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RESUMO 

 

A preocupação com a preservação dos direitos da personalidade do empregado é 
um movimento característico do direito do trabalho moderno, que concebe o trabalhador 
como cidadão e titular de todos os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, 
mesmo que este trabalhador esteja vinculado a um contrato de trabalho.  A privacidade, 
como um direito da personalidade que representa valores morais do ser humano, merece 
especial atenção no ambiente de trabalho, principalmente em razão da intensificação do 
uso da tecnologia por parte do empregador para o controle e a fiscalização do empregado, 
sendo considerada atualmente como elemento essencial para o estabelecimento de um 
meio ambiente do trabalho sadio. Entretanto, apesar desta preocupação, não há como 
negar, em razão de o empregado estar inserido na estrutura empresarial, ter a sua atividade 
subordinada ao empregador e poder praticar atos capazes de afetar direitos fundamentais 
dos seus colegas de trabalho e de terceiros, que poderão existir situações em que haverá 
necessidade de limitação da privacidade do trabalhador. Diante desse cenário, a grande 
discussão que se estabelece é se é possível garantir a concretização do direito à privacidade 
do trabalhador sem afastar a característica principal da relação de emprego e, 
principalmente, sem afrontar outros direitos fundamentais de maior ou igual relevância. O 
objetivo do presente estudo é imergir nessa discussão a fim de demonstrar ser possível a 
coexistência de todos os interesses envolvidos e garantir a concretização dos direitos da 
personalidade do trabalhador observando todos os aspectos que decorrem da relação de 
emprego. Para tanto, após o estudo do conceito e das características da privacidade e do 
poder diretivo, a dissertação irá propor o estabelecimento de premissas gerais para garantir 
a preservação da privacidade do empregado em harmonia com a dinâmica do contrato de 
trabalho. Essas premissas serão utilizadas para buscar a concretização do direito à 
privacidade no caso concreto, ou seja, nas diversas situações do dia a dia de uma empresa 
em que a privacidade do trabalhador é passível de ameaça ou violação. Com o estudo dos 
casos concretos, a dissertação buscará demonstrar ser possível o estabelecimento de regras 
para a preservação da privacidade do trabalhador, mesmo diante da ausência de previsão 
legislativa trabalhista específica sobre a matéria. 

 
Palavras-chave: DIREITOS DA PERSONALIDADE – INTIMIDADE – 

PRIVACIDADE – PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR – 
CONTROLE. 
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ABSTRACT 
 

The concern with the preservation of employee’s personality rights is a 
characteristic movement of the modern labor law, which conceives the workers as a citizen 
and holder of all fundamental rights constitutionally assured, even if the worker is bound to 
an employment agreement. Privacy, as a right of the personality which represents the 
moral values of the human beings, deserves special attention at the workplace, especially 
due to the intensified use of technology by the employer to control and supervise the 
employee, being considered today as an essential element for the establishment of a 
healthy work environment. However, despite such concern, no one can deny - since the 
employee is inserted in the corporate structure, having his/her activity subordinated to the 
employer and being able to perform actions that can affect the fundamental rights of 
his/her coworkers and third parties - that there may be situations where the privacy of the 
worker will have to be restrained. In face of this scenario, the main discussion that takes 
place is if it would be possible to ensure the realization of the worker’s right to privacy, 
without alienating the main characteristics of the employment relationship and, especially, 
without offense to the other fundamental rights of equal or grater relevance. The purpose 
of this study is to immerse in this discussion, in order to demonstrate the possibility of 
coexistence among all the interests involved and to assure the achievement of worker’s 
personality rights, taking in consideration all the aspects arising from the employment 
relationship. Therefore, after an analysis of the concept and characteristics of privacy and 
directive power, the thesis will propose the establishment of general premises to ensure the 
preservation of employee’s privacy, in harmony with the dynamics of the employment 
agreement. Such premises will be used to seek the realization of the right to privacy, in this 
specific case, that is, in the different situations of the everyday life of a company where the 
worker’s privacy is subject to threats or breaching. By studying real cases, the thesis will 
seek to demonstrate the possibility of establishing rules to preserve the worker’s privacy, 
eve in face of the absence of specific provisions of the labor law on the matter. 

 

Keywords: PERSONALITY RIGHTS – INTIMACY – PRIVACY – EMPLOYER’S 
DIRECTIVE POWER – CONTROL. 
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INTRODUÇÃO 

 

A utilização das novas tecnologias no ambiente de trabalho passou a influenciar 

diretamente a dinâmica da relação de emprego, modificando os instrumentos de produção, 

a distribuição do tempo, a divisão do espaço, bem como os mecanismos de controle da 

produção, acarretando a diminuição da divisão entre o âmbito público e privado, 

transformando o local de trabalho em ambiente de controle.  

