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RESUMO 

 
O presente trabalho trata da interação de princípios constitucionais e interesses na 
relação de emprego. O empregador, amparado pelos princípios constitucionais da 
livre iniciativa e da propriedade privada, dirigindo sua atividade econômica, objetiva 
o lucro. Lado outro, o empregado, amparado pelo princípio da dignidade humana e 
os direitos fundamentais de personalidade, prestando serviços obedecendo ordens 
do empregador, objetiva a sua dignidade durante a prestação de serviços. A direção 
do empregador se manifesta na relação por meio do poder de organizar e controlar 
os serviços prestados e impor sanções ao empregado que descumprir com as 
obrigações contratuais. Nas situações concretas do cotidiano os interesses estão em 
permanente conflito com os imperativos econômicos da atividade empresarial 
ameaçando ou causando violação aos direitos de personalidade do empregado, 
parte mais frágil da relação. O desrespeito acontece na fase que antecede a 
formação do vínculo de emprego, durante a execução do contrato e após o seu 
encerramento por meio de discriminações, interferências na vida intima e privada do 
empregado e afronta à sua honra e imagem. O poder diretivo não é absoluto, tem 
seus limites no respeito à dignidade e direitos de personalidade do empregado, não 
pode ser exercido de maneira arbitraria, desmedida e ilícita, mas com boa fé, 
moderação e razoabilidade. Para as condutas violadoras há um sistema jurídico de 
proteção capaz de impor sanções de natureza trabalhista, civil e penal.  
 
Palavras-chave: Poder diretivo; Dignidade Humana; Direitos de personalidade; 
Discriminação; Dano moral. 
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ABSTRACT 
 
The present work deals with the interaction of constitutional principles and interests in 
the employment relationship. The employer, supported by the constitutional principles 
of free enterprise and private property, driving its economic activity, the objective 
profit. Other hand, the employee, supported by the principle of human dignity and 
fundamental rights of personality, providing services under orders the employer, 
objective their dignity during the service. The direction of the employer is manifested 
in the relationship through the power to organize and control the services and impose 
sanctions on the employee who fails to comply with the obligations contractual. In 
everyday practical situations the interests station in permanent conflict with the 
economic imperatives of business activity threatening or causing violation of the 
employee's personality rights, most fragile part of the relationship. Failure happens in 
the phase preceding the formation of the employment bond, while during 
performance of the contract and after its termination by means of discrimination, 
interference in intimate and private life of the employee and affront to his honor and 
image. Directive power is not an absolute. It is limited by respect to the dignity and 
the personality rights of the employee. It cannot be exerted in an arbitrary, excessive, 
and illicit way, but should be used in good faith, moderately, and reasonably. For 
non-compliant conducts, there is a protecting legal system that is able to impose civil 
and criminal court sanctions. 
 
Keywords:  Power steering. Human dignity. Personality rights. Discrimination. Moral 
damage 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo é importante por tratar de aspectos do conflito histórico entre 

capital e trabalho, fenômeno de ocorrência cotidiana no ambiente de trabalho onde 

coexistem direitos e valores protegidos pela ordem jurídica e que, por vezes, entram 

em rota de colisão. O empregador, em um dos polos da relação de emprego tem sua 

posição assentada no princípio da livre iniciativa, um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil e na garantia da propriedade privada (art. 170, I, CF/88, p.59). 

Na outra ponta da relação está o empregado, em posição de subordinação 

jurídica, com a obrigação de cumprir o comando do empregador, mas alcançado e 

protegido por todos os direitos irradiados do princípio da dignidade da pessoa 

humana, elevada a fundamento da República (Art. 1º, III da CF/88, p.5). 

A coexistência desses valores, em tese, opostos entre si, produzem situações 

de confronto com o empregador exorbitando seu poder de comando, violando os 

direitos de personalidade do trabalhador. 

O objetivo geral deste trabalho é destacar os direitos de personalidade do 

trabalhador como barreira ao poder empregatício e as sanções impostas quando 

esse limite é transposto. 

Seus objetivos específicos são: a) apresentar o poder empregatício, suas 

formas de manifestação e limites para seu exercício; b) apresentar os direitos de 

personalidade do trabalhador, fundamentados no princípio da dignidade humana, 

conceitos, classificação, características e sistema de proteção; c) apresentar as 

condutas do empregador, que extrapolam o poder empregatício violando os direitos 

de personalidade do trabalhador; d) apresentar as sanções possíveis de recaírem 

sobre o empregador, nos casos de violação desses direitos. 

Assim, no exercício do poder empregatício, o empregador pode violar os 

direitos de personalidade do trabalhador? Em que situações práticas o empregador 

exorbita seu poder empregatício violando esses direitos? Ocorrendo a violação de 

tais direitos, como o empregador pode ser penalizado?  

O trabalho trata, inicialmente, de analisar os pólos da relação de emprego, 

empregador e empregado, seus conceitos, características, o poder diretivo, suas 

formas de exteriorização (organização, disciplina e controle) e a posição de 

subordinação do empregado frente a esse poder diretivo, característica fundamental 

da relação. 
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No segundo capítulo, o trabalho focaliza a dignidade da pessoa humana, com 

um breve histórico, conceito, abrangência de seu significado e importância como um 

dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Evidencia os principais direitos 

de personalidade, conceitos e sistema de proteção.  

No terceiro capítulo, o trabalho analisa as situações e condutas do 

empregador, no cotidiano da relação de emprego, que discriminam o empregador e 

violam a honra, a imagem, a intimidade e vida privada, as penalidades legais 

passiveis de aplicação ilustradas com decisões jurisprudenciais. 

O que se pretende demonstrar é que o direito à livre iniciativa, o direito de 

propriedade privada, o poder de dirigir a prestação dos serviços não é absoluto, não 

pode se sobrepor aos direitos fundamentais de personalidade do trabalhador, 

irradiados pelo princípio da dignidade humana do trabalhador, no âmbito do contrato 

de trabalho. 

 O poder diretivo tem âmbito de atuação delimitado pelos direitos 

fundamentais do empregado, consagrados na extensa legislação nacional. As 

condutas violadoras desses direitos sujeitam o empregador a sanções de natureza 

trabalhista, civil e penal ensejando a rescisão indireta do contrato de trabalho pelo 

empregado, o pagamento de indenização pecuniária por danos morais, materiais, 

estéticos e a condenação por calunia, difamação e injuria. 
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2. O PODER DIRETIVO 

 

Quando o trabalhador se dirige ao mercado de trabalho oferecendo sua força 

de trabalho e encontrando alguém, seja pessoa física ou jurídica, disposto a pagar 

pelos seus serviços, livremente, está aceitando assumir uma posição de 

subordinação cumprindo ordens na prestação dos serviços, Nasce então à relação 

jurídica do emprego tendo de um lado o trabalhador (empregado) e do outro lado a 

figura do “empregador” dirigindo, pessoalmente ou por meio de representantes 

(prepostos), as atividades de seu empreendimento.  

Essa relação produz direitos e obrigações assumidas pelas partes no 

conjunto de leis como, por exemplo, férias, décimo terceiro e aviso prévio. Outros 

direitos e obrigações estão dispostos nas chamadas cláusulas contratuais ajustadas, 

segundo o exercício da autonomia da vontade (NASCIMENTO, 2001, p.473). 

Antes de entrar propriamente no significado, características, formas de 

manifestações, limites e outros aspectos do poder empregatício é interessante 

repassar a conceituação dessas duas figuras, empregador e empregado, que se 

relacionam juridicamente na prestação de serviços. 

O conceito de empregador segundo formulado pelo próprio legislador que, ao 

criar a Consolidação das Leis do Trabalho, considerou empregador “a empresa, 

individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 

assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço” (Art. 2 da CLT, p.28). 

