entre o direito à intimidade 
do emprego e o poder diretivo do empregador, tendo como meio solucionador, a 
ponderação através dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ainda pelo 
bom senso. Quando não estiver clara qual direito encontra-se violado, direito à 
intimidade ou direito ao poder direito, deve prevalecer o direito à intimidade do 
empregado, pois como foi constatado, concretiza a lógica jurídica de proteção à luz 
da Carta Magna de 1988. 

 

Palavras-chave: Direito à intimidade. Limitações. Poder diretivo. Relação de 
emprego. Violação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 

A Dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais do trabalhador ............... 3 

A dignidade da pessoa humana ............................................................................... 3 

Direitos fundamentais e sua relação com a dignidade humana ............................... 8 

Dignidade do trabalhador e direitos fundamentais ................................................... 9 

Direito à intimidade e vida privada do empregado ................................................. 11 

Da relação empregatícia e o poder diretivo ............................................................... 16 

Relação empregatícia ............................................................................................ 16 

Poder diretivo e subordinação ............................................................................... 18 

Limites ao poder diretivo ........................................................................................ 25 

Casos próprios de violação à intimidade no ambiente de trabalho ........................... 30 

Revistas pessoais .................................................................................................. 30 

Monitoramento por imagem ................................................................................... 33 

Escuta Telefônica................................................................................................... 36 

Uso da internet e do correio telefônico ................................................................... 37 

CONCLUSÃO ............................................................................................................ 40 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa monográfica tem por objetivo examinar os limites do 

poder empregatício face ao direito à intimidade do empregado, no ambiente de 

trabalho, seja mediante o monitoramento de imagens, revistas pessoais, escuta 

telefônica, ou ainda, através do uso da internet e correio eletrônico. A temática em 

questão é de relevante importância para o Direito, como também para empregados e 

empregadores, diante dos conflitos instaurados no cotidiano, ocasionados pela 

aplicação indevida desses instrumentos no ambiente laboral. 

Desse modo, através do progresso tecnológico, os empresários vêm 

implantando em suas empresas, mecanismos de produção e fiscalização cada vez 

mais avançados, pois quase que diariamente, surgem novos produtos tecnológicos 

que são absorvidos e posto em funcionamento nas empresas. Assim, essas 

tecnologias proporcionam às empresas um aceleramento em seus processos, 

aumentando, consequentemente, a produtividade e os lucros. Além do mais, estas 

também são responsáveis por permitir ao empresário, o controle e a fiscalização de 

seus empregados, dessa forma, permite que o ambiente de trabalho seja palco para 

constantes violações ao direito à intimidade. 

Destarte, é possível constatar a polêmica e complexidade na qual esta 

envolvida o tema abordado. Pois, num polo esta o empregado, parte hipossuficiente 

da relação empregatícia, que deve ter assegurado, no ambiente de trabalho, o 

direito à intimidade e vida privada, com base no princípio da dignidade da pessoa 

humana. Já no outro polo esta o empregador, figura que detêm o poder diretivo e de 

propriedade, conferindo-lhe atributos de direção, fiscalização e até punição. Diante 

disso surge a turbulenta questão: Qual é o limite entre o poder diretivo e de 

propriedade do empregador e o direito à privacidade do empregado? 

Desse modo, o presente estudo visa examinar a licitude, por parte do 

empregador, tendo como base o poder diretivo, através do uso de instrumentos 

fiscalizadores das atividades realizadas pelos trabalhadores. 

Como forma de alcançar o intuito proposto, no primeiro capítulo da pesquisa 

explanar-se-á sobre aspectos gerais da dignidade da pessoa humana e sua relação 
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com os direitos fundamentais do trabalhador. Já no segundo capítulo serão 

abordados a relação de emprego, o poder diretivo e seus limites; e finalmente, no 

terceiro capítulo serão retratados casos específicos de ofensa à intimidade no 

ambiente laboral. 

Como justificativa para escolha do tema em questão, dentre outras razões, 

sendo a atualidade do assunto e ausência de legislação própria tratando da 

temática. Assim, existe campo fértil a ser explorado, dessa maneira, instigando a 

pesquisa, a qual ganha complexidade devida à ausência de soluções concretas pela 

legislação trabalhista. 

Outro motivo ensejador do estudo desse tema é o grande número de pessoas 

que podem ser contempladas, pois a realidade do ambiente de trabalho, na qual 

grande parte de empregados estão inseridos, é cercada de tecnologias, interligando 

pessoas e empresas através de rede de computadores. Desse modo, a partir dessa 

realidade, está formado um território propício para situações conflituosas entre 

patrão e funcionários. 

Em relação à metodologia empregue na pesquisa, foi feita uma abordagem de 

natureza qualitativa. Assim, tal tratamento caracteriza-se pela ausência de 

estruturação, objetivando maior clareza e compreensão com o tema.  

Referente ao objetivo geral, esse estudo é tido como exploratório. O objetivo 

do estudo exploratório é procurar um problema e investigá-lo, provendo, assim, 

durante esse processo sua compreensão. 

Já com relação aos procedimentos técnicos, será utilizada da pesquisa 

bibliográfica. Tal pesquisa é configurada num estudo sistemático de livros, revistas, 

jornais, ou seja, materiais acessíveis ao público em geral. Tem como objetivo, assim, 

colocar o pesquisador em contato com o máximo de conteúdo escrito sobre 

determinado assunto. 

Ainda é importante apontar que o presente estudo apoia-se na doutrina e 

jurisprudência, com relação à utilização de mecanismos fiscalizatórios pelo 

empregador e o direito à intimidade do empregado. 
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A Dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais do trabalhador 

 

A dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade da pessoa humana pode ser entendida como um conjunto de 

valores de caráter universal, intangível, irrenunciável e indisponível do ser humano, 

que lhe atribuem respeito, valor e honra. 

Devido a sua magnitude, a Constituição Federal Brasileira atribuiu ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, a categoria de fundamento do estado democrático 

de direito. 

Como pode ser observado no artigo transcrito da Carta Magna de 1988: 

 

Art.1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: (...) 

III – a dignidade da pessoa humana; 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;1 

 

Além do artigo anterior a Constituição Nacional visou assegurar tal princípio 

em outros artigos, como pode ser observado a seguir: 

 

Artigo 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

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.2 

 

Como ficou demostrada, a dignidade da pessoa humana está bastante 

presente no texto constitucional, isso se deve ao fato de que com o progresso 

tecnológico, as intromissões na intimidade e vida privada das pessoas se dão de 

                                                           
1 Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

≤http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm≥ Acesso em: 04 de outubro de 2016. 
2 Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

≤http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm≥ Acesso em: 04 de outubro de 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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forma mais acentuada, fazendo com que o princípio da dignidade do homem, do 

qual são espécies a intimidade e privacidade, sejam, assim, facilmente violados. 

Desse modo, é preciso entender que tal princípio esta vinculado tanto à relação do 

Estado com o indivíduo quanto à existente entre indivíduos. 

Assim, instrui Vecci:  

 

Como percebemos, o princípio da dignidade da pessoa humana estabelece um grau 

de proteção e autonomia da pessoa humana perante o Estado e as demais pessoas 

humanas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado, além de impor a 

satisfação de condições mínimas de existência capazes de tornar capaz ao ser 

humano realmente viver, não só de sobreviver.3 

 

Como o principio da dignidade norteia, não apenas, o Direito constitucional, é 

necessária uma demonstração de como é tratado pelas demais esferas do 

ordenamento jurídico, como por exemplo, Direito Civil (A), Penal(B) e do 

Trabalho(C).  

 

A – Código Civil de 2002: 

 

Art.11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária. 

Art.12. Pode-se exigir que cesse ameaça, ou a lesão a direito da personalidade, e 

reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei (...) 

Art.20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de 

escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da 

imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 

indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, 

ou se se destinarem a fins comerciais. 

Art.21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do 

interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato 

contrário a esta norma. 

Art.186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito. 

                                                           
3 VECCHI, Ipojucan Demétrius. Noções de Direito do Trabalho: um enfoque constitucional- 3. Ed., ver. E ampl. 

– Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2009. p. 289. 
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Art.187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 

ou pelos bons costumes. (...) 

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.4 

 

B – Código Penal: 

 

Assédio Sexual 

Art.216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.” Pena – detenção 

de 1 (um) a 2 (dois) anos. Parágrafo único. (vetado)5 

Lei n.9.029, de 13.4.95: 

Art.1° É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para 

efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua manutenção, por motivo de sexo, 

origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação 

profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção à 

criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 

Federal.  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência) 

Art. 2º Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias: 

I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro 

procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez; 

II - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem; 

a) indução ou instigamento à esterilização genética; 

b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de 

serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados através de 

instituições públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Pena: detenção de um a dois anos e multa. Parágrafo único. São sujeitos 

ativos dos crimes a que se refere este artigo: 

I - a pessoa física empregadora; 

II - o representante legal do empregador, como definido na legislação trabalhista; 

III - o dirigente, direto ou por delegação, de órgãos públicos e entidades das 

administrações públicas direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

                                                           
4 Código Civil. Disponível em: ≤ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm≥.  Acesso em: 08 

de janeiro de 2017. 
5 Código Penal. Disponível em: ≤ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm≥ Acesso em: 09 

de janeiro de 2017. 
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Art. 3°  Sem prejuízo do prescrito no art. 2o desta Lei e nos dispositivos legais que 

tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça, cor ou deficiência, as 

infrações ao disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações: (Redação 

dada pela Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 

I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, 

elevado em cinqüenta por cento em caso de reincidência; 

II - proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a instituições financeiras 

oficiais. 

Art. 4°  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:        (Redação dada pela Lei nº 12.288, de 2010)    (Vigência) 

I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, 

mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e 

acrescidas de juros legais; (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 

II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, corrigida 

monetariamente e acrescida dos juros legais.6 

 

C – Consolidação das Leis do Trabalho 

 

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: (Incluído pela Lei nº 9.799, de 

26.5.1999) 

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; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 

26.5.1999)  

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; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 

26.5.1999) 

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; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de 

esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego; (Incluído pela 

Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

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; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou 

funcionárias. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

                                                           
6 Lei n.9.029, de 13.4.95. Disponível em: ≤ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9029.HTM≥. Acesso 

em: 08 de janeiro de 2017. 



7 
 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas temporárias 

que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, 

em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação 

profissional, o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher. 

(Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999) 

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; 

d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato; 

e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato 

lesivo da honra e boa fama; 

f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de 

legítima defesa, própria ou de outrem; 

g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a 

afetar sensivelmente a importância dos salários. 

§ 1º - O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o 

contrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a 

continuação do serviço. 

§ 2º - No caso de morte do empregador constituído em empresa individual, é 

facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. 