O aumento da produção e da massificação das contratações representadas pelos 

grandes complexos empresariais distanciou cada vez mais a figura do empregado e do 

empregador e diminuiu o nível de confiança e presunção de boa-fé que deveria permear a 

relação de emprego.  Esse fator, aliado à necessidade de uma incessante busca por maior 

produtividade, incentivou a utilização de mecanismos de fiscalização e controle no 

ambiente de trabalho.  

A intensificação do controle do empregado através de aparatos tecnológicos alterou 

de forma visível e substancial a relação de emprego. Segundo Jorge Luiz Souto Maior, 

apesar de, sob a ótica da filosofia moderna, o trabalho dignificar o homem, 

contraditoriamente, a utilização da tecnologia no ambiente de trabalho retira a dignidade 

humana, impondo limites ao empregado na medida em que o trabalho interfere e avança 

sobre a sua intimidade e privacidade.1 

Além dos instrumentos de controle tradicionais, surgiram novos e sofisticados tipos 

de controle (tais como pesquisas em sites de relacionamento da internet, monitoramento de 

e-mail, exames genéticos, dentre outros) que visam obter dados do trabalhador alheios à 

relação de emprego e, sob argumento de traçarem um perfil do empregado, na realidade, 

acabam invadindo a esfera privada do trabalhador. 

Atualmente, o controle não está exclusivamente direcionado aos resultados do 

trabalho, passando a abranger outros aspectos que o empregador busca valorar, tais como o 

comportamento do empregado, a forma como se relaciona com os seus colegas e como 

trabalha em grupo, a forma como executa as tarefas que lhe foram atribuídas, o modo 

                                                           
1SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Do direito à desconexão do trabalho. Revista do Departamento de Direito do 

Trabalho e da Seguridade Social, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 92, jan./jun. 2006. 
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como atende o cliente, o entusiasmo que imprime na execução da tarefa, ou, ainda, a 

eficácia e a rapidez com que executa uma tarefa.2 

Como se vê, o empregador, amparado na sua posição mais confortável dentro da 

relação de emprego e na prerrogativa que possui de dirigir e controlar a forma como o 

serviço é prestado, tem utilizado as mais diversas ferramentas para monitorar o modo como 

o empregado age dentro e fora do trabalho. 

A prática, por ser crônica nas relações de trabalho modernas mereceu expressão 

específica pela Organização Internacional do Trabalho como “química da intrusão”, 

fazendo referência ao fenômeno da intromissão reiterada na esfera privada do empregado. 

Apesar de essa prática patronal ser cada dia mais comum, entendemos ser 

importante a reflexão sobre a sua pertinência e cabimento, tendo em vista a preocupação 

com a garantia dos direitos da personalidade do trabalhador, que não deixa a sua condição 

de cidadão e de detentor de direitos fundamentais a partir do momento em que celebra um 

contrato de trabalho. 

A preocupação com a preservação dos direitos da personalidade na relação de 

emprego é relativamente recente e traduz a atual tendência do direito do trabalho em 

buscar o exercício da cidadania na empresa, fenônemo que, segundo Antonio Baylos, se 

expandiu a partir de 1970 como uma referência ao gozo, no ambiente de trabalho, dos 

clássicos direitos relacionados à liberdade, tais como liberdade ideológica, de expressão, 

religiosa, de informação, de privacidade e imagem.3 

Além de serem essenciais para a noção de empregado-cidadão, os direitos da 

personalidade possuem papel importante na construção e manutenção de um ambiente de 

trabalho sadio. Se anteriormente a preocupação em matéria de qualidade de emprego e 

salubridade do ambiente do trabalho estava voltada unicamente para questões de higiene, 

segurança e medicina, atualmente, a preocupação é mais ampla, pois abrange todas as 

questões relacionadas à personalidade do empregado e não apenas a sua saúde.  Os riscos 

para a pessoa do trabalhador não estão limitados às partes do seu corpo, estendem-se a 

outros domínios da sua pessoa, como a imagem e a dignidade, por exemplo.4  

                                                           
2GUERRA, Amadeu. A privacidade no local de trabalho: as novas tecnologias e o controlo dos trabalhadores 

através de sistemas automatizados: as alterações do Código do Trabalho. Coimbra: Almedina, 2004. p. 14. 
3BAYLOS, Antonio. Ciudadanía en el trabajo. Revista do Advogado, São Paulo, ano 30, p. 13, dez. 2010. 