No parágrafo 1º do mesmo dispositivo há o empregador “equiparado”, para 

efeitos exclusivos da relação de emprego. Estes são considerados os profissionais 

liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras 

instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregado” (Art. 

2º, Parágrafo 1º da CLT p.28). Esse conceito recebe uma crítica generalizada dos 

Doutrinadores, como Mauricio Godinho Delgado que considera existir uma “falha 

técnica” no conceito de empregador disposto pela CLT. Segundo ele:  

O enunciado celetista é tecnicamente falho porque a empresa não configura 
como empregador pelo fato de não ser sujeito de direitos na ordem jurídica 
nacional. Entretanto, a falha trouxe um aspecto positivo porque o termo 
empresa acentua a importância da despersonalização da figura do 
empregador. (DELGADO, 2006, p.389)  
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Delgado está se referindo ao fato de que a CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho) dispõe que a alteração do titular da empresa não interfere interrompendo 

e nem extinguindo a relação contratual e preservando os direitos adquiridos pelo 

empregado. Há uma personalização da empresa e a consequente 

despersonalização do seu titular. A despersonalização impede que o vínculo de 

trabalho seja interrompido e impede alterações prejudiciais ao trabalhador quando a 

titularidade da empresa for modificada. 

Doutrinariamente, os estudiosos da matéria expressam suas posições 

conceituais com pequenas variações que não alteram a sua substância. Amauri 

Mascaro Nascimento afirma que independentemente da estrutura jurídica que tiver, 

será por meio do empregado que se chegará ao empregador que é: 

Todo ente para quem uma pessoa física prestar serviços continuados, 
subordinados e assalariados”.  Este mesmo autor lembra que, embora 
alguns juristas admitam como empregador apenas a pessoa física ou 
jurídica, a realidade mostra que há situações nas quais existe a relação de 
emprego com entes não dotados de personalidade jurídica, como o 
condomínio, massa falida, etc. (NASCIMENTO, 2001, p.461). 

 
Segundo Alice Monteiro de Barros, “empregador é a pessoa física, jurídica ou 

o ente que contrata, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço do 

empregado, assumindo os riscos do empreendimento econômico” (BARROS, 2009, 

p.372). 

Para Mauricio Godinho Delgado, empregador define-se como:  

A pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado que contrata a uma pessoa 
física a prestação de seus serviços, efetuados com pessoalidade, 
onerosidade, não eventualidade, e sob sua subordinação”. (DELGADO, 2006, 
p.389). 

 

Pode se notar que o conceito de empregador é inseparável do conceito de 

empregado e significa que existindo o empregado no vínculo contratual, 

automaticamente, haverá a figura do empregador. 

Já a figura do empregado segundo o texto original da CLT (Consolidação das 

Leis do Trabalho) considera empregado: ” toda pessoa física que prestar serviços de 

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” 

(Art. 3º da CLT, p.30). O conceito tem elementos ou pressupostos que identificam a 
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relação de emprego e são: pessoa física (ou natural), pessoalidade, não 

eventualidade (ou habitualidade), subordinação e onerosidade (ou salário). Estes 

estão presentes na conceituação da Alice Monteiro de Barros, “pessoa física que 

presta serviço de natureza não eventual a empregador, mediante salário e 

subordinação jurídica. Esses serviços podem ser de natureza técnica, intelectual ou 

manual”. (BARROS, 2009, p.264).  

Esses pressupostos deverão coexistir e na ausência de um deles não haverá 

o vínculo de emprego. Amauri Mascaro Nascimento expõe o seu conceito de 

empregado onde se constata a presença de todos estes elementos ao mencionar 

que “empregado é a pessoa física que com pessoalidade e ânimo de emprego 

trabalha subordinadamente e de modo não eventual para outrem, de quem recebe 

salário”. (NASCIMENTO, 2001, p.410). 

Na relação entre empregador e empregado nasce o poder diretivo. A 

expressão “poder diretivo” engloba os poderes de organização, disciplinar e controle, 

que são as formas por meio das quais o poder diretivo se manifesta ou se exterioriza 

na relação de emprego. Os fundamentos do poder diretivo são encontrados no caput 

dos artigos 2º da Consolidação das Leis do Trabalho que coloca o empregador como 

aquele que assume os riscos do empreendimento e o artigo 2º do mesmo diploma 

que coloca o empregado na condição de dependência ao empregador. Estes dois 

dispositivos que definem as duas partes da relação de emprego dão fundamento ao 

poder diretivo.   

Delgado, ao analisar o fundamento jurídico do poder empregatício, desdobrou 

o tema em duas dimensões para fins de estudo: uma dimensão legal e outra 

doutrinária, sendo que nesta última o fundamento é encontrado no artigo 2º da CLT 

que menciona a prerrogativa concedida ao empregador para dirigir a prestação dos 

serviços assumindo os riscos da atividade econômica. (DELGADO, 2006, p.638) 

para esse autor, na dimensão doutrinaria há três vertentes ou teorias para explicar 

os fundamentos do poder empregatício. 

A primeira delas é a teoria da propriedade privada em que o poder é uma 

prerrogativa natural do empregador e decorre de ser o dono da empresa. Ao 

empregado que está em situação de subordinação resta apenas respeitar o 

comando. Em linguagem mais simples: o empregador tem poder porque é o dono da 
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empresa. Atualmente, esta teoria encontra dificuldades por conservar uma ideia de 

autoritarismo que vem perdendo força com a progressiva democratização das 

relações trabalhistas e a crescente proteção do trabalhador escorado no princípio da 

dignidade humana. 

A segunda posição considera o ambiente empresarial como sendo uma 

instituição, ou seja, é uma organização que exigiria uma autoridade ou um governo. 

A figura do empregador se ajusta bem a esse papel de autoridade.  

A terceira teoria é a que prevalece com o entendimento de que o poder 

empregatício está assentado no contrato de trabalho. Nele há um acordo de 

vontades com direitos e deveres livremente assumidos pelos dois pólos. Nela estão 

fixados os parâmetros das posições de comando e subordinação com diferentes 

graus de intensidade em função da variedade de organizações e estágios de 

democratização das relações trabalhistas. (DELGADO, 2006, p.639-640). 

O poder de organização dos fatores de produção, em função dos fins 

desejados é unicamente do empregador, sendo da própria natureza da empresa, a 

sua coordenação. Delgado define esse poder como sendo: 

O conjunto de prerrogativas tendencialmente concentradas na pessoa do 
empregador dirigidas à organização da estrutura e espaços empresariais 
internos, inclusive o processo de trabalho adotado no estabelecimento e na 
empresa, com a especificação e orientação cotidianas no que tange à 
prestação dos serviços (DELGADO, 2006, p.633) 

 

Investido do poder de organização é do empregador a prerrogativa de 

determinar como serão utilizados os recursos disponíveis, onde, como e quando 

serão utilizados os serviços do empregado, as condições de remuneração e 

vantagens que serão concedidas, tudo objetivando alcançar as finalidades de seu 

empreendimento. No âmbito desse poder encontra-se a prerrogativa da atividade 

regulamentadora do empregador de, dentro dos limites legais, estabelecer regras 

gerais e impessoais sobre as condições contratuais de trabalho que devem ser 

observadas pelos empregados. 

Apesar de alguns autores entenderem que a atividade regulatória é mais uma 

forma de exteriorização do poder diretivo do empregador, a posição que predomina 

tem essa atividade como integrante do poder de organização, ou seja, criar e 

estabelecer regras está no âmbito do poder de organização. 
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O poder disciplinar é a faculdade que tem o empregador de aplicar punições 

ao empregado que não cumpre com seus deveres e obrigações assumidas ao ser 

contratado. É a forma do empregador adequar a força de trabalho às necessidades 

exigidas pela atividade empresarial. “Poder disciplinar é o direito do empregador de 

exercer a sua autoridade sobre o trabalho de outro, de dirigir a sua atividade, de dar-

lhe ordens de serviço e de impor Sanções disciplinares. ” (NASCIMENTO, 2001, 

p.473)  

Para o empregador é de fundamental importância esse poder para garantir 

que as regras e instruções estabelecidas sejam efetivamente obedecidas 

viabilizando as finalidades empresariais. Sem essa prerrogativa, não haverá as 

condições mínimas de se manter os serviços no padrão necessário e essencial à 

boa performance da empresa.  