§ 3º - Nas hipóteses das letras "d" e "g", poderá o empregado pleitear a rescisão de 

seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo 

ou não no serviço até final decisão do processo. (Incluído pela Lei nº 4.825, de 

5.11.1965)7 

 

Constata-se que o ordenamento jurídico nacional tutela, ao menos 

minimamente, à dignidade da pessoa humana. Desse modo, objetiva-se que toda 

ação humana seja eivada de respeito perante seu semelhante, devendo a dignidade 

da pessoa humana ser o valor hegemônico, pois é a partir dela que outros valores 

se estabelecerão. 

No entanto, é importante entender que todo ser humano deve receber tanto 

do Estado quantos dos demais membros da comunidade, respeito e consideração. 

Portanto, fez-se necessária preservar e mencionar a dignidade humana não apenas 

                                                           
7 Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível em: ≤ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del5452.htm≥. Acesso em: 08 de janeiro de 2017. 
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na constituição federal mais também nas demais searas do direito, como forma de 

assim assegurar o mínimo para uma existência saudável. 

Conforme Arion Sayão Romita: 

 

A dignidade da pessoa humana atua como princípio estruturante do Estado 

Democrático de Direito e, em consequência, impregna a totalidade da ordem 

jurídica, espraia-se por todos os ramos do direito positivo e inspira não só a 

atividade legislativa como também a atuação do Poder Judiciário.8 

 

Em síntese, a dignidade humana é intrínseca ao individuo, portanto, é base 

para o ordenamento jurídico, devendo ser considerada tanto por quem cria as 

normas quanto por quem as aplica. 

 

Direitos fundamentais e sua relação com a dignidade humana 

 

São os direitos fundamentais os principais responsáveis por concretizar o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Apesar de a doutrina não ser pacífica 

quanto às intitulações da expressão “direitos fundamentais”. Neste trabalho, será 

adotado entendimento doutrinário no qual direitos humanos são direitos 

regulamentados pelo ordenamento jurídico internacional, já os direitos fundamentais 

serão entendidos como direitos humanos positivados pela constituição federal.  

Assim, corrobora com esse entendimento Eugênio Júnior:  

 

Os direitos fundamentais devem ser considerados como aqueles reconhecidos pelo 

Estado na ordem interna como necessários à dignidade da pessoa humana; já os 

direitos humanos podem ser definidos como um conjunto de direitos voltados à 

garantia do respeito da dignidade humana por todos os estados, todos os povos em 

todos os lugares, independentemente de sua declaração em constituições, leis e 

tratados internacionais.9 

 

                                                           
8 ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. São Paulo: LTr, 2005, pág. 251. 
9 JÚNIOR, Eugênio, H. Direito à privacidade e poder diretivo do empregador: uso do e-mail no trabalho. São 

Paulo: Atlas, 2009. pág. 20. 
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Ao passo que a República Federativa do Brasil é um Estado contemplador da 

dignidade da pessoa humana, é imprescindível que garanta aos seres humanos, 

direitos que permitam desfrutar desse valor universal. Desse modo, são através dos 

direitos fundamentais os instrumentos estatais para elevar a dignidade humana ao 

caráter de paradigma máximo. 

Desse modo, os direitos fundamentais devem ser entendidos como garantias 

jurídicas limitadoras do poder estatal, assim, protegendo a individualidade de seus 

cidadãos, como também, mecanismos de cobrar do Estado formas de 

concretizações de tais direitos. 

 

Dignidade do trabalhador e direitos fundamentais 

 

Partindo do pressuposto que todo ser humano é titular do direito natural à 

dignidade, o trabalhador, enquanto indivíduo, também é possuidor da dignidade, 

além do mais, a constituição assegura a dignidade humana do trabalhador, levando 

em consideração sua condição enquanto parte juridicamente subordinada no 

contrato laboral. 

Dessa forma, os direitos fundamentais presentes na Carta Magna de 1988 

devem ser levados em conta no âmbito do contrato de trabalho, pois a relação de 

trabalho, enquanto contrato entre partes, deve preservar os direitos fundamentais. 

Já que é uma relação de partes com poderes desiguais, portanto, na relação firmada 

pelo contrato de trabalho, o trabalhador teria dupla titularidade de direitos 

fundamentais, aqueles referentes a sua qualidade enquanto individuo e aqueles 

referentes exclusivamente tutelados na relação de trabalho. 

Essa dupla titularidade ocorre a partir da efetivação da relação laboral, pois 

ao dispor de sua força de trabalho, ocupando o polo de juridicamente subordinado, o 

trabalhador obtêm, assim, diante desse novo fato jurídico, uma gama de novos 

direitos fundamentais, sem, contudo, perder aqueles relacionados à sua condição 

enquanto pessoa.  

Explanando tal tema, esclarece Amauri Mascaro Nascimento que: 
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As relações trabalhistas têm por fundamento a necessidade de garantia de um 

mínimo ético que deve ser preservado nos ordenamentos jurídicos e nas relações de 

trabalho como forma de organização jurídico-moral da sociedade quanto à vida, 

saúde, integridade física, personalidade e outros bens jurídicos valiosos para a 

defesa da liberdade e integração dos trabalhadores na sociedade e perante o 

empregador.10 

 

Deveras, não há como efetivar uma proteção ao ser humano, sem ao menos, 

salvaguardar algo que faz parte de sua existência, de seu cotidiano, quer dizer, não 

é possível uma proteção do homem, sem que essa proteção alcance seu labor. 

Dessa maneira, sociologicamente, o trabalho deve ser tutelado, pois é um 

mecanismo de valorização e promoção do próprio individuo, assim, é um 

instrumento que transfere dignidade à pessoa humana na medida em que assegura 

autoconfiança na esfera familiar e social. 

Dessa maneira, o trabalho significa crescimento humano e social, logo é um 

dos fatores do desenvolvimento econômico, pois quando se vislumbra a evolução 

civilizatória, foi, assim, a mão-de-obra o fator crucial para permitir a produção e 

circulação de riquezas, pois sempre atendeu às necessidades vitais da civilização, 

ao longo do tempo. 

Por isso, a dignidade da pessoa humana não deve ser vista apenas como 

garantias públicas, mediante proteção aos direitos fundamentais. Mas  objetivando a 

aplicação de seu aspecto global, assim, deve ser lograda através de salários justos, 

acesso ao trabalho, proteção à saúde, ao meio ambiente saudável, ou seja, a 

dignidade da pessoa humana será amplamente efetivada quando ficarem garantidos 

os direitos sociais. No caso, serão tratados apenas os direitos sociais ligados à 

relação de trabalho, pois é tema do presente trabalho. 

Destarte, o trabalhador, submetido ao poder diretivo do empregador, deve 

gozar de um ambiente laboral que lhe garanta respeito, honra e não fira sua moral, 

pois o trabalho deve ser meio para garantir tais valores. Desse modo, o local de 

trabalho deve ser espaço que permita ao empregado fruir dos direitos fundamentais, 

                                                           
10 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Princípio do Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais do Trabalhador. 

Doutrina. Revista LTr. Vol.67, n. 08, agosto de 2003. pág. 903 
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do qual é espécie o direito a intimidade e privacidade, garantindo, dessa forma, a 

efetivação da dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, explana Alice Monteiro: 

 

A inserção do empregado no ambiente de trabalho não lhe retira os direitos da 

personalidade, dos quais o direito à intimidade constitui uma espécie. O 

empregado, ao ser submetido ao poder diretivo do empregador, por certo sofre 

algumas limitações em seu direito à intimidade. É inadmissível, entretanto, que a 

ação do empregador se amplie a ponto de ferir a dignidade da pessoa humana. Como 

se vê, não é o fato de o empregado subordinar-se ao empregador ou de deter este 

último o poder diretivo que irá justificar a tutela à intimidade no local de trabalho, 

do contrário haveria uma degeneração da subordinação jurídica em um estado de 

sujeição do empregado.11 

 

Direito à intimidade e vida privada do empregado 

 

Como pôde ser observado até então, a dignidade da pessoa humana é um 

dos pilares do Estado Democrático de Direito, dessa forma, ao ser humano deve ser 

garantido, enquanto pressuposto central, a não interferência estatal e de terceiros na 

esfera íntima e privada do individuo. Estendendo-se essa proteção ao ambiente de 

trabalho, pois, como foi constatado, há limites ao poder diretivo do empregador. 

Coaduna com essa compreensão Eugênio Júnior: 

 

Dentre os direitos da personalidade mais importantes na tutela da pessoa humana 

situam-se os direitos à intimidade e à vida privada que, hodiernamente, cada vez 

mais são colocados em pauta, tendo em vista o alarmante processo de evolução 

tecnológica que assombra a sociedade atual e, por vezes, acaba rompendo a fronteira 

dos aspectos individuais e públicos12 

 

Sob uma concepção histórico-jurídica, é necessário entender que a tutela do 

direito à intimidade não aparece com facilidade na Grécia clássica, já no Direito 

Romano, consegue-se visualizar uma extensão de tal instituto na proteção à 

                                                           
11 BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do empregado. 2ª Edição. São Paulo: LTr. 2009.  pág. 25. 
12 JÚNIOR, Eugênio, H. Direito à privacidade e poder diretivo do empregador: uso do e-mail no trabalho. São 

Paulo: Atlas, 2009. pág. 44. 
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correspondência, ao domicílio e a liberdade religiosa, entretanto, o fundamento para 

tais proventos não estava alçado na dignidade humana.  

Para entender a ausência de trato pelos povos clássicos, Alice Monteiro de 

Barros, utilizando das ideias de Carl Schmidt, afirma que esses povos antigos não 

conheciam os direitos fundamentais, porque a esses institutos esta intimamente 

ligada a ideia de estado distribuidor de garantias.  

Ainda mais na Idade Média, muitos conteúdos jurídicos tratavam da 

inviolabilidade do domicílio, principalmente nos pensamentos agostinianos. Mas é 

dito como marco para a discussão ao direito à intimidade o escrito de Warren e 

Brandeis, nomeado de “The  right of privacy”, publicado em 1890 nos Estados 

Unidos, que criticava as invasões na intimidade e vida privada pela imprensa. Desse 

modo, a partir desse artigo que o direito a intimidade ganha um aspecto ético-moral. 

Como bem assevera Alice Monteiro, ao tratar do assunto: 

 

A partir daí, o direito à intimidade sofre uma transformação; desliga-se de sua 

concepção exclusivamente jus privatista, típica do liberalismo, deixando de ser 

considerado um bem, cuja titularidade correspondia ao pleno domínio do sujeito 

como se fosse um móvel ou imóvel, e começa a ser considerado atributo da 

personalidade. Esse direito, embora possa implicar, quando violado, pagamento de 

indenização, não esta relacionado com a condição social ou com o patrimônio dos 

indivíduos. Seu fundamento é a liberdade individual.13 

 

Em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, pode ser observado, que tanto 

a intimidade quanto a privacidade humana, deram-se inseridas no ordenamento 

jurídico nacional com a lei n. 4.117, de 27 de agosto de 1962, do qual tratava dos 

preceitos da radio difusão. No entanto, foi com a carta magna de 1988 que 

expressamente foram tutelados tais princípios, em seu art 5°, X, desse modo, são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, e a imagem. 