Relações de Trabalho: Justiça e Equilíbrio. Homenagem a José Granadeiro Guimarães João José Sady. 
4GOMES, Júlio Manuel Vieira. Direito do trabalho: relações individuais de trabalho. Coimbra: Coimbra Ed., 

2007. v. 1, p. 268. 



6 
 

A concepção moderna de meio ambiente do trabalho, conforme destaca Raimundo 

Simão de Melo, não se limita ao estrito local onde o empregado trabalha, abrangendo, 

também, os instrumentos fornecidos, o modo de execução das tarefas e a forma como o 

trabalhador é tratado pelo seu empregador ou por seus colegas de trabalho, razão pela qual 

o conceito de meio ambiente do trabalho deve levar em consideração a pessoa do 

trabalhador e tudo que o cerca.5 

Em razão desse cenário, um dos grandes desafios do direito do trabalho moderno 

consiste em estabelecer proteções contra potenciais fontes de agressão à privacidade do 

trabalhador, de forma a concretizar o exercício desse direito da personalidade na relação de 

emprego.   

A preocupação com o tratamento da privacidade na relação de emprego de forma a 

garantir a concretização desse direito da personalidade no ambiente de trabalho justificou a 

escolha do tema a ser desenvolvido na presente dissertação. 

O presente estudo pretende analisar a privacidade como um direito da 

personalidade assegurador da dignidade da pessoa humana, sem deixar de se considerar a 

inserção desse direito na perspectiva da relação de emprego, na qual a atividade do 

empregado está sujeita ao poder de direção do empregador, como decorrência natural do 

próprio contrato de trabalho estabelecido entre as partes. 

A privacidade será tratada considerando a complexa dinâmica social em que se 

encontra. Isso significa dizer que o estudo da privacidade no ambiente de trabalho levará 

em conta a dinâmica da relação de emprego e os aspectos que a envolvem, tais como poder 

de direção do empregador, deveres e direitos das partes e responsabilidade patronal sobre 

os atos praticados pelo empregado, sem se afastar da noção de que o trabalhador sempre 

deve ter preservada a sua dignidade. 

O poder de direção, por sua vez, será estudado sob o enfoque da preservação da 

dignidade da pessoa humana, de forma a não ser utilizado como um instrumento para 

justificar a violação dos direitos da personalidade do empregado. O estudo pretende 

demonstrar que, apesar de ter a sua atividade subordinada juridicamente ao empregador, o 

empregado merece proteção contra as violações de privacidade específicas da relação de 

emprego, tais como monitoramento eletrônico, verificação de e-mail e páginas acessadas 

na internet, submissão ao detector de mentiras, dentre outras. 
                                                           
5MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador. 4. ed. São Paulo: 

LTr, 2010. p. 31. 
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A privacidade do empregado e o poder diretivo do empregador, aparentemente 

antagônicos na relação de emprego, serão analisados sob uma perspectiva integradora, de 

forma a garantir a concretização efetiva da privacidade do trabalhador dentro de uma 

lógica empresarial, ou seja, considerando todos os aspectos que envolvem o 

relacionamento entre empregado, empregador e terceiros. 

A dissertação iniciará com a apresentação das bases teóricas e conceituais para o 

desenvolvimento do tema em estudo, analisando os aspectos que envolvem a privacidade 

em sentido amplo e o poder diretivo do empregador. O primeiro e o segundo capítulos 

servirão como base e ponto de partida para a discussão que será travada nos capítulos 

seguintes, quando esses dois direitos se confrontarão e se integrarão de forma a concretizar 

a privacidade no ambiente de trabalho. 

O primeiro capítulo cuidará do estudo sobre a tutela geral da privacidade, inserindo 

esse direito na categoria dos direitos da personalidade, com as suas respectivas 

características. Será estabelecida a diferenciação entre os termos privacidade e intimidade, 

apresentando-se as diferentes esferas de resguardo do indivíduo e motivo pelo qual 

elegemos a expressão “privacidade” para fazer referência às esferas íntima e privada da 

pessoa.6 O final do primeiro capítulo tratará dos fatores limitadores ao exercício da 

privacidade, sem perder de vista a característica de indisponibilidade e irrenunciabilidade 

desse direito da personalidade. 