O poder disciplinar atua preventivamente, com medidas para manter a ordem 

e disciplina e evitar falhas antes que ocorram. Atua repressivamente quando a falha 

já ocorreu aplicando penalidades disciplinares para restabelecer a ordem e evitar a 

reincidência faltosa. Observa-se que a atuação do poder disciplinar se dá dentro de 

uma estrutura orgânica com níveis de hierarquia que identificam e punem as 

condutas faltosas, quando confrontadas com os deveres do empregado que, para 

doutrinadores como Alice Monteiro de Barros, são: “a obediência, a diligência e a 

fidelidade”. (BARROS, 2009, p.613). 

O poder de controle é a faculdade que tem o empregador de fiscalizar a 

prestação dos serviços realizada pelo empregado, no âmbito da relação de 

emprego, acompanhando suas atividades para garantir o efetivo cumprimento em 

qualidade, quantidade, prazos e outras condições pertinentes.  

São exemplos a inspeção de qualidade, o controle de frequência e 

permanência no local de trabalho, controle em portarias, etc. 

 

É o poder que dá ao empregador o direito de fiscalizar o trabalho do 
empregado. As atividades do empregado, sendo subordinado sob direção do 
empregador, são prestadas do modo imposto pelo empregador e não do jeito 
que o empregado que” (NASCIMENTO, 2001, p.475) 

 

 Dessa forma, o empregador pode, dentro dos limites estabelecidos 

pelo ordenamento jurídico, verificar se os empregados estão respeitando as 
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exigências e diretrizes estabelecidas para o desempenho da atividade laborativa. 

Exercendo atividades subordinadas à direção do empregador não pode o 

empregado exercê-las conforme a sua própria vontade e sim da forma que é imposta 

por quem o contratou. 
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3. A DIGNIDADE HUMANA E OS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO 
EMPREGADO  

3.1 A dignidade da pessoa humana 

A palavra dignidade tem origem etimológica no termo de origem latina dignitas 

que tem o significado de algo moralmente “elevado”, ou qualidade moral que infunde 

respeito, significa “honra, excelência” que a pessoa possui em razão de sua apropria 

existência. (SARLET, Ingo Wolfgang 2008) 

A dignidade da pessoa humana ganhou relevância no cenário do pós-guerra, 

com a assinatura da Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, que 

logo em seu primeiro artigo declara que: “todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão e consciência, devem agir uns para 

com os outros em espírito e fraternidade”. (DUDH, 1948) 

Sua importância foi reconhecida, ganhou destaque em várias nações que 

fizeram a sua inclusão em suas Constituições. No Brasil, a primeira Constituição a 

dispor sobre a dignidade foi a Constituição de 1946, vinculando-a ao direito de 

trabalhar, estabelecendo que a “todos é assegurado trabalho que possibilite 

existência digna”. (Art. 145, parágrafo único da CF/46). 

Na Constituição de 1967 o legislador manteve a vinculação estabelecendo 

que a valorização do trabalho era condição da dignidade humana. (Artigo 157 

CF/1967, DEVECHI, p.45). E, finalmente, na Constituição de 1988, a dignidade 

humana é elevada ao status de fundamento da republica, ao lado da soberania, 

cidadania, pluralismo político e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

(Artigo 1º, caput e incisos I, II, III, IV e V da CF/88, p.5). Por reunir todos os ideais de 

valorização do indivíduo, a dignidade da pessoa humana irradia e reflete o conteúdo 

de todos os direitos fundamentais. Também, vale registrar, conforme nos informa 

com sua autoridade peculiar, Mauricio Godinho Delgado: 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana traduz a ideia de que o valor 
central das sociedades, do Direito e do Estado contemporâneo é a pessoa 
humana, em sua singeleza, independentemente de seu status econômico, 
social, intelectual. O princípio defende a centralidade da ordem jus-política e 
social em torno do ser humano, subordinante dos princípios, regras, 
medidas e condutas práticas. (DELGADO, 2006, p. 775) 
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Uma existência verdadeiramente plena demanda o exercício de direitos 

fundamentais e estes gravitam em torno do princípio da dignidade da pessoa 

humana como a vida, a liberdade, a igualdade, o trabalho, a privacidade, a honra e a 

imagem. 

Para Alexandre Moraes a dignidade é o mínimo que toda Constituição deve 

garantir aos seus tutelados, enfatizando que: 

 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa que se 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar. (MORAES, 2005, p.128). 
 

José Afonso da Silva tem a dignidade humana como valor supremo e inerente 

a todos os indivíduos e, por essa razão, a todos coloca em situação de absoluta 

igualdade, sem qualquer ressalva ou distinção. (SILVA, 1990, p.23)  

 

3.2. Os direitos de personalidade do empregado 

 

Os direitos fundamentais de personalidade são aqueles que todo indivíduo 

possui por serem intrínsecos à natureza do homem e reflexos da dignidade humana 

conforme o ensino de Amauri Mascaro Nascimento que, com a maestria de sempre, 

ao apresentar o conceito desses direitos, acentua algumas características que os 

qualificam: 

 
São prerrogativas de toda pessoa humana pela sua própria condição, 
referentes aos seus atributos essenciais em suas emanações e 
prolongamentos, são direitos absolutos, implicam num dever geral de 
abstenção para a sua defesa e salvaguarda, são indisponíveis, 
intransmissíveis, irrenunciáveis e de difícil estimação pecuniária. 
(NASCIMENTO, 2001, p; 132). 
 

As proteções aos direitos do trabalhador foram efetivadas de maneira 

progressiva, em um processo histórico de inconformismo e lutas contra as injustiças 

que marcavam a relação de emprego nos mais diferentes locais do mundo. “Em 

alguns países da Europa, com movimentos sociais mais bem organizados, os 

resultados surgiram primeiro”. (NASCIMENTO, p.136. 2001).             
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A Declaração Universal dos Direitos do Homem, nascida no cenário do pós-

guerra, em 1948, e posteriormente o Pacto de São José da Costa Rica, em 1969, 

introduziram vários dispositivos de proteção a esses direitos, proibindo interferências 

na vida privada, na família, na correspondência e ataques a honra e reputação. No 

Brasil, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, teve início um 

processo de mudança política. Ficava para traz um trágico período de regimes 

autoritários e absolutistas, de total desrespeito aos direitos mais elementares do 

indivíduo. Inaugurava-se um Estado Democrático de Direito cujas instituições foram 

se fortalecendo e sedimentando uma nova cultura de respeito e defesa dos direitos e 

garantias fundamentais. 

A Constituição Federal, de 1988, instituiu a proteção aos direitos 

fundamentais de personalidade do trabalhador, declarando-os clausula pétrea, não 

sujeitos à alteração, (Art. 60, parágrafo 4º, IV) e, soberanamente, direcionou o 

legislador para dedicar um espaço relevante no Novo Código Civil Brasileiro (2002) 

que dispõe sobre o assunto em dez artigos, destacando-se o estabelecido no artigo 

12, a saber: “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 

personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas 

em lei”(CC/2002, p.150) 

 Alice Monteiro de Barros apresenta a seguinte divisão dos direitos de 

personalidade:  

 

a) direito à integridade física (vida, higidez corporal, etc.); b) direito à 
integridade intelectual (liberdade de pensamento, autoria artística e cientifica, 
invenções); c) direito à integridade moral (honra, imagem, intimidade, 
privacidade, liberdade política, religiosa, etc. (BARROS, 2009, p.626) 

 

Alguns dos principais direitos da personalidade são os que envolvem a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem e são o objeto deste trabalho. 