Destarte, percebe-se que a Constituição Federal explicitamente salvaguarda 

tanto o direito à intimidade quanto à vida privada, através de um juízo amplo. 

Tratando, assim, da tutela desses dois princípios. 

                                                           
13 BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do empregado. 2ª Edição. São Paulo: LTr. 2009. pág. 29 
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Ainda cabe diferenciar intimidade de privacidade, como forma de delimitar o 

objeto de pesquisa do hodierno trabalho. Dessa forma, a intimidade humana se 

reportaria as relações subjetivas, ou seja, o íntimo do próprio sujeito, servindo de 

guarita para intrusões até de entes familiares. Já o direito a vida privada envolve as 

relações do individuo com os demais, inclusive as relações comerciais, de trabalho, 

de estudo e afins. 

Assim, esclarece Floriano B. Junior: 

 

A intimidade efetivamente caracteriza a natureza humana, manifesta-se de modo 

extremamente silencioso e constante, seja na sensação decorrente das necessidades 

físicas, seja, simplesmente no pensar. A forma silenciosa do exercício de pensar é a 

prova mais clara de que é uma característica congênita do homem, pois, se assim 

não o fosse, o pensar poderia ser sonoro. É, acima de tudo, manifestações da 

liberdade. Significa manter a salvo as informações, os pensamentos ou atos da vida 

pessoal que se queiram manter em sigilo.14 

 

É possível concluir, portanto, que o direito à intimidade está contido no direito 

à privacidade, assim, aquele é tido como o âmbito mais reservado e secreto do 

indivíduo. Assim, até mesmo as pessoas mais próximas dele devem respeitá-lo, ou 

seja, só poderão ter acesso a sua intimidade através de sua concessão. 

Quando analisada a dignidade humana sob a ótica da relação laboral, ganha 

relevo devido a carência do setor empregatício. Pois, a própria Constituição Federal 

Brasileira, em seu artigo 170, caput, afirma ser o trabalho uma garantia para possuir 

dignidade. Dessa forma, conclui-se portanto, que a dignidade da pessoa humana 

jamais será alcançada se o trabalho não tiver o devido valor social. 

É com o contrato laboral, portanto, que o empregador e empregado pactuam 

as condições da prestação de serviços, vislumbra-se, desse modo, a configuração 

que há muito esta configurada, na qual o empregador tida as regras para a feitura 

das tarefas e o empregado subalterna-se ao controle do empregador. No entanto, 

existe garantida uma parcela mínima que o empregador deve observar que é a 

dignidade humana. 

                                                           
14 JUNIOR, Floriano B. Direito à intimidade como direito fundamental e humano nas relações de emprego. São 

Paulo: LTr, 2008. pág. 58. 
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Mas apesar de existir esse preceito constitucionalmente garantido, na prática 

dessa relação intersubjetiva, é comum o desrespeito pelo empregador a esse valor 

estruturador. Um dos fatores ensejadores da atualidade cada vez mais viabilizador 

para intromissões na vida intima e privada dos empregados são os incrementos 

tecnológicos.  

Ainda é preciso observar que o contrato de trabalho esquiva-se da regra geral 

dos contratos de direito privado, pois apesar de ser um contrato celebrado por 

particulares, os contratantes não estão em posição de equidade, pois, o empregado 

está subordinado juridicamente ao poder diretivo do empregador, e esse não pode 

utilizar dessa disparidade como instrumento violador de garantias fundamentais. 

No entanto, o que pode ser percebido na pratica diária, é que apesar de uma 

evolução das garantias fundamentais do homem e do trabalhador, sob medo de 

perder o emprego, o empregado submete-se a abrir mãos de garantias 

fundamentais para não perder sua fonte de subsistência, desse modo, o 

empregador, fragiliza seu subordinado podendo assim utilizar de tal fraqueza para 

exceder seu pode de direção da prestação. 

Desse modo, tem se estabelecido como parâmetro fundamental para 

equilibrar a supervisão e controle da execução do trabalho e o vinculo pessoal 

estabelecido pelo contrato de trabalho, os direitos fundamentais. Pois, como diz a 

jurisprudência e doutrina, apesar de declinar de alguns direitos fundamentais, a 

partir da configuração da relação de emprego, que arbitra ao empregado 

subordinação de suas atividades ao controle do empregador, o empregado não está 

privado da tutela do ordenamento jurídico. 

Destarte, é preciso compreender que o empregado apesar de  render-se ao 

comando patronal, não desapodera de sua qualidade de ser humano e de todos os 

direitos que lhe são inerentes. Dessa forma, a prestação de serviços não pode ser 

concebida como mercadoria, pois é meio, como visto, de atingir um mínimo de 

dignidade, no entanto, caso seja o trabalho entendido como produto, estar-se 

reduzindo o empregado a condição de trabalhador escravo. 

Desse modo, por ser a relação laboral, pessoal, com relação ao empregado, 

este acaba despendendo considerável tempo de seu dia, submetido ao comando 
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empregador, assim, abdicando de seus interesses pessoais. Portanto, é fundamento 

do contrato laboral a proteção do empregado (hipossuficiente), tendo o patrão o 

dever de garantir a integridade física e moral do empregado. 

Assim, apesar do direito à intimidade estar sujeito a limitações sob o 

fundamento do direito a propriedade no ambiente de trabalho, este não pode 

deteriorar a dignidade humana do trabalhador. 

 

O poder que se origina do direito  de propriedade tem sido utilizado como 

argumento para legitimar a invasão da intimidade dos trabalhadores em flagrante 

subversão da hierarquia de valores e do grau de prestígio dado à dignidade da pessoa 

humana pela ordem jurídica brasileira e pela própria consciência ético-jurídica 

mundial moderna(..)15 

 

As restrições ao direito à intimidade legitimados pelo ordenamento jurídico e 

suas justificações serão abordadas no próximo capitulo da exordial pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 JUNIOR, Floriano B. Direito à intimidade como direito fundamental e humano nas relações de emprego. São 

Paulo: LTr, 2008. pág. 63 
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Da relação empregatícia e o poder diretivo 

 

Relação empregatícia 

 

Empregador e empregado apenas podem ter seus conceitos configurados a 

partir dos atributos da relação de emprego. Entender, se esta ou não configurado 

vinculo empregatício entre dois particulares, é de suma importância para o Direito do 

Trabalho, pois é sobre esse vinculo que está alicerçado esse ramo normativo. 

Assim, a relação de emprego é configurada pelo sujeito passivo, sujeito ativo 

e o objeto. Desse modo, sujeito ativo é o empregador, sujeito passivo é o 

empregado e o contrato de trabalho seria o objeto. 

O conceito legal de empregador está presente no artigo 2° da CLT, que 

afirma: “Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo 

os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de 

serviços”. Ainda segundo o parágrafo único desse mesmo artigo, são empregadores: 

os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas 

ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como 

empregados. 

Dessa forma, para o empregador restar configurado na relação de emprego, 

devem ter ocorrido os pressupostos dessa relação quais sejam: que  a prestação 

dos serviços não tenha natureza eventual, ocorra com pessoalidade, com 

onerosidade e subordinação jurídica. 

Nesse entendimento, segue relevante ensinamento sobre o tema: 

 

A característica da assunção dos riscos do empreendimento ou do trabalho consiste 

na circunstância de impor a ordem justrabalhista à exclusiva responsabilidade do 

empregador, em contraponto aos interesses obreiros oriundos do contrato pactuado, 

os ônus decorrentes de sua atividade empresarial ou até mesmo do contrato 

empregatício celebrado. Por tal características, em suma, o empregador assume os 

riscos da empresa, do estabelecimento e do próprio contrato de trabalho e sua 

execução.16 

 

                                                           
16 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. Ed. – São Paulo: LTr, 2012. pág. 393. 
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Assim, a partir desse conceito, infere-se que os riscos da atividade econômica 

são assumidos pelo empregador, não podendo partilhar as perdas ou os danos com 

os empregados, isto é, deve assumir isoladamente os lucros e os prejuízos de seu 

empreendimento.  

Com relação à figura do empregado, o artigo 3° da CLT afirma ser, 

necessariamente, toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual, 

com pessoalidade, mediante remuneração e sobre subordinação do empregador. 

Dessa forma, define Mascaro Nascimento como sendo empregado, “a pessoa física 

que com pessoalidade e ânimo de emprego trabalha subordinado e de modo não 

eventual para outrem, de quem recebe salário”17 

Ainda é relevante apontar que a pessoa jurídica não pode figurar como 

empregado na relação de emprego, pois aos empregados o direito do trabalho 

reserva uma proteção mais acentuada, porque estão no polo mais frágil do contrato 

laboral.  Assim, leciona Delgado: 

 

A prestação de serviços que o direito do trabalho toma em consideração é aquela 

pactuada por pessoa física (ou natural). Os bens jurídicos (e mesmo éticos) tutelados 

pelo Direito do Trabalho (vida, saúde, integridade moral, bem-estar, lazer, etc.) 

importam à pessoa física, não podendo ser usufruídos por pessoas jurídicas. Assim, 

a figura do trabalhador há de ser, sempre, uma pessoa natural.18 

 

Destarte, para estar configurado, portanto, a figura do empregado, é 

necessária a presença de alguns pressupostos, quais sejam: pessoalidade; não 

eventualidade; salário e subordinação jurídica. Dessa forma, a pessoalidade exige 

que a prestação de serviços seja realizada pelo empregado contratado, ou seja, de 

forma pessoal, não podendo outro substituí-lo. Com relação a não eventualidade, há 

a exigência que a prestação laboral seja necessária à atividade desenvolvida pelo 

empregador. No caso do salário, este é a contraprestação paga ao empregado pelos 

seus serviços. Em relação à subordinação jurídica, Alice Monteiro afirma que é o 

                                                           
17 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Princípio do Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais do Trabalhador. 

Doutrina. Revista LTr. Vol.67, n. 08, agosto de 2003, pág. 352. 
18 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. Ed. – São Paulo: LTr, 2012. pág. 352. 
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motivo ensejador que faz com “que o empregado renuncie, em parte, à sua 

liberdade de ação, aceitando, até certo ponto, o controle do empregador”.19 

Entendidas as figuras do empregado e do empregador, cabe uma análise de 

como se configura o poder empregatício na relação de emprego e, dessa forma, a 

subordinação do empregado. 

 

Poder diretivo e subordinação 

 

Como visto anteriormente, é o empregador quem dirige a atividade 

empresarial, e a própria prestação de serviços do empregado. Sendo o poder 

diretivo, uma das formas do poder empregatício, o instrumento que legitima tais 

atitudes. Desse modo, para compreendê-lo, faz-se necessária uma análise 

conceitual do poder empregatício. No entanto, a doutrina não é unânime no trato de 

sua natureza jurídica. 

Assim, são duas as correntes doutrinarias que tratam da temática, a primeira 

afirma ser o poder empregatício um direito potestativo, já a segunda diz ser um 

direito-função.  