O segundo capítulo analisará o poder diretivo do empregador, iniciando com o 

estudo dos elementos que compõem o contrato de trabalho, em especial, a subordinação, 

que é o fundamento do poder de direção. O poder diretivo será analisado detalhadamente, 

com a apresentação do seu conceito, características, fundamentos e natureza jurídica. Os 

desdobramentos do poder diretivo (poder de direção, poder de fiscalização e poder 

disciplinar) também serão verificados. O direito de propriedade, apesar de não ser 

considerado como fonte do poder diretivo pela doutrina moderna, merece especial atenção 

para a finalidade do presente estudo e, portanto, também merecerá análise.  O segundo 

capítulo encerrará com a apresentação dos limitadores ao exercício do poder diretivo do 

empregador. 

                                                           
6A presente dissertação concebe a privacidade como o termo que expressa de forma ampla todos os aspectos 

que envolvem a esfera íntima e privada do indivíduo, razão pela qual foi eleito para ser utilizado ao longo 
deste estudo, conforme será melhor esclarecido no item 1.2 do capítulo 1. 
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De posse dos conceitos apresentados no primeiro e segundo capítulos, o trabalho 

partirá para o estabelecimento de um conceito geral para a concretização da privacidade do 

empregado mesmo diante do exercício do poder diretivo patronal inerente ao contrato de 

trabalho. 

A dissertação partirá de uma regra geral que entende pela máxima garantia da 

privacidade do trabalhador no ambiente de trabalho, não aceitando qualquer tipo de 

limitação deste direito que decorra do puro e simples exercício do direito de propriedade 

patronal.  No entanto, ciente de que nenhum direito é ilimitado e de que existem situações 

reais na dinâmica da relação laboral que reclamam a adoção de algumas práticas 

empresariais que podem acarretar a limitação da privacidade do trabalhador, a presente 

dissertação buscará a coexistência dos direitos envolvidos na dinâmica do trabalho, sem 

deixar de considerar que o objetivo principal é a proteção do indivíduo. O trabalho 

apontará as situações nas quais entende ser possível estabelecer a limitação da esfera de 

resguardo do trabalhador, indicando, também, as condições nas quais isso poderá ocorrer. 

O quarto capítulo colocará em prática as premissas estabelecidas no terceiro 

capítulo e, ao apontar algumas situações da relação de emprego potencialmente ofensivas 

ao empregado, indicará qual a solução sugerida para a concretização da privacidade do 

trabalhador. O capítulo analisará a concretização da privacidade do empregado em diversas 

situações, como: sistemas de vigilância vídeo-eletrônica; aparelhos de gravação de 

conversas telefônicas; monitoramento de e-mail; revista íntima e revista pessoal; testes e 

exames médicos; questionários para fins de admissão e realizados na vigência do contrato 

de trabalho; aplicação do detector de mentiras (polígrafo), dentre outros. 

O quinto e último capítulo apontará quais medidas individuais e coletivas poderão 

ser adotadas para prevenir e/ou ressarcir a violação da privacidade do empregado, 

especialmente as ações que podem ser adotadas pelo trabalhador, pelas entidades 

representantes dos empregados, pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério 

Público do Trabalho.  Por fim, sem a pretensão de esgotar o tema, o capítulo discorrerá 

sobre as sanções aplicáveis ao empregador que causar danos à personalidade do seu 

empregado. 

Ao final, a presente dissertação pretende demonstrar que mesmo carecendo a 

legislação trabalhista de expressa previsão sobre os direitos da personalidade na relação de 

emprego, é possível a concretização da privacidade do ambiente de trabalho a partir das 

regras gerais existentes em nossa legislação, até mesmo porque este direito não se 
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desassocia da figura do indivíduo, esteja ou não ele na condição de empregado cuja 

atividade está subordinada ao poder empresarial. 
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CONCLUSÃO 

 

Os direitos da personalidade, como direitos atinentes à natureza humana que visam 

resguardar a liberdade e a dignidade de forma a garantir o desenvolvimento do indivíduo 

em todos os seus aspectos (físico, moral, social, intelectual, etc.), acompanham o 

empregado independente da situação na qual este se encontra. O patamar ao qual foi 

elevada a dignidade da pessoa no nosso ordenamento jurídico e os direitos fundamentais 

consagrados constitucionalmente não deixam dúvidas sobre a existência de uma cláusula 

geral de tutela e promoção da pessoa, que garante o respeito aos direitos da personalidade 

para situações não previstas em lei. Assim, a ausência de disposição legal trabalhista 

expressa conferindo ao trabalhador o direito ao desenvolvimento a sua personalidade não 

impede o reconhecimento deste direito no ambiente de trabalho. 