 

3.2.1 Honra 
 

A honra é um atributo natural, inerente à personalidade em toda e qualquer 

pessoa, independentemente de qualquer exigência ou qualificação física, social, 
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econômica, política espiritual ou ideológica e inviolável segundo a Constituição 

Federal: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

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. (CF/88, p.6) 

 

Honra significa a dignidade presente em toda pessoa humana, desde o seu 

nascimento com vida e quer dizer boa fama, boa reputação, estima, respeito, a 

consideração que o indivíduo desfruta na comunidade.  

José Afonso da Silva define a honra como sendo: 

 

O conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o 
respeito dos concidadãos, o bom nome, a reputação. É direito fundamental 
de a pessoa resguardar essas qualidades. A pessoa tem o direito de 
preservar a própria dignidade”. (SILVA, 2007, p.209) 

 

A conceituação da honra chama a atenção para dois aspectos: um refere-se 

ao sentimento que o indivíduo tem a seu próprio respeito, ou seja, os valores morais 

que ele atribui a si mesmo e que a doutrina denomina de honra subjetiva, O 

segundo, a sua dignidade visível na estima e consideração dos outros, denominada 

de honra objetiva. 

É o que leciona Alice Monteiro de Barros em um conceito bem amplo com o 

mesmo sentido destacando os aspectos objetivo e subjetivo: 

 

Distingue-se, claramente, nesse conceito, o aspecto objetivo e o subjetivo 
da honra. O primeiro consiste na valoração de nossa personalidade feita 
pelos membros da sociedade, é a boa reputação que compreende a estima 
política, profissional, artística, comercial, literária, e de outros âmbitos de 
respeitabilidade. Traduz respeito e apreço concedidos por terceiro à 
personalidade de um sujeito. O segundo aspecto é o sentimento de 
dignidade pela própria pessoa. É a autoestima. Identifica-se, portanto, com 
o sentimento que a pessoa tem de sua própria dignidade. Esta última 
compreende o conjunto de valores morais, como retidão, probidade e 
lealdade, comuns às pessoas em geral, e que o indivíduo atribui a si mesmo 
(BARROS, 2009, p.639) 
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Esse também é o entendimento de Carlos Alberto Bittar que o expressa 

dizendo que: 

 

A honra objetiva compreende o bom nome e a fama que a pessoa desfruta 
no   seio da coletividade, ou seja, a estima que a cerca nos seus ambientes 
familiar, profissional, comercial ou outro. Já a honra subjetiva alcança o 
sentimento pessoal de estima, ou a consciência da própria dignidade. ” 
(BITTAR, 1995, p.133) 

 

Não é outro o ensino de Sergio Pinto Martins quando afirma que honra 

objetiva é a imagem que a pessoa desfruta perante a sociedade e a honra subjetiva 

a imagem ou o conceito que a pessoa tem de si mesmo. (MARTINS, 2008, p.28) 

  

3.2.2 Imagem 
 

A inviolabilidade da imagem da pessoa consiste, no entendimento de Jose 

Afonso da Silva:  

 

Na tutela do aspecto físico, como é perceptível visivelmente. Essa reserva 
pessoal, no que tange ao aspecto físico, de resto, reflete também a 
personalidade moral do indivíduo, satisfaz uma exigência espiritual de 
isolamento, uma necessidade intimamente moral”. (SILVA, 2007, P. 209) 

 

A imagem é um direito inseparável de cada indivíduo e segundo Nilson de 

Oliveira Nascimento: 

 

Seu conceito está atrelado a uma dimensão pública da personalidade, o 
que a pessoa representa, estética e eticamente, perante a coletividade. 
Assim como a honra, também tem dois aspectos: a imagem-retrato que é 
a sua representação física (altura, cor, etc. e a imagem-atributo, que 
representa a imagem da pessoa no núcleo das suas relações sociais, ou 
seja, o conceito pessoal que irradia às pessoas. (NASCIMENTO, 2008, 
p.119.) 

  

O uso da imagem sem a permissão da pessoa caracteriza ilícito porque ela é 

parte de seu patrimônio jurídico personalíssimo tendo, portanto, o direito de opor-se 

à divulgação dessa imagem, em proteção à sua vida privada. O contrato de trabalho 

não dá ao empregador o direito ao uso da imagem do empregado sem a sua devida 

autorização. 
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Neste aspecto destacam-se as palavras de Mauro Schiavi: 

  
Como sendo um direito à personalidade, não integra o contrato de 
trabalho, não podendo o empregador se utilizar da imagem do 
trabalhador. Por isso, antes, durante e depois do contrato de trabalho, 
tanto o empregado como o empregador devem respeitar, 
reciprocamente, a imagem de um e de outro. (SCHIAVI, 2011, p.172) 

  

O mesmo Schiavi prossegue dizendo que: O direito à imagem do empregado 

pode ser utilizado pelo empregador, mediante autorização formal, devendo a cessão 

ser remunerada caso o empregador veicule a imagem do trabalhador em 

campanhas comerciais e lucrativas. (SCHIAVI, 2011, P. 172) 

           O Código Civil Brasileiro impõe a necessidade de autorização da 

pessoa ou da Justiça para o uso da imagem:  

 

Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça 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 destinarem a fins comerciais. (Art. 20 CC/2002, p. 
151) 

 

 Maria Aparecida Alkimin ensina que: 

 

No âmbito trabalhista, o trabalhador pode sofrer violação de seu direito de 
imagem na fase pré-contratual, por meio de consultas e de listas sujas, 
durante o contrato, por intermédio de ofensas morais e punições 
injustificáveis, pelo assédio moral e sexual, e, após a extinção do contrato de 
trabalho, por meio do fornecimento de informações desabonadoras do ex-
empregado. (ALKIMIN, 2009, P.97) 

   

Então o empregador deve tomar todas as precauções no sentido de não 

denegrir a imagem do empregado com qualquer tipo de ato que implique a sua 

ridicularização ou ofensa à sua reputação profissional. 

Eduardo Milleo Baracat entende que decorre do princípio da boa-fé objetiva o 

dever de cuidado do empregador não expor a imagem do empregado a situações 

vexatórias ou humilhantes que venham a denegrir a sua imagem perante os colegas 

ou a sociedade, sob pena de reparação de dano moral. (BARACAT, 2003, P. 252). 
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3.2.2.1 Proteção à honra e à imagem  

 

 

Não é apenas a Constituição Federal que protege esses direitos de 

personalidade. Tal proteção se estende também em dispositivos do Direito Civil e 

Penal que são fontes subsidiarias do Direito do Trabalho. 

 Na esfera constitucional a proteção é encontrada no artigo 5º, incisos V e X 

da CF. 

V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
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. (Art. 5º CF/88, p.5) 
 

Na esfera do Direito Civil há a previsão da obrigação de reparação por meio 

de indenização por danos quando ocorrer ofensa ao direito:  

 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito. (Art. 186, CC/2002, p.163) 
 

Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 
(Art. 927, CC/2002, p.204). 

 

Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, 
e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em 
lei. (Art. 12 CC/2002, p.150) 
A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do 
dano que delas resulte ao ofendido. (Art. 953, CC/2002, p.206) 

 

Na esfera criminal a proteção é anterior à própria Constituição de 1988. O 

Decreto Nº 2.848 que instituiu o atual Código Penal é de 1940 e tipifica como crimes 

contra a honra a calúnia, a difamação e a injúria, com penas variáveis de um mês a 

dois anos de reclusão, além de multa. 

Caluniar alguém e imputar a outro fato falsamente definido como crime (Art. 

138 do Código Penal); difamar alguém é imputar fato ofensivo à sua reputação (Art. 

138 do Código Penal); injuriar alguém e ofender a sua dignidade ou o decoro. (Art. 