O conceito de direito potestativo é dado por Delgado, no qual afirma ser o 

poder empregatício uma “prerrogativa assegurada juridicamente ao seu titular, no 

sentido de que possa obter efeitos jurídicos de seu interesse através do exercício 

exclusivo de sua própria vontade, de modo unilateral, próprio e automático”.20 

No caso da vertente que vislumbra ser o poder empregatício um direito-

função, tem-se que o foco não seria o desejo subjetivo do empregador, mas sim, o 

interesse coletivo de seus empregados. 

Desse modo, o empregador deve considerar o interesse de seus 

empregados, acima dos seus, pois o contrato de emprego carrega um caráter, 

sobretudo, de maneira para ser alcançada uma mínima dignidade. Ou seja, o 

empregador deve respeito aos direitos oriundos da condição humana de seus 

                                                           
19 BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do empregado. 2ª Edição. São Paulo: LTr. 2009. pág. 73. 
20 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. Ed. – São Paulo: LTr, 2012. pág. 68. 
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empregados, acima de tudo. Assim, tal condição surge a partir do dever de 

cumprimento ao princípio da função social da propriedade privada, além de que os 

direitos humanos estão ligados à relação de emprego. 

Em se referindo às ideias basilares do poder empregatício, tem se quatro 

correntes que explicam tal instituto, são elas: teoria da propriedade privada, teoria 

institucionalista, teoria da delegação do poder público e a teoria contratualista. 

Assim, os defensores da corrente doutrinária da propriedade privada afirmam 

que o direito empregatício tem origem e fundamento na propriedade da empresa, ou 

seja, o empregador manda e coordena as atividades, simplesmente porque é o 

proprietário. 

É preciso observar que tal fundamento teórico encontra-se superado, pois não 

se pode mais entender a propriedade privada, desvencilhada de sua função social, 

pois esse entendimento não abarcou o despotismo dos proprietários fabris. Dessa 

forma, entente bem Ronaldo Ferreira, ao afirmar que “o empregador comanda o 

trabalho como credor e não como senhor”.21 

 Quanto à teoria institucionalista, carrega a ideia que é a empresa um 

agrupamento social, formando, assim, uma instituição. Como tal, é inerente a sua 

configuração a hierarquia e centralização administrativa, desse modo, o empregador 

comandaria as atividades, alicerçado em políticas estatutárias. Ou seja, o 

empregador moldaria a empresa a seus critérios e princípios, pois é o governador de 

tal instituição, e caso um empregado ingresse para trabalhar, deveria moldar-se as 

politicas desenvolvidas pela empresa. Tal teoria encontra-se enfraquecida. 

Em se tratando da teoria da delegação do poder público, tem-se que como 

fundamento do poder empregatício, a tese de que é o poder público que delega 

poderes às empresas. Dessa maneira, ao dar poderes de entes públicos aos 

empregadores, os empregados aos trabalharem em tais empresas deveriam 

amoldar-se as politicas adotadas por estas. 

É importante compreender que este fundamento não vigora como base para a 

configuração do contrato laboral, pois esse acordo é de livre contratação entre as 

                                                           
21 FERREIRA, Ronaldo N. O direito à intimidade do empregado e o poder empregatício: reflexão acerca da 

revista pessoal. Jundiaí: Paco Editorial, 2013. pág. 72. 
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partes, além do que é devido ao empregado, receber uma contraprestação pelos 

serviços realizados.  

A teoria contratualista é a mais adotada pela doutrina e jurisprudência 

nacionais, desse modo, afirma que o fundamento do poder empregatício é o animus 

de contratar. Ainda salienta que o tipo de contrato firmado pelas partes é o típico 

“contrato de adesão”, pois nesse tipo de contrato a parte contratante, ao aderir, não 

pode contestar ou discutir cláusulas do contrato, desse modo, esta submetido a ele. 

Com o intuito de embasar tal teoria, é utilizado como fundamento para essa 

tese o artigo 423 do Código Civil, que trata o seguinte: “Art.423. Quando houver no 

contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 

interpretação mais favorável ao aderente”22. Desse modo, com o fito de reforçar a 

proteção do hipossuficiente, empregado, no contrato de emprego, o direito 

trabalhista utiliza desse artigo do Código Civil.  

Destarte, para a teoria contratualista, empregado e empregador celebram o 

contrato de trabalho por acordo de vontades. É a teoria predominante no Brasil. 

Ainda cabe entender que contrato de trabalho é gênero, do qual contrato de 

emprego é espécie, dessa forma, estão abarcados por aquele os serviços prestados 

pelos funcionários públicos, os celebrados pelos autônomos, pelos trabalhadores 

avulsos e do trabalhador eventual. 

É possível concluir, portanto que devido ao fato de ser o empregador o 

responsável pelos lucros e prejuízos do negócio, é o possessor do poder diretivo, ao 

qual fica atribuído o direito de dirigir, regulamentar, fiscalizar e punir os empregados 

pelo não cumprimento dos afazeres. Assim, é esse conjunto de direitos que formam 

o poder diretivo do empregador, e tais direitos vão se completando a partir do 

controle e da tomada de decisões do empregador. 

Desse modo, pode-se compreender o poder diretivo um todo, formado por 

três dimensões distintas, no entanto, complementares, a saber: o poder 

organizacional, de controle e o disciplinar. Como bem elucida Vecchi:  

 

                                                           
22 Código Civil. Disponível em: ≤ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm≥.  Acesso em: 12 

de fevereiro de 2017. 
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Esse poder contratual conferido ao empregador tem varias facetas funcionais que se 

inter-relacionam, permitindo-lhe dirigir a prestação laboral do empregado e 

regulamentar a forma como essa prestação laboral será realizada dentro da dinâmica 

da atividade do empregador (poder de comando ou organizacional), bem como 

conferindo ao empregador a possibilidade de fiscalizar a atividade laboral (poder de 

controle ou fiscalização) e, também, de disciplinar e punir o empregado que 

descumprir com as obrigações que nascem da realização do contrato (poder 

disciplinar ou punitivo).23 

 

É necessário concluir, pois que é esse conjunto de funções conferidas ao 

empregador, pelo ordenamento jurídico, que formam o poder diretivo, presente na 

relação empregatícia. Desse modo, o poder diretivo nada mais é do que 

consequência jurídica da celebração do contrato de trabalho, sendo tal poder 

variável, a depender de uma série de variantes, tanto dentro da própria empresa, 

quanto do momento histórico vivenciado pela sociedade no qual o contrato de 

emprego se desenvolve. 

Pontuadas, a natureza jurídica e os fundamentos do poder diretivo, faz-se 

necessário analisar como ocorre a sujeição do empregado ao empregador. 

Primeiramente, é preciso entender que essa sujeição surge pela 

subordinação decorrente do contrato laboral, no qual empregado e empregador são 

sujeitos e ambos consentem com a consequente sujeição inerente a esse tipo de 

contrato. No entanto, é preciso entender que essa subordinação deve insurgir 

apenas sobre a atividade desenvolvida pelo empregado e não sobre sua pessoa. 

Sobre o assunto especifica Delgado:  

 

Subordinação deriva de sub (baixo) e ordinare (ordenar), traduzindo a noção 

etimológica de estado de dependência ou obediência em relação a uma hierarquia de 

posição de valores. Nessa mesma linha etimológica, transparece na subordinação 

uma ideia básica de ‘submetimento, sujeição ao poder dos outros, às ordens de 

terceiros, uma posição de dependência’.24 

 

Assim, é possível compreender a subordinação como uma situação jurídica 

derivada do contrato de emprego, de forma que para realizar suas atividades 

                                                           
23 VECCHI, Ipojucan Demétrius. Noções de Direito do Trabalho: um enfoque constitucional- 3. Ed., ver. E 

ampl. – Passo Fundo: Universidade de Passo Fundo, 2009. pág. 438. 
24 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. Ed. – São Paulo: LTr, 2012. pág. 291. 
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laborais, o empregado deve consentir em ser submeter ao poder diretivo do 

empregador. Isto é, o trabalhador tem sua autonomia de vontade limitada, com 

relação á prestação de serviços, com o fito de transferi-la ao empregador para dirigir 

tal atividade.  

Assim, entende Nascimento:  

 

Na relação de emprego a subordinação é um lado, o poder diretivo é o outro lado da 

moeda, de modo que, sendo o empregado um trabalhador subordinado, o 

empregador tem direitos não sobre sua pessoa, mas sobre o modo como a sua 

atividade é exercida.25 

 

Dessa forma, constata-se que a tese da subordinação subjetiva não vigora 

mais no ordenamento jurídico atual, pois a natureza jurídica da subordinação do 

empregado é tida como uma subordinação jurídica. Assim, a subordinação advêm 

do próprio contrato de trabalho estabelecido entre empregado e o empregador, no 

qual o primeiro acolhe a direção do segundo, como forma efetivar a prestação do 

trabalho. 

Nesse sentido Delgado ensina: 

 

Como se percebe, no Direito do Trabalho a subordinação é encarada sob um prisma 

objetivo: ela atua sobre o modo de realização da prestação e não sobre a pessoa do 

trabalhador. É, portanto, incorreta, do ponto de vista jurídico, a visão subjetiva do 

fenômeno, isto é, que se compreenda a subordinação como atuante sobre a pessoa do 

trabalhador, criando-lhe certo estado de sujeição possa concretamente ocorrer, 

inclusive com inaceitável frequência, ela não explica, do ponto de vista sócio 

jurídico, o conceito e dinâmica essencial da relação de subordinação. 26 

 

Destarte, a subordinação também serve como parâmetro para distinção entre 

trabalhador autônomo e empregado, pois caso não haja subordinação na relação 

entre as partes, no momento de prestação dos serviços, estar-se diante de um 

trabalhador autônomo. Desse modo, como bem é sabido, a CLT não se aos 

trabalhadores autônomos, mas sim aos empregados. 

                                                           
25 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Princípio do Direito do Trabalho e Direitos Fundamentais do Trabalhador. 

Doutrina. Revista LTr. Vol.67, n. 08, agosto de 2003, pág.694. 
26 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. Ed. – São Paulo: LTr, 2012. pág. 291 
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Ainda é importante analisar os critérios de ocorrência da subordinação na 

relação de emprego, pois a doutrina discutiu muito até perfazer o atual entendimento 

hegemônico, a respeito da subordinação na relação empregatícia. Assim, são os 

critérios: técnico, social e o jurídico. 

Quando vislumbrada a subordinação através do critério técnico, há o 

pressuposto sobre o qual o empregador é quem detêm o comando técnico dos 

empregados, isto é, é o empregador que possui os conhecimentos técnicos 

desenvolvidos pelos empregados. Assim, os comandos emanados do patrão são 

eivados de conhecimentos, pois este é o detentor do saber. No entanto, tal premissa 

não merece guarita, pois em muitas situações, os empregados são contratados 

pelos tomadores de serviços, por seus conhecimentos técnicos.  