Em que pese o contrato de trabalho celebrado entre empregado e empregador 

conferir a este último a prerrogativa de dirigir a prestação pessoal do primeiro, a relação de 

subordinação que se estabelece entre as partes está limitada à atividade desenvolvida e não 

recai sobre a pessoa do trabalhador. O empregado não está submisso pessoalmente ao 

empregador, o que reforça a idéia de garantia da individualidade e personalidade do 

trabalhador em todas as fases da relação de emprego.  

De igual forma, a simples proteção do patrimônio do empregador, em que pese 

constar como direito fundamental no rol do artigo 5º da Constituição Federal, por ser uma 

garantia meramente patrimonial, não é legítima para negar o direito à privacidade do 

trabalhador.  

Após essas considerações, apesar de reconhecermos a existência de uma tutela geral 

de privacidade do trabalhador, entendemos que a dinâmica do contrato de trabalho não 

possibilita o gozo ilimitado e irrestrito deste direito da personalidade no ambiente 

empresarial. A um, porque o simples fato de o trabalhador estar no local de trabalho não 

lhe garante o mesmo nível de liberdade que ele possui em sua residência ou em suas 

relações pessoais. A dois, porque ao colocar a sua força de trabalho à disposição do 

empregador, o trabalhador perde parte de sua autonomia, visto não poder se negar a 

cumprir determinações empresariais emanadas dentro dos limites legais. A três, em razão 

de existirem situações em os direitos da personalidade do trabalhador encontrarão naturais 
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limitações decorrentes de eventual confronto com os direitos fundamentais de outras 

pessoas (do próprio empregador, dos colegas e de terceiros) de igual ou maior ordem, 

como o direito à vida, à saúde ou à segurança, sobre os quais não é possível admitir a 

prevalência absoluta da privacidade. E a quatro, porque existem situações que em razão da 

natureza da atividade desenvolvida pelo trabalhador a limitação da privacidade é imposta 

por ordem legal. 

Sustentar a garantia irrestrita e ilimitada da privacidade do trabalhador sem 

considerar os aspectos acima apontados representa a admissão da supremacia do 

empregado contra todos os demais direitos envolvidos na complexa relação de trabalho, 

com o que não concordamos.  

A solução para garantir a preservação da privacidade do trabalhador considerando 

todos os aspectos destacados acima não é simples.  

Como toda relação jurídica complexa, entendemos não ser possível estabelecer uma 

regra absoluta para solucionar o problema que deriva da intensificação do controle e 

fiscalização dos empregados em razão da aplicação de novos aparatos tecnológicos por 

parte do empregador.  Se por um lado não é possível afirmar que é vedada qualquer forma 

de controle ou fiscalização que impeça o pleno exercício dos direitos da personalidade do 

empregado; por outro lado, também não há como sustentar que o poder diretivo do 

empregador autoriza qualquer ato patronal que vise organizar, fiscalizar e punir o 

trabalhador. 

As relações de trabalho modernas não se resolvem com qualquer das duas 

afirmações acima apontadas, sendo que para buscarmos a concretização da privacidade do 

trabalhador no ambiente de trabalho, paradoxalmente, faz-se necessária a aceitação da 

limitação deste direito em algumas hipóteses para integrá-lo com dos demais direitos que 

também merecem proteção. 

Assim, apesar de concebermos o empregado como detentor de direitos da 

personalidade na relação de emprego, ousamos estabelecer as seguintes condições sob as 

quais seria possível admitir a limitação da privacidade do trabalhador: 

a) Quando estiverem em jogo outras garantias constitucionais de igual ou maior 

relevância, especialmente relacionadas a terceiros ou à coletividade. Por esse raciocínio, a 

vida, a saúde e a segurança colocam-se em plano de maior destaque que a privacidade, o 

que justifica a sua limitação. 



12 
 

b) Quando a limitação da privacidade for condição para a execução do próprio 

contrato. Essa exceção está representada pelas situações em que uma maior restrição aos 

direitos fundamentais do trabalhador impõe-se como condição para a execução do próprio 

contrato, seja porque imposta por lei, seja porque decorre da ponderação de bens de 

interesse de igual ou maior relevância, sempre tendo em vista a premissa de que a simples 

preservação do direito de propriedade não é legítima para justificar a restrição a qualquer 

direito de personalidade. A limitação da privacidade é aceita apenas nas situações em que 

for imprescindível para o desenvolvimento do contrato. 