140 do Código Penal). 
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Segundo Rogério Greco: 

 
A injuria é a que tem caráter menos grave, mas se torna infração mais grave 
contra a honra quando utiliza elementos referentes à etnia, raça, cor, religião, 
origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência que 
configura injuria preconceituosa”. (GRECCO, 2009, p.47) 
 
 

O fato de a proteção à honra e imagem do indivíduo se estender também no 

âmbito dos Direitos Penal e Civil demonstra, demonstra a preocupação do legislador 

em assegurar proteção aos direitos fundamentais da personalidade. 

Os dispositivos com previsão de consequências nas áreas civil e penal atuam 

preventivamente na proteção e, repressivamente com reparação por meio de 

indenização e com a perseguição criminal ao agressor para a aplicação das sanções 

respectivas 

Na esfera trabalhista o artigo 483 da CLT alínea “e” faculta ao empregado, a 

rescisão indireta do contrato de trabalho quando o empregador violar a honra do 

empregado. Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e 

pleitear a devida indenização quando:  

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

família, ato lesivo da honra e boa fama. (Art. 483, “e”, CLT, p.228)  

Qualquer conduta do empregador que desmereça, desvalorize ou atinja o 

bom nome e a boa reputação construída pelo empregado, configura a prática de 

ofensa à honra e imagem do empregado, sujeitando o ofensor às consequências 

jurídicas possíveis tanto nas áreas trabalhista, cível e penal conforme exposto 

acima. 

 

3.2.3 Intimidade 
 

 

Assim como a honra e a imagem, a proteção contra interferências indevidas e 

ilegítimas à privacidade do indivíduo está assegurada na Constituição Federal, de 

1988, que no artigo 5º, X declara a inviolabilidade da intimidade e vida privada das 

pessoas, assegurando ao ofendido, como reparação, a indenização civil. 

A garantia à inviolabilidade da intimidade e da vida privada tem por objetivo 

fundamental resguardar a própria dignidade da pessoa humana, princípio basilar da 
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República Federativa do Brasil, (art.1º, parágrafo 3º da CF), preservando do 

conhecimento de terceiros os fatos que envolvem sua existência privada, inclusive 

nos aspectos concernentes à sua intimidade. 

 O direito à vida privada e o direito à intimidade têm uma interligação muito 

estreita e há uma certa dificuldade de diferenciar esses direitos por serem eles de 

natureza subjetiva e, portanto, mostram variações de pessoa a pessoa. Todavia, 

apresentam uma diferença básica constituída pela abrangência ou amplitude, tendo 

o direito à intimidade um alcance mais restrito que o direito à vida privada. 

A intimidade é o âmbito do que é mais íntimo do indivíduo como seus 

segredos, pensamentos, emoções, reações, sentimentos, pensamentos, aquilo que 

a pessoa não compartilha nem mesmo com pessoas de seu relacionamento mais 

próximo como familiares. Pertence exclusivamente à sua pessoa.  

Segundo Nilson Nascimento, 

 
A palavra intimidade traduz a qualidade daquilo que é íntimo, do 
interior da   alma e do coração. No sentido jurídico, o direito à 
intimidade consiste na prerrogativa que tem a pessoa de estar só e de 
evitar que pessoas estranhas se intrometam em sua vida ou que 
tenham acesso ou tenham conhecimento sobre fatos e coisas que 
pertençam ao seu foro íntimo e privado. (NASCIMENTO, 2008, p.112) 

  

 

 Para Rubia Zanotelli de Alvarenga, no direito à intimidade, o trabalhador, na 

qualidade de sujeito de direitos: 

                                          
Possui a liberdade de escolher as suas convicções políticas e 
religiosas, as suas tendências sexuais, as suas opções, os seus 
desejos, e de manifestar livremente seu pensamento ou, da mesma 
forma, de ocultar ou de guardar segredo acerca das suas ideias e 
preferências”. (ALVARENGA, 2012, p.128) 
 
 
 

Conclui-se que à Intimidade diz respeito ao que é do mais profundo interior do 

indivíduo. O direito à intimidade é a prerrogativa que a pessoa tem de ficar só em 

sua intimidade, longe e afastado da presença curiosa de outras pessoas. 
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3.2.4 Vida privada 
 
 
           O direito à vida privada é a prerrogativa que o indivíduo tem de impedir 

interferências em sua vida pessoal, incluindo o acesso a informações que integram o 

seu foro privado e íntimo. 

José Afonso da Silva define como sendo a vida interior que se debruça sobre 

a mesma pessoa, sobre os membros de sua família, sobre seus amigos, é a que 

integra o concito de vida privada inviolável nos termos da Constituição Federa 

(SILVA, 2007, p. 208) 

A vida privada tem um âmbito maior, pois o indivíduo compartilha aspectos e 

fatos de sua vida apenas com grupo restrito de pessoas, alguns poucos com quem 

tem contato mais frequente como família, companheiros de trabalho, de igreja, etc. É 

limitada, internamente, por aquilo que pertence à esfera da intimidade, mas que não 

pertence à esfera pública, ou seja, não pertencem à esfera da intimidade, mas são 

preservados do conhecimento público e interferências de terceiros. 

Há uma interligação entre vida privada e intimidade com uma diferença 

medida pela maior amplitude da primeira. 

 

Os conceitos constitucionais de vida privada e intimidade apresentam 
grande interligação, podendo, porém, ser diferenciados por meio da menor 
amplitude do primeiro, que se encontra no âmbito do segundo. Assim, o 
conceito de intimidade relaciona-se às relações subjetivas e de trato intimo 
da pessoa, suas relações familiares e de amizade, enquanto o conceito de 
vida privada envolve todos os relacionamentos da pessoa, inclusive os 
objetivos, tais como relações comerciais, de trabalho, de estudos, etc. 
(MORAES, 2005, p. 224) 

 

Verifica-se que a Constituição Federal de 1988 declara a inviolabilidade da 

intimidade e também da vida privada, direito que alcança também o empregado no 

contexto da relação de emprego. 

Os direitos fundamentais são assegurados a todos os indivíduos e o 

empregado também é titular desses direitos em todas as suas relações sociais 

incluindo sua vida profissional.  Ele não deixa de ser cidadão quando ingressa na 

relação de emprego em uma posição de subordinação ao empregador cujo poder de 

direção não lhe tira o direito à intimidade e vida privada. 
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O empregador não pode fazer interferências na vida pessoal de seu 

empregado questionando seu estilo e vida, seus hábitos, suas amizades, sua opção 

sexual, sua religião e outros aspectos de natureza intima. 

Não existe no âmbito da relação de emprego, qualquer obrigação do 

empregado em abrir ao empregador informações relacionadas a aspectos de sua 

privacidade, valendo desde a fase preparatória para a contratação, a execução do 

contrato de trabalho indo, até mesmo, à fase posterior ao termino do contrato. 

A Constituição Federal e o conjunto normativo tutelam a privacidade do 

empregado como forma de assegurar sua plena liberdade, com eficácia vertical 

assegurando proteção dos direitos do indivíduo frente ao Estado e eficácia horizontal 

disciplinado as relações entre todos os indivíduos em suas relações. A relação de 

emprego não está fora do alcance dessa eficácia. Esse é o ensino de Rubia 

Zanotelli Alvarenga: 

 

O empregador no âmbito da relação de emprego, não pode se intrometer 
nas escolhas do empregado, pois somente o ser humano, individualmente, 
e de forma plena é capaz de escolher os relacionamentos que possam lhe 
trazer o bem-estar e a felicidade e, por conseguinte, uma vida pessoal e 
social harmônica e saudável. (ALVARENGA, 2012, p.132) 

 

Nilson de Oliveira Nascimento, sabiamente, observa que: 

 

 Os direitos fundamentais, fruto de normas disciplinadas pelo texto 
constitucional, devem orientar todas as relações entre os indivíduos e, 
consequentemente, não escaparia desta regra a relação de emprego, o que 
permite considerar que o direito à intimidade e à vida privada se incorpora 
implicitamente ao contrato de trabalho e se constituem uma limitação 
fundamental ao poder diretivo do empregador. (NASCIMENTO, 2008, 
p.117). 
 