Nessa temática, leciona Delgado: 

 

A subordinação (assimilada a expressão dependência) já foi também, considerada 

como fenômeno de natureza e fundamentação técnica (dependência técnica): o 

empregador monopolizaria, naturalmente, o conhecimento necessário ao processo de 

produção em que se encontrava inserido o empregado, assegurando-se, em 

consequência, de um poder específico sobre o trabalhador. A assimetria no 

conhecimento técnico daria fundamento à assimetria na relação jurídica de 

emprego.27 

 

No caso do critério econômico, encontra-se com falhas. Pois através desse 

critério, o empregado sempre será economicamente frágil, em relação a seu 

empregador, pois aquele teria apenas o salário pago por este como meio de 

sobrevivência. Todavia, casos isolados não definem o elemento essencial para o 

vinculo empregatício, dessa forma, nem sempre o empregado dependerá do salário 

para sobreviver, além do mais, há situações que o empregado possui elevada 

condição financeira. 

Assim, observa Delgado: 

 

Contudo ainda que o critério econômico acima consignado tenha irrefutável validade 

sociológica, ele atua na relação jurídica especifica como elemento externo, incapaz, 

                                                           
27 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. Ed. – São Paulo: LTr, 2012. pág.293. 
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portanto, de explicar, satisfatoriamente, o nexo preciso da assimetria poder de 

direção/subordinação. De par com isso, a assincronia 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).28 

 

Fazendo analise a respeito do critério social, chega-se a conclusão que seria 

uma soma dos critérios anteriores. Posto isto, carrega consigo o fundamento de que 

seria o empregado não detentor de conhecimentos técnicos, como também seria 

economicamente hipossuficiente. Assim, com base em tais ideários, tal tese não 

merece prosperar. 

A partir do já exposto, conclui-se, portanto, que o critério jurídico é o critério 

mais aceito pela doutrina e jurisprudência, como fundamento da subordinação do 

empregado. Pois, tal critério surge da situação contratual e legal que é originada 

pelo contrato de trabalho. Como bem analisa Delgado: 

 

Clássica é a subordinação consistente na situação jurídica derivada do contrato de 

trabalho, pela qual o trabalhador compromete-se a acolher o poder de direção 

empresarial no tocante ao modo de realização de sua prestação laborativa. 

Manifesta-se pela intensidade de ordens do tomador de serviços sobre o respectivo 

trabalhador. É a dimensão original da subordinação, aquela que mais imediatamente 

na história substituiu a anterior servidão na realidade europeia, propagando-se 

genericamente pelo capitalismo disseminado de décadas e séculos seguintes. 

Continua, hoje, como a mais comum e recorrente modalidade de subordinação, 

ainda bastante destacada nas relações socioeconimicas empregatícias.29 

 

Ainda é importante analisar que a subordinação jurídica na relação de 

emprego, pode ser tratada tanto sobre a vertente subjetiva, quanto pela objetiva. Na 

subordinação subjetiva deve estar presente pelo menos um, dos aspectos seguintes: 

pessoal, técnico e econômico. 

Assim, o empregado quando sujeito ao controle da jornada de trabalho, está, 

desse modo, subordinado pessoalmente ao empregador. No caso do aspecto 

técnico, faz-se presente quando o empregado é condicionado a executar as tarefas 

de acordo com as regras impostas pelo empregador. Quanto ao critério econômico, 

                                                           
28 Idem. pág. 292. 
29 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10. Ed. – São Paulo: LTr, 2012. pág.293. 
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vislumbra-se pela dependência econômica exercida através do salario pago pelo 

empregador. 

Bem como, pela perspectiva objetiva, a subordinação esta envolta pela 

atividade desenvolvida por este, integrada à organização e funcionamento da 

empresa. Isto, ao celebrar o contrato o empregado aceita a forma como será 

desenvolvidas suas atividades na empresa. 

Assim, diante da realidade de que é o empregador detentor de certos poderes 

sobre a prestação de serviços de seu empregado, há que ser analisado até que 

ponto é legitimo o exercício do poder diretivo no ambiente laboral. Desse modo, há 

de ser analisado o limite que deve ser observado pelo empregador para que não 

invada a privacidade de seu empregado, pois o poder diretivo não é legitimador para 

desrespeitos aos direitos fundamentais, constitucionalmente assegurados a todos, 

de cuja titularidade não se dissociam os trabalhadores pelo simples fato de estes 

serem empregados. 

 

Limites ao poder diretivo 

 

A relação empregatícia, que tem como um de seus elementos a 

subordinação, estrutura-se como uma relação contratual, bilateral, onerosa e 

sinalagmática, de execução imediata ou sucessiva, que tem como um de seus 

pilares, o princípio da continuidade do vínculo empregatício, além de ter caráter 

eminentemente obrigacional. Desse modo, esse caráter obrigacional deve ser 

entendido tanto sobre o aspecto econômico, no qual os lucros dos serviços 

prestados são transferidos para o empregador, quanto o aspecto pessoal, no qual o 

empregado subordina-se ao empregador. 

Destarte, pode-se entender, portanto, a relação empregatícia, como um 

vínculo jurídico obrigacional, sob o qual o empregado fica adstrito a satisfazer uma 

prestação ao empregador. Dessa forma, há um dever de prestação e um direito de 

crédito, ou seja, o empregador objetiva a prestação de serviços e o empregado o 

pagamento do salário. 
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Ainda é importante mencionar, que na relação empregatícia o conteúdo 

obrigacional é duplo, pois tanto empregador quanto empregado, ao realizarem o 

contrato de trabalho, convertem-se, concomitantemente, em credores e devedores, 

isto é, são, ao mesmo tempo, credor e devedor na mesma relação jurídica.  

Como bem é sabido, no ato de celebração contratual, o empregado torna-se 

devedor, obrigando-se, assim, a prestar serviços de acordo com a estrutura 

organizacional de seu empregador, e certo que com diligência, obediência, boa-fé e 

respeito ao tomador de serviços e aos demais empregados. Desse modo, tornando-

se, por outro lado, credor da remuneração.  

Além do mais, a prestação de serviços é incorporada pela própria 

pessoalidade, pois não há como dissociar a pessoa do prestador de serviços, de 

garantias inerentes, como são os direitos da personalidade. Dessa forma, o 

trabalhador também é credor da observância pelo seu patrão, aos direitos da 

personalidade. 

Em contrapartida, o empregador possui como obrigação principal o 

pagamento do salário, entretanto, deve ainda municiar com instrumentos o trabalho, 

obedecer as normas, ter boa-fé em suas ações, além de propiciar aos trabalhadores 

segurança, higiene básica, qualidade de vida no ambiente laboral. Outrossim, deve 

ainda ordenar e dirigir a atividade empresarial, respeitando a dignidade da pessoa 

humana, pois, esta constitui a verdadeira limitação jurídica do exercício do poder 

direito. 

Mediante o exposto, fica claro que apesar de o pagamento de salário ser a 

obrigação fundamental, dar guarita aos direitos da personalidade do trabalhador, é 

tão necessário quanto essa prestação pecuniária.  

Com efeito, a relação laboral acarreta uma dependência do trabalhador, pois 

é submetido às ordens do patrão, mediante o poder diretivo, além de executar as 

atividades pelas quais foi contratado. A partir de tais pressupostos da relação de 

emprego, percebe-se que o empregador pode alterar as condições do contrato, sem 

anuência da outra parte, configurando o jus variandi. Assim posto, vislumbra-se uma 

exceção ao princípio da inalterabilidade do contrato de emprego.  
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Indubitavelmente, a relação empregatícia, de caráter personalíssimo, 

constitui-se como âmbito propenso para transgressões aos direitos da personalidade 

do empregado. Além do mais, devido ás atuais exigências do mercado de trabalho, 

através do desenvolvimento tecnológico, o qual fez prescindir força de trabalho 

humano. Dessa forma, a empregabilidade tornou-se deficiente em número de vagas, 

pois a tecnologia permite menos custos para o empregador. Assim, por haver maior 

demanda de mão-de-obra, em relação às vagas, que em muitos casos, os 

empregadores cometem abuso do poder diretivo, agindo de maneira degradante 

para com seus funcionários. O assédio sexual e moral, o trabalho análogo ao 

escravo, discriminações, invasões na seara íntima do empregado, utilizando de 

instrumentos tecnológicos para isso, por exemplo. 

Nessa perspectiva, é constante na prática, o sofrimento do empregado, pois, 

na atualidade, é uma figura fragilizada pela invasão a intimidade e demais direitos da 

personalidade, sobre justificada do poder empregatício, através de extrapolações de 

condições de trabalho. Dessa forma, lesando as particularidades de sua 

personalidade. 

Destarte, o desempenho do poder empregatício e consequentemente o jus 

variandi esbarram na fronteira estabelecida pela dignidade da pessoa humana, pois 

seu reconhecimento é garantido pela ordem pública, sobretudo quando afirma ser 

sobreposto ao interesse individual ou econômico. Desse modo, evidencia-se essa 

limitação como parâmetro de ordem política, econômica e de justiça social. 

Na Espanha, o Tribunal Constitucional, através de um julgado datado de 29 

de julho de 1985, decidiu que o ambiente empresarial não seria território imune às 

liberdades inerente aos trabalhadores, desse modo, as empresas não poderiam ser 

mundos isolados da sociedade, nem tão pouco, os trabalhadores podem ser 

privados de direitos fundamentais e liberdades públicas, garantidos pela 

Constituição. 

Ainda é importante analisar que a Corte Constitucional Italiana entende, que 

as limitações dos direitos da personalidade no ambiente laboral, não podem ser 

realizadas sem o consentimento do empregado, desse modo, devem ocorrer através 

do aceite do interessado, no caso de recusa sem justificativa, só cabe 

responsabilidade disciplinar. Assim, entende a Corte que a fiscalização quando 
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observada tal pressuposto, não comportariam degradação jurídica e assim não 

lesariam a dignidade do sujeito. 

Semelhantemente ao disposto pelo ordenamento jurídico italiano, a Lei do 

Contrato de Trabalho da Argentina, através do artigo 70, afirma que os sistemas de 

controle dos funcionários, com finalidade de proteção aos bens do empresário, 

deverão ser usados com certa discrição, pois é assegurada a dignidade do 

empregado, como por exemplo, meios de seleção automática destinados à 

totalidade do pessoal. Assim, os controles das funcionárias só poderão estar sendo 

realizados pelas pessoas do mesmo sexo. Além do mais, em todos os casos, os 

sistemas deverão ser postos ao conhecimento da autoridade que fiscaliza a 

aplicação das normas trabalhistas (art. 71), a qual está obrigada a verificar se os 

sistemas estão sendo adotados com respeito à dignidade do empregado. 