c) Quando houver forte e concreto indício de má-fé por parte do empregado.  Essa 

exceção deve ser aplicada de forma muito criteriosa, pois somente será admitida quando os 

indícios desta quebra forem fortes e concretos e quando não houver outro meio para se 

averiguar a efetiva quebra de confiança.  

d) Quando houver indício de má utilização dos instrumentos de trabalho de forma a 

causar prejuízos a terceiros. Essa exceção decorre da obrigação legal que o empregador 

possui de preservar terceiros alheios ao contrato de trabalho contra atos prejudiciais 

praticados por seus empregados.  Em razão dessa obrigação, o empregador tem o 

poder/dever de estabelecer mecanismos de proteção contra atos de seus empregados 

capazes de causar prejuízos a terceiros, estando autorizado a limitar o exercício pleno da 

privacidade do trabalhador.  

Para evitar que as exceções ora apresentadas sejam utilizadas de forma abusiva pelo 

empregador, entendemos que a limitação da privacidade do empregado se submete ao 

atendimento de alguns requisitos que deverão ser observados obrigatoriamente, a saber: 

a) Respeito máximo e limitação mínima visando a manutenção do núcleo essencial 

da privacidade, como expressão da dignidade da pessoa humana. A limitação deve ocorrer 

de forma a respeitar o mínimo do direito fundamental, ou seja, o seu núcleo essencial. 

Mesmo com a limitação, deve haver a proteção mínima dos direitos fundamentais do 

trabalhador, notadamente a sua dignidade. 

b) A limitação deve ser imprescindível, adequada e proporcional, não sendo 

possível a obtenção do mesmo fim por outros meios. 

c) O empregado deve ter conhecimento prévio do instrumento utilizado para limitar 

a privacidade, com a sua respectiva justificativa por parte do empregador, devendo 



13 
 

autorizar expressamente a limitação, pois tais imposições decorrem do dever de boa-fé, 

transparência e informação que permeia o contrato de trabalho. 

d) O instrumento de limitação deve ser negociado com entidades representantes dos 

trabalhadores (comissão de fábrica, sindicato) e, na ausência destes, deverá contar com a 

anuência do Ministério Público do Trabalho.  

De igual forma, entendemos que a limitação não será poderá ser aceita em qualquer 

hipótese ou por qualquer interesse do empregador, tampouco estará fundamentada no 

exercício do direito de propriedade patronal.  As situações nas quais a limitação será 

admissível estão adstritas às hipóteses em que a restrição é imprescindível, seja para a 

execução do próprio contrato de trabalho (em razão das suas peculiaridades técnicas), seja 

para a garantia de outros direitos fundamentais de igual ou maior relevância que a garantia 

individual de privacidade. 

As exceções acima apresentadas não deixam de ser uma forma de concretização da 

privacidade, pois concebem esse direito dentro da complexa relação que se estabelece 

através do contrato de trabalho. A privacidade do empregado é concretizada sem afastar os 

outros interesses em jogo, quais sejam, o exercício do poder diretivo do empregador e 

impossibilidade de afronta ou negação de outros direitos fundamentais existentes (caso da 

vida, liberdade, saúde, segurança, etc.). 

Diante das premissas apresentadas acima, ao nos depararmos com as inúmeras 

situações nas quais há potencial afronta à privacidade do trabalhador, concluímos que 

sempre deverá ser buscada a tutela desse direito da personalidade sem deixarmos de 

considerar os outros direitos envolvidos.  

Assim, temos que a exigência da realização de testes ou exames de gravidez para a 

contratação ou a manutenção do contrato representa uma violação da privacidade da 

empregada, além de ter caráter flagrantemente discriminatório. A dignidade da pessoa 

humana, o princípio geral de igualdade e não discriminação e a garantia fundamental de 

proteção da esfera íntima da trabalhadora, além da expressa vedação legal, não admitem 

qualquer sopesamento ou ponderação de interesses do empregador.  

A obrigatoriedade de submissão do empregado a exames médicos legais não lhe 

retira o direito ao resguardo destes seus resultados, que não poderão ser comunicados para 

terceiros, salvo hipóteses excepcionais determinadas por lei e que envolvam questões 

relacionadas à vigilância sanitária. 
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Quanto aos exames não determinados por lei, concluímos pela regra geral de 

proibição, salvo quando a natureza da atividade exercida pelo empregado exigir a 

realização do exame para garantir a preservação de um direito de igual ou maior relevância 

e abrangência, como a vida ou a saúde de terceiros, por exemplo.  