 
3.2.5. Não discriminação  

 

A partir de 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal, foi se 

efetivando um sistema de proteção jurídica contra a discriminação na relação de 

emprego, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e o 

princípio da igualdade. 

Discriminação é a conduta que enseja tratamento diferenciado a pessoas 

iguais, fundada em critérios injustos e incompatíveis com o Direito, afronta os ideais 
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de liberdade e igualdade protegidos por um conjunto normativo idealizado para uma 

sociedade contemporânea em que predomina a diversidade e o pluralismo. 

A OIT (Organização Internacional do Trabalho), em sua Convenção Nº 111, 

de 1958, após afirmar que todos os seres humanos, seja qual for a raça, credo ou 

sexo, têm direito ao progresso material e desenvolvimento espiritual em liberdade e 

dignidade, em segurança econômica e com oportunidades iguais, expressa seu 

conceito de discriminação: 

 

Toda distinção, exclusão ou preferência, com base em raça, cor, sexo, 
religião, opinião política, nacionalidade ou origem social, que tenha por 
efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento no 
emprego ou profissão. (Art. 1º alínea “a” Convenção 111 da OIT). 

 

Mauricio Godinho Delgado lembra a desconformidade da discriminação com o 

padrão jurídico vigente. Para o doutrinador “discriminação é a conduta pela qual se 

nega à pessoa, em face de critério injustamente desqualificante, tratamento 

compatível com o padrão jurídico assentado para a situação concreta por ela 

vivenciada”. (DELGADO, 2009, p.718)  

A discriminação estabelece exclusão, separação, preferência, diferença e 

como bem diz Nilson de Oliveira Nascimento:  

 
Em todas as fases da vida é natural que a pessoa humana estabeleça 
diferenças entre coisas, fatos que fazem parte do seu cotidiano, adotando 
comportamentos de acordo com a convicção política, social, cultura, moral, 
religiosa, dentre outras. Ocorre, porém, que em algumas ocasiões, a pessoa 
humana estabelece diferenças e critérios valorativos contrários aos fixados 
pelas normas jurídicas para ditar o comportamento social. Quando o 
comportamento se baseia em critérios proibidos em lei com o intuito de 
produzir efeito de distinção prejudicial à pessoa humana, incide o juízo de 
reprovabilidade da conduta, caracterizando discriminação (NASCIMENTO, 
2008, p.124). 
 

Para Alice Monteiro de Barros ”a ideia de pessoa é incompatível com a 

desigualdade entre elas e a não discriminação é provavelmente a mais expressiva 

manifestação do princípio da igualdade” (BARROS, 2009, p.1127) 

No plano internacional, a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem contém dispositivos que consagram o exercício dos direitos 

e liberdades, sem distinção de qualquer natureza. 
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Artigo 1.º - Os objetivos das Nações Unidas são: 
3). Realizar a cooperação internacional, resolvendo os problemas 
internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, 
promovendo e estimulando o respeito pelos direitos do homem e pelas 
liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 
religião. (Art. 1º da Carta as Nações Unidas, 1945.) 

Artigo 2° - Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as 
liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, 
nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião 
política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou 
de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção 
fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território 
da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob 
tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. (Art. 2º da 
Declaração universal dos direitos do homem, 1948) 
 

A legislação trabalhista brasileira sempre teve dispositivos antidiscriminação, 

mas no período anterior à atual Constituição Federal (1988) eles eram muito 

limitados, em parte pela herança de uma sociedade escravagista e, em parte pelos 

sucessivos regimes ditatoriais. 

São exemplos destes instrumentos o artigo 5º da CLT que estabelece salário 

igual sem distinção de sexo. A Constituição Federal de 1946 ampliou o dispositivo 

vedando salário diferente para trabalho igual por motivo de idade, sexo, 

nacionalidade ou estado civil. Com o regime militar iniciado em 1964 houve um 

retrocesso e a vedação de salários diferentes ficou restrita a motivos de sexo, cor e 

estado civil. 

Com o fim do último regime militar e o estabelecimento do estado democrático 

de direito com a valorização da dignidade da pessoa humana, as liberdades foram 

ampliadas e refletiu na relação de emprego, aumentando a proteção contra condutas 

discriminatórias do empregador.  

A Constituição Federal de 1988 é um marco que dá início à construção de um 

amplo conjunto normativo de combate ao preconceito e à discriminação. Ela mostra 

isto de forma objetiva logo em seu preâmbulo elevando o princípio da igualdade ao 

patamar de valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito e 

estabelecendo como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. (Art. 3º, IV CF/88, p.5). 
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Doutrinadores, entre eles Mauricio Godinho Delgado, elencam os principais 

dispositivos protetores como sendo: contra a discriminação da mulher, do menor de 

18 anos, do estrangeiro. Contra a pessoa portadora de deficiência e a discriminação 

por tipo de trabalho. (DELGADO, 2006, p.779/785). 

 

3.2.5.1. Não discriminação da mulher 

 

A mulher teve sua proteção contra a discriminação ampliada na Constituição 

Federal por meio de dispositivo especifico do artigo 5º estabelecendo a igualdade 

entre homens e mulheres: 

I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 

A Lei Nº 9.029/95 proíbe a pratica de qualquer conduta que discrimine ou 

limite o acesso ou a manutenção de emprego por motivo de sexo, idade, raça, 

estado civil situação familiar, etc. Essa mesma Lei considera discriminação à mulher 

e tipifica como conduta criminosa a exigência de qualquer procedimento para aferir o 

estado de gravidez ou esterilização. 

Art. 2º Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias - a exigência 

de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro 

procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez; 

A lei 9.799, de maio de 1999, inseriu na CLT, várias regras sobre o acesso da 

mulher no mercado de trabalho, coibindo condutas que discriminariam a mulher 

dificultando a obtenção e permanência no emprego como, por exemplo, a recusa de 

emprego, ascensão ou promoção funcional, dispensa por motivo de situação familiar 

ou estado de gravidez. Esta lei veda, também, os critérios e referências a sexo, 

situação familiar, idade, etc., para fins de anúncios de emprego. 

 

3.2.5.2. Não discriminação do estrangeiro 

  

Na Constituição Federal de 1946 havia dispositivo especifico vedando a 

discriminação do estrangeiro, colocando-o em situação de igualdade ao nacional, 

mas na Constituição outorgada no regime militar iniciado em 1964, o dispositivo foi 

excluído. Retornou na Constituição atual como se verifica no caput de seu artigo 5º: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes. 
 

 

Nota-se que com o passar dos anos o legislador aumentou as linhas de 

proteção tanto para os brasileiros quando para os estrangeiros, na tentativa de parar 

as crescentes formas de discriminações no âmbito do trabalho. 

 

3.2.5.3. Não discriminação em função do tipo de trabalho 

 

O Legislador constituinte cuidou para que não houvesse qualquer critério 

discriminatório motivado pela natureza ou tipo de trabalho executado. É o que se 

verifica no inciso XXXI do artigo 7º CF 88 “proibição de distinção entre trabalho 

manual, técnico ou intelectual ou entre os profissionais respectivos” (Art. 7º, 

XXXCF/88, p.9) 

 

3.2.5.4. Não discriminação do portador de deficiência 

  

A legislação pátria é farta quando cuida de proteger as pessoas portadoras de 

deficiência na relação de emprego. 

O inciso XXXI do artigo 7º da Constituição Federal proíbe qualquer 

discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 

deficiência. 

A Lei Nº 7853/89 que dispõe sobre a política nacional para integração das 

pessoas portadoras de deficiência. Nela há a previsão de penas de um a quatro 

anos para quem obstar ou negar-lhes o acesso a cargo público, a emprego ou 

trabalho. 