Assim, pode ser concluído, portanto, que a subordinação jurídica do 

empregado não o sujeita ao pode diretivo sem limitações, pois como foi 

demonstrado, esse poder encontra barreira nos direitos da personalidade, desse 

modo, podem ser aplicados aqueles que compõem as liberdades públicas que estão 

protegidas pela Constituição Federal que veda a discriminação do empregado 

(incisos I e VIII); obrigar a fazer ou não fazer algo expressamente previsto em lei 

(inciso II); submetê-lo a tortura e a tratamento desumano ou degradante (inciso III); 

impedir a manifestação de seu pensamento (inciso IV); violar a consciência e crença 

(inciso VI); além de sua intimidade, imagem, honra e vida privada (inciso X), dentre 

outras liberdades públicas, além dos limites laborais impostos pela Constituição 

Federal ao empregador, art. 7°, 8° e 9°, que caracterizam-se como obrigações 

positivas ou negativas, tais como pagar salário mínimo, adicionais salariais, observar 

limites de jornada, não discriminar pessoas portadoras de deficiência. 

Na Consolidação de Leis do Trabalho também existem limitações e restrições 

ao poder diretivo, desse modo, estabelece a CLT: a imodificabilidade das condições 

de trabalho (art. 444 e 468), além de vedar a alteração unilateral das condições de 

trabalho e o local da prestação dos serviços, veda ainda, a dupla punibilidade para 

atos faltosos ou até mesmo punições graves para atos faltosos considerados leves. 

Assim, de modo indireto, dá ainda mais segurança jurídica à relação de emprego. 
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Destarte, a partir do até agora exposto, pode-se chegar a conclusão que 

apesar da legislação do trabalho não tratar, de maneira específica, do direito a 

intimidade, como esta salvaguardado na Constituição Federal, ao prever como 

princípio fundamental do Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa 

humana, buscou-se tutelar os direitos da personalidade, incluindo a intimidade, de 

todos os indivíduos, que prestem ou não serviços, cujos direitos foram 

regulamentados, ainda que não tão amplamente quanto merecidos, pelo Código 

Civil de 2002, aplicado subsidiariamente ao contrato de trabalho. Assim, compete ao 

interpretes e aplicadores do Direto a manipulação do ordenamento jurídico vigente 

para a garantia da tutela de todos os direitos da personalidade do trabalhador. 
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Casos próprios de violação à intimidade no ambiente de trabalho 

 

Como foi posto anteriormente, devem existir limites ao poder empregatício, 

em que pesem estes sejam os direitos da personalidade do trabalhador, ou seja, o 

empregador ao exercer a função de controlar, fiscalizar e punir deve fazer com 

respeito ao empregado, mesmo que o ambiente de trabalho seja o local do exercício 

do poder diretivo. 

Desse modo, o presente estudo visa demonstrar violações ao direito à 

intimidade dos empregados pelo empregador, sempre observando as decisões dos 

tribunais da justiça trabalhista. 

 

Revistas pessoais 

 

Revista pessoal é a busca realizada pelo empregador, geralmente feita por 

seus prepostos, que visa assegurar a propriedade empresarial. São ainda 

classificadas em investigativas e preventivas, desse modo, as primeiras objetivam 

descobrir o agente ativo de um furto na empresa, por exemplo, as segundas, têm 

como fundamento precaver os bens da empresa para que não sejam furtados. 

Desse modo, é importante adiantar que como bem esclareceu Alice Monteiro 

Barros, “há muitos anos a jurisprudência brasileira vem admitindo a revista pessoal, 

com fundamento no direito do empregador proteger seu patrimônio”30. 

Com bem salienta a autora, a recusa da revista pelo trabalhador é legítima, 

quando esta exceder as prerrogativas do poder diretivo e passar a ofender ou 

injuriar a intimidade daquele. 

Interessante pronunciar a justificativa da autora para a concordância da 

realização de revistas pessoais na empresa. Pois segundo seu posicionamento, as 

revistas não podem encobrir um comodismo do empresário na atitude de defesa de 

seu patrimônio, mas sim enquanto uma maneira viável para proteção de seus bens. 

Para tanto, deve ser a revista pessoal ser adotada caso haja bens que permitam 

                                                           
30 BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do empregado. 2ª Edição. São Paulo: LTr. 2009. pág. 74. 
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uma subtração efetiva, não cabendo uma justificativa genérica para adoção de tal 

atividade.  

A jurisprudência nacional, no caso em questão tem adotado o posicionamento 

de que para haver violação ao princípio da intimidade pelo empregado, não se faz 

necessário a comprovação baseada em provas incontestáveis, mas sim uma 

suposição, devendo tal dano ser reparado através de valor pecuniário. 

Ainda é importante ressaltar que as revistas são permitidas quando forem de 

caráter pessoal. Assim, por ser permitida a revista pessoal, só ensejará violação à 

intimidade, quando não observar à intimidade do empregado.  

Assim, concorda Alice Monteiro: 

 

Ocorre, entretanto, que, mesmo se necessária a revista, a forma como for levada a 

efeito poderá ser desrespeitosa e humilhante. A conduta do empregador, nesse caso, 

traduz atentado ao pudor natural dos empregadores, além de violar-lhes a intimidade 

e a dignidade, emergindo, daí, o dano moral que se procura reparar.31 

 

Assim, cabe a leitura do seguinte julgado referente à temática: 

 

EMENTA APELO PATRONAL. JUSTA CAUSA. INDEVIDA. EM QUE PESE 

OBEDECIDA A GRADAÇÃO DA PENA, NÃO SE VERIFICA HIPÓTESE DE 

DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA QUANDO NÃO HOUVE PUNIÇÃO 

IMEDIATA DO TRABALHADOR COM A PENA CAPITAL. DESPROVIDO. 

RECURSO OBREIRO. REVISTA ÍNTIMA. BOLSAS. DANO MORAL. 

CONFIGURADO. RESTOU EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE, RECLAMADA 

SUBMETIA SEUS EMPREGADOS A CONSTANTES CONSTRANGIMENTOS 

MORAIS QUANDO, IMOTIVADAMENTE, DETERMINAVA REVISTAS NOS 

PERTENCES (BOLSAS) DE SEUS EMPREGADOS. ESSA PRÁTICA 

CONSISTENTE EM REVISTAS ÍNTIMAS (E QUANDO SÃO REVISTADOS 

BOLSAS, SAPATOS E BONÉS, NÃO DESFIGURAM A NATUREZA 

""ÍNTIMA"" DAS REVISTAS) DEVERÁ SER EXTIRPADA DAS ROTINAS DE 

TRABALHO, MÁXIME DIANTE DA EXISTÊNCIA DE DIVERSOS MEIOS DE 

CONTROLE DO QUAL A RÉ PODERIA TER SE UTILIZADO EM DEFESA DO 

SEU PATRIMÔNIO. TAL PRÁTICA OFENDE FRONTALMENTE O DIREITO 

CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE À INTIMIDADE, ESCULPIDO 

NO INCISO X, ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, PORTANTO, 

PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. APELO PROVIDO. II.(TRT-19 - RO: 

00107799820135190003 0010779-98.2013.5.19.0003, Relator: Antônio Catão, Data 

de Publicação: 20/03/2016) 
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A partir deste julgado, extrai-se que as revistas pessoais devem ser adotadas 

em ultimo caso, ou seja, por serem atitudes facilmente invasivas, para que não 

empregado não corra o risco de ter sua intimidade invadida, essa medida deve ser 

raramente tomada, pois há meios tecnológicos que substituiriam tal atividade. Desse 

modo, o empregador também deve usar a tecnologia em benefício de seus 

funcionários.  

Assim, esclarece e exemplifica Alice Monteiro: 

 

A tecnologia também poderá ser utilizada para evitar ou reduzir os efeitos da revista 

na intimidade dos empregados. A título de exemplo, a colocação de etiquetas 

magnéticas em livros e roupas torna desnecessária a inspeção em bolsas e sacolas, 

nos estabelecimentos comerciais. Quando utilizada, a revista deve ser de caráter 

geral, impessoal, para evitar suspeitas, através de critério objetivo (sorteio, 

numeração, todos os integrantes de um turno ou setor), mediante ajuste prévio com a 

entidade sindical ou com o próprio empregado, na falta daquela, respeitando-se, ao 

máximo, os direitos da personalidade (intimidade, honra, entre outros)32 

 

Ainda é importante afirmar que a revista deverá ser realizada no ambiente 

empresário, local, no qual o poder empregatício é competente para fiscalizar, desse 

modo, a revista dos trabalhadores não se realizará fora da empresa, ainda que o 

empregador possua fundada suspeita, em tal circunstância, deverá recorrer às 

autoridades competentes. Assim, é preferível que a revista seja realizada na saída, 

na entrada ou durante a execução das atividades, tal situação é corriqueira em 

casos de manejo produtos de risco, por exemplo, em minas, para evitar a entrada de 

explosivos. Contudo, a revista não pode ocorrer várias vezes ao dia, sem um justo 

motivo, pois estaria configurado o abuso do poder diretivo. 

Nesse sentido, são as jurisprudências seguintes: 

 

REVISTA ÍNTIMA. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. DANO 

MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Configura excesso na fiscalização patronal e 

extrapolação do exercício regular do seu poder diretivo, a submissão do empregado 

a revista pessoal, pois viola a sua intimidade e expõe o obreiro a constrangimentos e 

humilhações com o intuito de evitar subtração de seu patrimônio, fazendo, assim, 

com que o tratamento dispensado crie sobre o trabalhador, suspeita de prática de ato 

delituoso, razão pela qual não se pode afastar a hipótese de ocorrência de dano moral 

indenizável(TRT-5 - RecOrd: 00008377820135050020 BA 0000837-

78.2013.5.05.0020, Relator: JEFERSON MURICY, 5ª. TURMA, Data de 

Publicação: DJ 20/02/2015.) 

                                                           
32 BARROS, Alice Monteiro de. Proteção à intimidade do empregado. 2ª Edição. São Paulo: LTr. 2009. pág. 78. 
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REVISTA ÍNTIMA. DISPONIBILIDADE DE OUTROS MEIOS PARA 

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO. PROCEDIMENTO INADEQUADO. OFENSA 

A DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. A luz do entendimento consolidado nesse Regional, a 

devassa nos pertences dos empregados, praticada com lastro no poder fiscalizatório 

do empregador e na defesa do patrimônio da empresa, sem que haja justificativa 

plausível, encontra limites em garantias constitucionais, concernentes à intimidade e 

à dignidade da pessoa do trabalhador, não podendo ser tida como exercício regular 

do direito potestativo do empregador. Nesse contexto, o procedimento de revista 

íntima adotado pela demandada, certamente excedeu o poder diretivo que lhe é 

peculiar, de modo a afrontar os limites da dignidade e caracterizar situação vexatória 

e humilhante para o demandante, nos moldes do art. 5º, X, da Constituição Federal, 

mormente quando se constata a disponibilidade de outros meios para proteção do 

patrimônio.(TRT-13 01312079120155130008 0131207-91.2015.5.13.0008, Relator: 

ROBERTA DE PAIVA SALDANHA, Data de Julgamento: 15/03/2016, 2ª Turma) 

 

Assim, a partir do exposto, chega-se à conclusão de que apesar de a revista 

pessoal ser um instrumento de fiscalização do poder diretivo, não se pode aplicar tal 

técnica sem uma limitação, pois caso assim fosse, o Poder Judiciário estaria 

praticando um desserviço à tutela da intimidade do empregado. Desse modo, deverá 

prevalecer, no conflito do direito à intimidade do trabalhador e o direito de 

propriedade do empregador, o direito à intimidade, pois consagra a pessoa humana. 