Entendemos que os testes e exames genéticos não comportam qualquer exceção, 

visto que a determinação da carga genética do trabalhador não poderá ser invocada. Tal 

conclusão se deve ao fato de o mapeamento genético ser de foro extremamente íntimo, 

desconhecido pelo próprio empregado e, ainda, porque a investigação genética extrapola a 

pessoa do trabalhador, demonstrando apenas uma tendência ao desenvolvimento de doença 

que sequer poderá ser confirmada. 

Na fase pré-contratual e durante a execução do contrato, entendemos que os 

questionários utilizados pelo empregador como meio de obtenção de informações de seus 

empregados somente poderão adentrar em questões relacionadas com o desempenho, não 

sendo possível a apresentação de perguntas sobre raça, religião, condição social, 

convicções políticas, vida familiar ou afetiva, etc., quando desnecessárias para o exercício 

da função. Questionários que extrapolam os limites do contrato, além de atentatórios à 

privacidade do trabalhador, são discriminatórios. 

Quando o empregado se deparar com situações em que for questionado sobre 

aspectos da sua vida privada que não possuem relação direta com o contrato de trabalho, 

entendemos que ele poderá se omitir na resposta, por não ter obrigação em responder sobre 

fatos que dizem respeito a sua esfera pessoal e que não são imprescindíveis para a 

execução do contrato de trabalho. 

Nas hipóteses em que o empregador estiver autorizado a coletar os dados do 

trabalhador, sustentamos que estes dados devem ser tratados de forma digna, sendo que as 

informações pessoais coletadas nas fases pré, inter e pós-contratual não poderão ser 

divulgadas pelo empregador para colegas de trabalho ou para terceiros.  De igual forma, as 

informações deverão ser arquivadas de forma a garantir o seu sigilo e somente poderão ser 

mantidas nos arquivos do empregador enquanto perdurar a relação de emprego. 

Quanto aos dados biométricos, entendemos que estes poderão ser recolhidos em 

situações especialíssimas, principalmente quando, por questões de segurança, se fizer 

imprescindível a identificação do trabalhador através dos seus dados personalíssimos e 
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desde que a sua guarda seja mantida apenas durante o período em que perdurar a relação de 

emprego.  

Partindo para os sistemas de vigilância e monitoramento, entendemos que essa 

modalidade de controle somente é possível quando necessária para o estrito exercício da 

atividade, como o controle técnico da produção, por exemplo, e quando necessária para 

garantir a segurança do ambiente no qual os trabalhadores estão inseridos. A vigilância 

ostensiva com a simples finalidade de controle da produção não é possível, pois não é um 

meio necessário, adequado e proporcional para este fim.  

O mesmo raciocínio pode ser utilizado para a gravação de conversas telefônicas, 

sendo que a possibilidade de gravação e monitoramento do conteúdo das ligações é 

possível em casos muito excepcionais que visem garantir a segurança e a saúde dos 

envolvidos. 

A contratação de espiões ou clientes “disfarçados” para averiguar a qualidade dos 

serviços prestados pelos empregados se assemelha à hipótese do monitoramento remoto 

com a exclusiva finalidade de aferição da produtividade do trabalhador, razão pela qual 

entendemos não ser possível tal prática. 

Quanto ao monitoramento do e-mail e internet no ambiente de trabalho, 

defendemos não ser possível o acesso total ao conteúdo das mensagens eletrônicas 

(pessoais ou profissionais) enviadas pelos empregados no ambiente de trabalho. No 

entanto, aceitamos a possibilidade de imposição de algumas limitações ao trabalhador na 

utilização destas ferramentas eletrônicas. Sustentamos que o empregador está autorizado a 

limitar a utilização do correio eletrônico e o acesso à internet no ambiente de trabalho não 

em razão do exercício do seu poder diretivo ou de propriedade, mas sim por obrigação 

legal. Diante da responsabilidade do empregador perante terceiros, que impõe ao primeiro 

a obrigação de zelar para impedir a utilização indevida dos instrumentos de trabalho 

colocados à disposição do trabalhador, de forma a causar prejuízos a terceiros, entendemos 

que o empregador está autorizado a estabelecer critérios objetivos para a verificação da 

atuação do empregado frente à internet e ao correio eletrônico. Ou seja, a intimidade do 

empregado não é limitada em decorrência do direito de propriedade do empregador sobre o 

computador ou do exercício do seu poder diretivo, mas sim em razão do interesse público 

envolvido, para que o uso ilícito da internet e do correio eletrônico não vise à prática de 

atividades ilícitas ou para causar prejuízos a terceiros alheios à relação de emprego. 
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No que diz respeito às revistas, entendemos que a íntima, por expressa vedação 

legal, é proibida; e a pessoal também não pode ser realizada com o exclusivo intuito de 

proteção patrimonial do empregador. Contudo, entendemos que a revista pessoal poderá 

excepcionalmente ser autorizada quando constituir requisito essencial para a execução do 

próprio contrato de trabalho ou quando for necessária para garantir a preservação da 

segurança ou da saúde da coletividade, desde que adotadas todas as precauções necessárias 

no sentido de garantir ao máximo o respeito à privacidade do trabalhador. 