 

3.2.5.5. Não discriminação do trabalhador menor de 18 anos 

  

O dispositivo é encontrado no inciso XXX do artigo 7º da Constituição Federal 

que proíbe a diferença de salário, de exercício de funções e de critérios de admissão 

por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. “O que doutrinadores entendem, 

nesse caso, é que não mais prevalecem na ordem jurídica do país, dispositivos que 
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autorizem contratação de menores de 18 anos que seja restritiva de direitos 

trabalhistas” (DELGADO, 2006, p.783) 

Além destas proteções especificas, existem outros dispositivos que proíbem 

discriminações de qualquer natureza na relação de emprego. No quesito 

remuneração o legislador teve o cuidado contra a discriminação vedando diferenças 

salariais por motivo de idade, sexo, cor e estado civil: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. (CF/88, 
p.6) 
 

 

Também o artigo 5º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT preceitua 

que não haverá salários diferentes para trabalho de igual valor, sem distinção de 

sexo e, mais à frente, o artigo 461 do mesmo instituto, amplia o dispositivo nos 

seguintes termos: 

Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao 

mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem 

distinção de sexo, nacionalidade ou idade. (CLT, p.199) 

 

A Lei Nº 7.716/89 define os crimes resultantes de preconceito, impõe penas 

de reclusão de um a cinco anos para quem negar ou obstar emprego, promoção, 

ascensão ou outra forma de benefício no trabalho por motivo de raça, cor, etnia, 

religião ou procedência nacional. 

 

3.2.6 Características dos direitos de personalidade 
 

Objetivando dar aos direitos de personalidade uma proteção abrangente 

realçando seu valor imensurável, o legislador atribuiu-lhes algumas características 

especiais no Código Civil. São características especiais destinadas a proteger a 

dignidade humana do trabalhado. 

O artigo 11 do Código Civil diz que “Com exceção dos casos previstos em lei, 

os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o 

seu exercício sofrer limitação voluntária”.  (CC, pag. 15) 
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O número disposto nesse artigo é bem limitado, entretanto, há uma 

construção doutrinária e jurisprudencial, feita ao longo do tempo, que elenca um 

número maior desses atributos, mas admitindo-se que diante de casos concretos, 

possam ser-lhes atribuídas outras qualificações. Nessa constatação verifica-se que 

os direitos da personalidade são ilimitados.  

Os direitos da personalidade, por serem inatos à pessoa, são perenes, 

perpétuos e duram enquanto durar a vida do indivíduo, podendo, inclusive, em 

determinados casos, ir além da vida, pois recebem proteção até mesmo após a 

morte de seu titular, quando requisitados por alguém com legitimidade, como, por 

exemplo, os sucessores. Portanto, eles são vitalícios. 

Os direitos da personalidade não perdem a validade se não forem usados 

pelo seu titular ao longo do tempo, ou seja, nada pode impedir o seu livre exercício a 

qualquer época; entretanto, quando violados ensejam a indenização como 

reparação esta se submete aos prazos prescricionais, ou seja, ocorrendo sua 

violação será possível a indenização, mas esta estará sujeira ao prazo prescricional 

civil. Assim, os direitos da personalidade são imprescritíveis. 

Os direitos da personalidade não possuem valor econômico, estão fora do 

comercio, não estão sujeitos a qualquer tipo de valoração pecuniária e seu titular 

não pode transferi-los a nenhum pretexto. Desta forma, eles são inalienáveis. 

Este é o ensino de Pontes de Miranda: “o direito de personalidade, os direitos, 

as pretensões e ações que dele se irradiam são irrenunciáveis, inalienáveis, 

irrestringíveis”. (MIRANDA, 2008, p.23). 

Os direitos da personalidade são inseparáveis da pessoa de seu titular, e por 

isso se chamam, também, personalíssimos: “a intransmissibilidade deles é resultante 

da infungibilidade mesma da pessoa e da irradiação de efeitos próprios. Eles são, 

assim, Intransmissíveis. (MIRANDA, 2008, p.24)  

 

Os direitos da personalidade são considerados “erga omnes” porque o   
dever de respeito a eles pode ser oposto a qualquer pessoa.  Seu titular tem 
o direito de defendê-los contra interferências indevidas tanto do Estado 
quanto de particulares. Então, eles são absolutos, porque seu titular poderá 
exigir de toda comunidade que o respeite. (FIUZA, 2007, p.173)  
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Segundo a lição de Venosa, “os danos que decorrem da violação desses 

direitos possuem caráter moral. Os danos patrimoniais que eventualmente podem 

decorrer são de nível secundários” (VENOSA, 2007, p.170). Nesse sentido pode se 

dizer que os direitos da personalidade não são passiveis de avaliação pecuniária, 

por não fazerem parte do patrimônio do indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

4. A EXORBITANCIA DO PODER DIRETIVO E A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE 

PERSONALIDADE DO EMPREGADO 

 

Na relação de emprego, os direitos de personalidade do empregado estão 

sob permanente risco de violação por condutas ilegítimas do empregador, passiveis 

de ocorrer a partir do acesso ao emprego no processo de recrutamento e seleção de 

candidatos, durante a permanência na vigência do contrato de trabalho e se 

prolongando após o seu encerramento.  

A globalização do conhecimento, o desenvolvimento tecnológico, a dinâmica 

da economia marcada pela frenética competição, as situações de crises na 

economia reduzindo a oferta de emprego, a premente necessidade de o empregador 

produzir resultados empresariais satisfatórios e a dependência do emprego para a 

manutenção sua e da família fragilizam ainda mais a situação de subordinação do 

empregado e colocam em constante risco os seus direitos constitucionais. 

O que se observa nas organizações, com certa frequência, é o empregado 

ser “enxergado” apenas como mais um meio ou instrumento, entre outros que estão 

à disposição do empregador, para ser utilizado com o único objetivo de obter 

resultados, violando a dignidade humana da pessoa do empregado 

O filósofo alemão Emmanuel Kant dá uma extraordinária contribuição para 

essa matéria ensinando que o ser humano não pode ser tratado como coisa ou 

instrumento: “O homem, por ser pessoa, constitui um fim em si mesmo e, então, não 

pode ser considerado como simples meio, de modo que a instrumentalização do ser 

humano é vedada” (KANT, 1974, p. 234). 

 O admirado filósofo, ao explanar sobre a dignidade da pessoa humana, traz 

magistral lição comparando coisas e pessoas destacando que existe uma diferença 

entre elas: 

Tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço 
ela pode ser substituída por outra equivalente, mas quando uma coisa está 
acima de todo preço, e, portanto, não permite equivalente, então ela tem 
dignidade. O homem não é uma coisa; não é, portanto, um objeto passível 
de ser utilizado como simples meio, mas pelo contrário, deve ser 
considerado sempre em todas as suas ações como fim em si mesmo. Não 
posso, pois, dispor do homem em minha pessoa para mutilar, degradar ou 
matar. (KANT, 1974, p.228)   
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O pensamento de Kant tem servido como inspiração para os pensadores 

filosóficos, jurídicos, doutrinadores, juristas e operadores do direito contemporâneo. 

A dignidade da pessoa humana é uma barreira a impedir que o empregado seja 

nivelado aos demais fatores de produção, na atividade econômica ou em qualquer 

outra de suas relações sociais. Ingo Wolfgang Sarlet esclarece que: 

 

A dignidade da pessoa humana é compreendida como vedação à 
instrumentalização humana e sempre será atingida quando o indivíduo for 
tratado como objeto, instrumento, coisa ou meio para alcançar determinada 
finalidade (SARLET, 2008, P. 62)  

Também Christiani Marques faz uma advertência para o perigo de o modelo 

atual de sociedade, obcecada pelo lucro, instrumentalizar o trabalhador:  

Atualmente, diante de uma sociedade materializada e permissiva, em uma 
relação de trabalho, a não-observância do princípio da dignidade humana 
na ordem econômica implica a depreciação do ser humano e o transforma 
em mero instrumento de lucro a qualquer custo. (MARQUES, 2007, p 64) 

 

Os direitos de personalidade são inseparáveis do indivíduo e acompanham o 

seu titular a todo o momento e em todas as suas relações. Desta forma, na pessoa 

do trabalhador, eles são tutelados na fase de formação do vínculo de emprego (pré-

contratual), durante a execução do contrato e mesmo após o seu termino (pós-

contratual), como verificado a seguir. 