 

Monitoramento por imagem 

 

É o monitoramento tendo com base a filmagem através de câmeras, com 

fundamento na proteção e segurança de pessoas e coisas. Assim, de inicio, é 

preciso ressaltar que a jurisprudência nacional vem permitindo essa fiscalização, 

salvo se objetivarem aspectos de caráter íntimo do empregado. 

Desse modo, a problemática se revela no direito à intimidade do empregado 

frente o monitoramento por imagens para fins de proteção de pessoas e dos bens. 

Ainda é preciso ressaltar que a prática de filmagens, atualmente, nas 

empresas é bastante comum, principalmente por motivo dos avanços tecnológicos. 

Desse modo, o empregador prescinde, em muitos casos, de um funcionário para 

realizar tal atividade, pois através desses avanços tecnológicos, a vigilância pode 

ser realizada à distância, inclusive de outros países. 
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Assim, o ordenamento jurídico brasileiro não proíbe que o poder de direção 

do empregador se configure por meio do monitoramento por imagens e som de 

controle da atividade laboral. Desse modo, esse acervo tecnológico pode ser um 

instrumento probatório valioso na análise de condutas dos trabalhadores. 

Entretanto, não será qualquer local do ambiente de trabalho que poderá 

ensejar vigilância, pois há locais que não necessitam de vigilância, tampouco há 

bens patrimoniais relevantes. Nesse sentido, concorda Alice Monteiro: 

 

Inadmissível é entender que o conjunto de locais do estabelecimento esteja sob total 

controle do empregador e autorizar a introdução de aparelhos audiovisuais 

indistintamente. Ora, há certos locais privados por natureza ou destinados ao 

descanso do empregado.33 

 

Assim, tratando da temática seguem as jurisprudências: 

 

CÂMERA EM VESTIÁRIO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. A 

existência de câmeras em vestiários, ainda que focalizando apenas os armários, sem 

que haja ambiente totalmente independente daquele em que realizadas as filmagens, 

implica flagrante violação à intimidade do trabalhador, caracterizando o 

procedimento patronal sobreposição do direito patrimonial em detrimento da 

dignidade da pessoa humana, o que não pode prevalecer, em razão do que dispõem 

os arts. 5º, inciso X, e art. 1º, inciso III, da CF/88 c/c 11 a 21 do CC/2002. 

Inteligência da Súmula n. 20 deste Tribunal.(TRT-23 - RO: 

00006260620155230106, Relator: TARCISIO REGIS VALENTE, 1ª Turma-PJe, 

Data de Publicação: 05/04/2017) 

CÂMERA EM VESTIÁRIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA LOCAL 

RESERVADO PARA TROCA DE UNIFORME. COMPENSAÇÃO. A utilização 

de câmeras em vestiários implica flagrante violação à intimidade do trabalhador, 

caracterizando eventual procedimento patronal sobreposição do direito patrimonial 

em detrimento da dignidade da pessoa humana, o que não pode prevalecer, em razão 

do que dispõem os arts. 5º, inciso X e art. 1º, inciso III da CF/88 c/c 11 a 21 do 

CC/2002. Quanto ao tema, este Egrégio Regional editou a Súmula n. 20, cuja dicção 

foi mantida, por maioria, no julgamento do IUJ n. 0000065-09.2015.5.23.0000, que 

versava sobre o campo de filmagem das câmeras instaladas em vestiários e 

banheiros, nos seguintes termos: "INSTALAÇÃO DE CÂMERA EM VESTIÁRIO. 

DANO MORAL.O monitoramento por câmera em vestiário/banheiro configura 

abuso do poder diretivo por violar a intimidade do trabalhador". In casu, a prova dos 

autos não é suficiente a autorizar a conclusão de que, durante parte do vínculo 

empregatício, havia separação entre o local de troca de roupas e aquele focalizado 

pelas câmeras no vestiário da Ré, tampouco que as filmagens realmente não estavam 

sendo realizadas, razão pela qual configurado o dever de indenizar. Recurso da 

Autora a que se dá parcial provimento.(TRT-23 - RO: 00023443520155230107, 

Relator: TARCISIO REGIS VALENTE, 1ª Turma-PJe, Data de Publicação: 

23/03/2017) 
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Assim, pode-se entender que a instalação de câmeras de filmagem no 

ambiente de trabalho, constitui uma atitude ajustada ao principio da 

proporcionalidade, pois, segundo Alice Monteiro, “ é uma medida justificada, 

equilibrada e imprescindível” 34. Além do próprio princípio da proporcionalidade, o 

poder diretivo, através dessa fiscalização, sofre limitações quanto a filmagens em 

banheiros, como justificativa, a proteção à intimidade do trabalhador. 

Ainda é importante mencionar que essa limitação não é absoluta, pois o 

empresário pode, excepcionalmente, instalar câmeras de vídeo nos corredores de 

acesso ao banheiro, sob justificativa de fiscalizar o obreiro que passa boa parte de 

sua jornada de trabalho no banheiro.  Além disso, o obreiro pode colocar 

equipamento de filmagem nos vestiários, caso haja um local que não seja filmado 

para a troca de roupa, como forma de assegurar os pertences de seus empregados.  

Assim, segue a decisão, do mesmo Tribunal Regional das anteriores: 

 

CÂMERA EM VESTIÁRIO. RESGUARDO DA PRIVACIDADE. PROVA. 

NOVA PERSPECTIVA APÓS REVISÃO DA SÚMULA N. 20 DO REGIONAL. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. Não há dúvida de que a 

instalação de câmeras de vigilância no vestiário dos trabalhadores extrapola os 

poderes de direção e fiscalização conferidos por lei ao empregador, dando ensejo à 

reparação pecuniária pelo dano moral sofrido (Súmula n. 20 deste Tribunal). 

Contudo, há de se começar a verificar, casuisticamente, o ambiente monitorado, na 

medida em que, a depender da prova acerca da filmagem apenas dos armários ou da 

existência de locais próprios para troca de roupas sem alcance das câmeras, há de se 

afastar a configuração da violação à intimidade do empregado. In casu, provou-se 

que havia resguardo total da privacidade do empregado no momento da troca de seu 

uniforme, pelo que reforma-se a sentença para excluir a condenação no pagamento 

de indenização por dano moral. (TRT-23 - RO: 00002339620155230101, Relator: 

EDSON BUENO DE SOUZA, 1ª Turma-PJe, Data de Publicação: 20/03/2017) 

 

Desse modo, é assegurado ao empregador o direito de zelar por seu 

patrimônio, sendo a fiscalização através de filmagens uma das formas para esse 

exercício, no entanto, é vital que esse mecanismo não esteja eivado de ilegalidade. 

Isto é, que o objetivo do empregador não seja gravar ou reproduzir aspectos de 

índole intima do obreiro. Assim, a fiscalização será ilícita quando for realizada de 

maneira desleal, atentando contra à dignidade do empregado. 
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Escuta Telefônica 

 

Primeiramente, é preciso ratificar que devido aos avanços tecnológicos, no 

ambiente de trabalho, aumento das intromissões na esfera íntima dos empregados. 

Desse modo, a interceptação de conversas e o monitoramento das chamadas pelo 

empresário são comuns na atualidade. 

No Brasil, o direito a inviolabilidade das comunicações é uma garantia 

constitucional, conforme se depreende do artigo 5°, inciso XII, somente por ordem 

judicial, mediante investigação criminal e instrução processual penal, que perderá o 

caráter de sigilosa. Desse modo, o trabalhador não deixa de gozar dessa proteção 

jurídica, pelo fato de estar subordinado juridicamente ao empregador.  

Contudo, caso o patrão disponibilize aos seus funcionários, aparelhos 

celulares, como sendo ferramentas de trabalho, esse celular poderá sofrer restrições 

de uso, no entanto, não poderá tal controle ter caráter de arbitrariedade, pois o 

empregador não pode, sem avisar ao funcionário que o celular sofrer fiscalizações 

de uso. 

Desse modo, corroborando com esse entendimento é a seguinte decisão: 

Quebra do sigilo de comunicações telefônicas privadas de funcionário configura 

ilícito trabalhista quando esse controle patronal sobre o uso do telefone não é 

comunicado previamente ao trabalhador, circunstância abrangida pela confissão 

ficta. Conduta patronal que excede os limites do poder fiscalizatório, violando 

direito constitucionalmente assegurado e autorizando ao pagamento de reparação 

pelo dano imaterial perpetrado. Sentença parcialmente reformada. (TRT-1 – RO: 

2787620105010008 RJ, Relator: Jorge Fernando Gonçalves da Fonte, Data de 

Julgamento: 08/10/2012, Terceira Turma, Data de Publicação: 29/10/2012)  

 

Ainda é relevante apontar a omissão da Consolidação de Leis Trabalhistas do 

Brasil, em relação ao tema, desse modo, a doutrina e jurisprudência tem adotado o 

critério da razoabilidade, ao deparar com tal problemática. Assim, a quebra de sigilo 

telefônico de aparelhos pessoais de seus funcionários é prática ilegal, no entanto, a 

utilização de aparelhos fornecidos pelo empregador pode ser sofrer controle, desde 

que de forma proporcional. Desse modo, os abusos de tal direito devem ser 
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coibidos, pois tal pratica esta maculada de ilegalidade e fere o direito à intimidade do 

trabalhador. 

 

Uso da internet e do correio telefônico 

 

A informatização nas relações trabalhistas, quando seu surgimento, acabou 

por sobrecarregar o mercado de mão-de-obra, além do que, pode ser um 

instrumento de violação à intimidade do empregado, mediante o uso dessas novas 

tecnologias.  

No entanto, em muitos casos, os empregados utilizam da internet e do e-mail 

coorporativo abusivamente, assim, não é raro na pratica laboral, ver empregados 

passarem muito tempo navegando na internet durante a jornada de trabalho, ou 

ainda, utilizarem o e-mail do trabalho para fins pessoais, ainda usam tais 

ferramentais, em alguns casos, para navegarem em sites obscenos ou mensagens 

pornográficas.  

Assim, devido ao fato de no Brasil o trato com a internet ser recente, além da 

falta de regulamentação daquela, pelo ordenamento jurídico, o patrão tem tomado 

medidas próprias para restringir o uso da internet pelos funcionários. 

Dessa maneira, através do poder diretivo, inerente ao empregador, esse vem 

impedindo ou minimizando o uso da internet por seus funcionários. No entanto, essa 

regulamentação e até fiscalização não poder ser realizada de maneira abusiva ou 

até mesmo invasiva, devendo o empresário ao fiscalizar e regulamentar, ter como 

parâmetros os princípios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade. Assim, 

caso o empregador vislumbre alguma conduta de algum funcionário como 

atentatória a dignidade da empresa ou aos outros funcionários, aquele deve procurar 

uma solução através do ordenamento jurídico. 