Para encerrar o rol dos exemplos apresentados no presente estudo, não admitimos a 

existência de qualquer justificativa ou interesse maior capaz de autorizar a aplicação do 

detector de mentira (polígrafo), sendo que a utilização deste método representa um 

atentado à privacidade e à dignidade do empregado. 

Após a reflexão sobre a construção das premissas que defendemos que a 

privacidade do trabalhador deverá ser concretizada e da sua aplicação aos casos 

específicos, chegamos à conclusão que a solução apresentada na presente dissertação muito 

se assemelha à solução dada pelo legislador português na atual redação do Código do 

Trabalho. Da comparação entre os artigos do Código do Trabalho de Portugal que tratam 

dos direitos da personalidade com as considerações apresentadas na presente dissertação, 

constatamos que as soluções para a concretização da privacidade do trabalhador são 

semelhantes, pois em ambos os casos parte-se de uma regra de tutela geral de privacidade 

que admite exceções que são justificadas pela necessidade técnica de execução do contrato 

de trabalho ou na proteção de outros direitos fundamentais de igual ou maior valor.  Em 

ambos os casos, a admissão de exceções à cláusula geral de privacidade não representa 

renúncia ao direito, em razão do estabelecimento de condições necessárias para a proteção 

do núcleo essencial da privacidade e a garantia da dignidade ao trabalhador. 

O motivo para constarmos, ao final do estudo, a forte influência do Código do 

Trabalho de Portugal sobre as conclusões da presente dissertação reside em dois fatores.  A 

primeira decorre na indireta e natural influência em razão da escassa normatização em 

termos de direito da personalidade nas demais legislações trabalhistas estudadas (Brasil, 

Itália, Espanha e França).  O segundo e principal motivo consiste no fato de a legislação 

trabalhista portuguesa ser recente (a última redação do Código é de 2009) e 

contemporânea, preocupando-se com a disciplina de matérias que envolvem o moderno 

direito do trabalho e, especialmente, de conceber o empregado como cidadão na relação de 

emprego.   
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Apesar de sustentarmos ao longo da dissertação não ser imprescindível a 

normatização expressa dos direitos da personalidade na legislação trabalhista para que 

estes direitos sejam concretizados na relação de emprego, entendemos que a inclusão de 

dispositivos específicos na Consolidação das Leis do Trabalho para tratar de forma mais 

detalhada alguns direitos da personalidade do empregado, em especial a privacidade, 

auxiliaria na consolidação da noção de que a subordinação inerente ao contrato de trabalho 

não impede a garantia da privacidade do trabalhador. 

Assim, quando compreendermos a necessidade de disciplinar o tratamento da 

privacidade no ambiente de trabalho, entendemos que um bom exemplo a ser seguido é o 

Código de Trabalho de Portugal, por estabelecer uma garantia geral de preservação da 

privacidade do trabalhador sem deixar de cuidar e disciplinar as exceções que decorrem 

naturalmente da dinâmica do contrato de trabalho expostas na presente dissertação.  Além 

disso, contém uma cláusula geral de tutela da “reserva da intimidade da vida privada” 

(artigo 16), que sempre poderá ser invocada para a proteção do empregado nas situações 

eventualmente não concretizadas pelo Código do Trabalho. 

Por fim, para a efetiva concretização da privacidade do trabalhador, não podemos 

deixar de mencionar os instrumentos colocados à disposição no âmbito da relação de 

emprego para fazer valer o direito à privacidade do trabalhador. São medidas preventivas e 

reativas que visam evitar a afronta à privacidade do empregado, estabelecendo vedações ao 

empregador no exercício do seu poder diretivo. Nesse sentido, o papel do empregado, dos 

sindicatos, dos Auditores Fiscais do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho é 

essencial, pois a estes (além do próprio empregador) também cumpre zelar por um 

ambiente de trabalho sadio, que compreende o respeito aos direitos da personalidade do 

trabalhador.  
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