Desse modo, no momento da contratação e durante a prestação de serviços, 

o patrão deve delimitar o uso da internet pelos funcionários, informando-os a 

respeito do uso dessa ferramenta durante a jornada de trabalhando, podendo, 

através do poder empregatício, proibir seu uso durante o horário de trabalho, 

utilizando instrumentos fiscalizatórios para coibir tal conduta. 
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Esse posicionamento pode ser constatado através do julgado transcrito: 

JUSTA CAUSA. USO INDEVIDO DA INTERNET. CONFIGURAÇÃO. Hoje em 

dia, o acesso à internet é uma realidade disponível para a grande maioria das pessoas 

que, através dela, têm a possibilidade de se conectar com o mundo, tanto no âmbito 

familiar quanto no profissional. Na esfera trabalhista, a internet vem sendo 

largamente utilizada, podendo representar um genuíno instrumento de trabalho, mas 

o seu uso indevido por parte dos empregados tem ocasionado discussões, 

principalmente porque não há ainda uma legislação específica regulando a matéria. 

Como medida patronal preventiva, o que se tem observado hoje é a fiscalização, a 

restrição ou até mesmo o bloqueio total de acesso à internet para fins particulares 

durante o período de trabalho, o que é perfeitamente cabível dentro do poder diretivo 

e regulamentar do empregador. Porém, a monitoração do uso da internet no 

ambiente organizacional tem se tornado cada vez mais difícil, pois a tecnologia da 

telefonia móvel, por exemplo, acaba rompendo a barreira eventualmente imposta 

pelo empregador. Nos casos em que restar provado que a empresa proibia a 

navegação na internet durante o horário de trabalho e o empregado desafiava os 

limites impostos para acessá-la habitualmente por meio de seu celular pessoal, é 

inegável a ocorrência de justa causa para a dispensa, ficando evidente a prática de 

desídia e mau procedimento. Se além disso ficar demonstrado que, através da 

internet, o trabalhador ofendia colegas de trabalho, clientes da empresa ou a própria 

organização, é possível ainda enquadrá-lo nas situações previstas pelas alíneas j e k 

do art. 482 da CLT. É que todo empregado deve saber que está inserido no contexto 

da empresa, de modo que seu comportamento inadequado pode causar sérios danos 

ao estabelecimento, e o que é postado através da conexão universal da internet pode 

afetar a segurança, a produtividade e até mesmo a reputação de uma organização 

consolidada. Portanto, o trabalhador tem que se portar nas redes sociais com o 

mesmo zelo sob o qual se mantém no ambiente de trabalho, pois no mundo virtual o 

meio é diverso, mas as ações e consequências são as mesmas do mundo real. A má 

ação do empregado no âmbito virtual equivale àquela adotada no mundo tangível, 

afinal, seu perfil, seja ele real ou eletrônico, é único. Recurso a que se nega 

provimento no aspecto. (TRT-15 - RO: 18438420125150018 SP 047374/2013-

PATR, Relator: LORIVAL FERREIRA DOS SANTOS, Data de Publicação: 

14/06/2013) 

 

Quando analisado o uso do e-mail coorporativo, é entendimento do TST, que 

este é considerado uma ferramenta de labor e, por isso, é permitida a violação do 

conteúdo recebido e enviado pelo empregado, pois é o empresário quem 

responderá pelos prejuízos causados a terceiros por seus empregados, no âmbito 

da atividade empresarial desenvolvida. Entretanto, não é de controle ou do acesso, 

pelo empregador, o conteúdo vislumbrado no e-mail particular do empregado, pois 

possível caráter inviolável, não estando abarcado pelo poder empregatício. 

Nessa temática, é a seguinte decisão: 

 

JUSTA CAUSA CONFIRMADA. CRÍTICA À EMPRESA NO FACEBOOK 

DURANTE A JORNADA DE TRABALHO O e-mail- corporativo é um 

instrumento de comunicação virtual pelo qual o empregado geralmente utiliza 

terminal de computador, provedor e endereço eletrônico disponibilizado pela 

empresa, e destina-se exclusivamente à troca de mensagens de caráter funcional. A 
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utilização da ferramenta é de uso corporativo, salvo permissão patronal para envio 

de mensagens particulares. Trata-se, pois, de uma verdadeira ferramenta de trabalho 

posta à disposição do empregado pelo empregador para a execução do serviço. Além 

disso, o e-mail corporativo, não raro, sofre algum desvio de finalidade, com 

utilização abusiva ou ilegal, seja mediante o envio de simples mensagens, seja 

através de imagens pornográficas. Enfim, tal expediente pode causar prejuízo ao 

empregador, seja econômico, seja porque cria dispersão na concentração do 

trabalho. Resta incontroverso que o autor fez uso da internet corporativa para uso 

pessoal e durante a jornada de trabalho. (TRT-1 - RO: 00111757420155010078 RJ, 

Data de Julgamento: 28/06/2016, Nona Turma, Data de Publicação: 15/07/2016) 

 

Desse modo, a fiscalização no e-mail coorporativo e da internet é medida 

protetiva, que evita prejuízos ao empresário, como circulação de informações 

privadas da empresa e de seus funcionários, perda da produtividade do trabalhador, 

vírus no equipamento, pirataria etc. 

Assim, é comum no cotidiano das relações laborais conflitos entre empregado 

e empregador, por motivos relacionados ao uso da internet no ambiente laboral, e do 

e-mail coorporativo para mensagens privadas. Entretanto, o patrão não pode 

fiscalizar imoderadamente tais meios de comunicação, pois caso o conteúdo da 

mensagem seja de foro íntimo, o empregador não poderá ter acesso, apenas se for 

possuir autorização judicial. Dessa maneira, caso o patrão não tiver autorização de 

juiz competente, essa fiscalização esta violando o sigilo da correspondência ( artigo 

5°, inciso XII ) e o direito à intimidade ( artigo 5°, inciso X ), ambos 

constitucionalmente assegurados. No entanto, poderá o empregador rescindir o 

contrato de emprego, com fundamento na justa causa, artigo 483 da CLT. 
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CONCLUSÃO 

 

Ante o que foi apresentado, fica então provado o quão atual e complexo é o 

tema, pois trata-se da conflituosa relação entre o poder diretivo do empregador e o 

direito à intimidade do empregado. 

Inseridos nessa problemática, há inúmeras pessoas, tanto como 

empregadores quanto como empregados. Pois as tecnologias foram rapidamente 

incorporadas ao ambiente laboral, tornando-se muitas vezes imprescindíveis para 

funcionamento da empresa. Além disso, essas novas tecnologias foram inseridas 

nas empresas como instrumento fiscalizatório da prestação de serviços dos 

funcionários. 

Como foi constatado a partir da presente pesquisa, em muitos casos essa 

fiscalização excede os limites e, assim, desrespeita a intimidade dos trabalhadores. 

Dessa maneira, esse comportamento por parte do detentor do poder patronal, fere o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

Ainda é importante apontar que a questão encontra-se bifurcada, pois num 

polo esta o empregador, que monitora, fiscaliza e pune seus funcionários com base 

nos atributos inerentes ao poder diretivo. No outro polo, encontra-se o empregado, 

parte mais frágil da relação contratual, que sente sua intimidade ameaçada pela 

fiscalização do patrão. 

Desse modo, observa-se o quão complexo é o conflito, devendo ser 

solucionado a partir de uma análise proporcional dos dois direitos fundamentais. 

Assim, fica constatada, a partir do exposto na pesquisa, que a revista pessoal 

é prática permitida pela doutrina e jurisprudência, desde que não ultrapasse as 

limitações do próprio poder diretivo. Além do mais, a empresa que adotar essa 

fiscalização, deve comunicar aos empregados de sua realização. 

Ainda ficou demonstrado, que o procedimento das revistas pessoais, apesar 

de permitidos, deve ser adotado em situações excepcionais, desse modo, o 

empregador deve buscar meios alternativos de fiscalização, pois a revista pessoal é 

a atividade que facilmente poderá ensejar violação à intimidade do empregado. 
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Em relação à monitoração dos empregados por câmeras de vídeo, a doutrina 

e jurisprudência entendem por ser um meio lícito, desde que tenha como fiscalizar a 

prestação de serviços ou como forma de proteger os bens dos empregados e os do 

empresário. Desse modo, não é lícito o monitoramento por imagens em locais no 

qual o empregado troca de roupa, por exemplo, pois se assim fosse, o empregador 

estaria invadindo a esfera íntima do trabalhador. Além disso, a comunicação da 

existência das câmeras de vídeos no ambiente de trabalho é necessária,  

No tocante à escuta telefônica, entende-se vedada a interceptação das 

conversas do trabalhador por seu patrão, posto que a Constituição Federal de 1988 

deu guarita a tal instituto no artigo 5°, inciso XII, desse modo, só poderá ser violada, 

a partir de investigação criminal ou instrução criminal, mediantes autorização judicial. 

Desse modo, esta abusando do poder diretivo, o empregador que, privativamente, 

escuta as conversas de seus empregados ou procurar verificar as chamada 

realizadas por estes, entretanto, é permitido o desconto de gastos realizados pelo 

empregado no telefone fornecido pelo empregador. 

Em referência ao uso da internet, por verificar que sua utilização de forma 

prolongada pode interferir na capacidade produtiva do funcionário, prejudicando, 

financeiramente, a produção empresarial, é permito a aplicação de bloqueadores 

nos computadores da empresa, desse modo, impedindo que empregados entrem 

em sites que não possuem relação com suas atividade realizadas no ambiente de 

trabalho. No entanto, não é permitido que ao empresário a verificação dos sites que 

seus funcionários tentem ou possuam acesso.  

A fiscalização com relação ao uso da internet no momento de prestação 

laboral, ainda pode ser feita através de limitação no tempo de seu uso, devendo o 

empregador delimitar e comunicar aos seus funcionários. 

Em relação à verificação do correio eletrônico coorporativo, a jurisprudência e 

doutrina majoritária entendem por possível sua verificação pelo empregador, posto 

que esse e-mail é dito como um instrumento  de trabalho. Além disso, há o fato de 

que o empresário pode vir a ser responsabilizado por envio de conteúdos ofensivos, 

caso esse e-mail tenha ligação com sua empresa. 
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O choque entre o direito à intimidade e o poder diretivo deve ser solucionado 

através da observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além do 

mais, por ter mais poder na relação de trabalho, é necessário o bom senso do 

empregador para o gerenciamento das prestações de serviços contratadas com 

seus funcionários. Como também, devem os trabalhadores agir com sensatez 

quando utilizarem as ferramentas de trabalho disponibilizadas pelo empregador. 

Posto isso, assim cabe afirmar que tanto a extrapolação cometida pelo empregador 

quanto pelo empregado configuram abuso, fato que não deve permear a relação de 

trabalho. 

Quando não estiver clara qual direito encontra-se violado, direito à intimidade 

ou direito ao poder direito, deve prevalecer o direito à intimidade do empregado, pois 

como foi constatado, concretiza a lógica jurídica de proteção à luz da Carta Magna 

de 1988. 
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