O poder diretivo encontra os limites para seu exercício na proteção integral 

que a ordem jurídica proporciona ao empregado por ser a parte mais frágil da 

relação de emprego.  

 

4.1 Violação durante a formação do contrato 

 

Nesta fase o empregador é totalmente livre para realizar a contratação da 

mão de obra necessária à realização das finalidades do seu empreendimento. Esta 

fase se reveste de enorme importância pela certeza de que o sucesso empresarial é 

indissociável da qualidade da prestação dos serviços do empregado.  

Recrutar e selecionar o melhor quadro de empregados, com a qualificação 

profissional adequada às necessidades e condições da organização, exige um 
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cuidado especial com o conhecimento e aplicação de técnicas especificas de 

seleção. 

Esta é a fase de análise de currículos dos candidatos, convocações, 

realização de entrevistas, testes e avaliações para conferir a qualificação e aptidão e 

finalmente escolher aquele candidato que melhor se enquadra ao perfil desejado 

para o preenchimento do cargo. As condutas do empregador têm de se ajustar aos 

dispositivos que protegem os direitos de personalidade de um trabalhador que 

poderá ou não ser contratado. 

Nesta fase, não há qualquer obrigatoriedade de contratação, mas há que ser 

observado o princípio da boa-fé direcionando a conduta das partes que deverão 

proceder com honestidade, com ética, sem qualquer intenção ou propósito de 

prejudicar.  

O poder de organização, os procedimentos e as técnicas utilizadas no 

recrutamento e seleção de trabalhadores não podem afrontar o sistema jurídico de 

proteção que cerca o empregado, a partir da Constituição Federal e das normas 

infraconstitucionais. 

Assim, o empregador deve agir em estreita observância ao princípio da boa-fé 

que significa, nesta fase: 

a) prestar de forma detalhada, todas as informações e esclarecimentos 

referentes ao cargo tais como: jornada, horários, trabalho extraordinário, riscos 

ambientais, recursos, política salarial e benefícios e outros específicos da 

organização, sem nada omitir ao candidato. 

b) Obter do candidato apenas informações que guardem relação com as 

atribuições e responsabilidades exigidas para o bom desempenho do cargo tais 

como: escolaridade, experiência anterior, empresas onde trabalhou, tempo de 

permanência em empregos anteriores, etc. O Empregador não deve buscar 

informações sobre aspectos da vida pessoal do trabalhador (hábitos, preferências 

religiosas, políticas, esportivas, sexuais e outras).  Se assim o fizer a conduta poderá 

ser caracterizada como discriminatória, afrontando os direitos de personalidade do 

trabalhador, sujeitando-se a penalidades. 

 Com o entendimento da 3ª turma do TRT 2ª Região: 
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I – PROCESSO SELETIVO. FASE PRÉ-CONTRATUAL. OBRIGAÇÕES DO 
PROPONENTE. A sujeição a um processo seletivo de emprego não confere 
a certeza da admissão, em razão do risco inerente a esse tipo de admissão. 
Mas à medida que o processo seletivo avança, a álea típica dessa forma de 
seleção diminui e a relação se torna cada vez mais individualizada. 
Começam a surgir, então, direitos e obrigações recíprocos próprios da fase 
pré-contratual (CC/2002, art. 427. A autorização para realização de exames 
médicos admissionais se equipara a proposta de emprego, cujo distrato 
depende de concordância de ambas as partes. A recusa na contratação, 
sem qualquer explicação, importa dano juridicamente relevante, sujeito a 

reparação compatível. (TRT- 2ª Reg. –PROCESSO: - 00500-2004-064-
02-00 – RO-3ª TURMA data de publicação:11.07.2004-Relator: 
Rovirso Aparecido Boldo) 

 

Observar que, apesar de não haver obrigatoriedade das partes, se esta fase 

pré-contratual avançar ao ponto de o empregado contar com a certeza de 

contratação como, por exemplo, a conclusão do processo seletivo a realização de 

exames médicos pré-admissionais, ou se ele foi estimulado pelo novo empregador, a 

se desfazer de outras oportunidades de trabalho em função daquele emprego, 

haverá a obrigação da reparação por meio de indenização. 

 

4.1.1 Entrevistas de emprego  

 

O empregador goza da inteira autonomia, que lhe faculta o poder diretivo, 

para contratar a prestação dos serviços do empregado com as qualificações que 

melhor atendam suas finalidades empresariais. A entrevista é uma forma legitima do 

exercício desse poder, ocorre durante o processo de seleção, em momento que 

antecede a concretização do contrato, onde é verificada a compatibilidade entre a 

qualificação do trabalhador e os requisitos do cargo segundo as necessidades da 

organização. Infelizmente, tem sido em instrumento de constrangimento de 

candidatos a emprego que vêm sua privacidade ser invadida com indagações 

alheias ao cargo pretendido. 

Nas entrevistas, a ação do empregador deve ser direcionada, exclusivamente, 

para obtenção de informações que tenham pertinência com as atribuições e 

responsabilidades do cargo que o candidato pretende preencher tais como: 

formação escolar, cursos de conteúdo profissional, habilidades técnicas, experiência 

adquirida, locais onde trabalhou atividades exercidas, ou seja, as perguntas dirigidas 
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ao candidato devem dizer respeito apenas aos aspectos profissionais e diretamente 

relacionadas ao cargo vago. 

Na entrevista, não podem ocorrer interferências nas esferas de privacidade do 

possível futuro colaborador da empresa, com perguntas relacionadas à crença 

religiosa, convicções filosóficas, opinião política, opção sexual, preferências 

esportivas, estilo de vida, modo de se vestir, etc. Estes aspectos são inerentes à 

intimidade e vida privada do candidato, não guardam relação com o que é exigido 

para o bom desempenho do cargo pretendido. Perguntas e questionamentos dessa 

natureza afrontam os direitos de personalidade do trabalhador.  

Na fase pré-contratual, durante as entrevistas, é comum a ocorrência de 

condutas discriminatórias, quando o entrevistador não se limitando à busca de 

informações profissionais do trabalhador invade a sua vida privada para obter dados 

que não tem qualquer pertinência com os serviços que serão prestados. O candidato 

não está obrigado a responder perguntas ou questionamentos relacionados a estes 

aspectos de sua vida pessoal e dissociados das obrigações contratuais. 

A discriminação calcada em motivos de natureza pessoal, vida familiar, social, 

afetiva e sexual do trabalhador constitui-se em fator de inibição ao pleno exercício 

dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais que caracterizam o 

exercício da cidadania.   

Assim, as entrevistas de emprego devem ter como único objetivo obter 

informações relacionadas a aspectos profissionais quanto às exigências técnicas do 

cargo, vedada diferenciação e discriminação por motivo de raça, origem, sexo, cor, 

situação familiar, crença religiosa e idade. 

O empregador tem a liberdade de, no processo de seleção, solicitar o 

preenchimento de questionário, mas, assim como na entrevista, as perguntas e 

indagações devem guardar inteira compatibilidade com a qualificação profissional do 

candidato ao cargo a ser preenchido. A finalidade do questionário é auxiliar na 

escolha do candidato que melhor atenda às necessidades especificas da 

organização. 

O primeiro cuidado que deve orientar o empregador na entrevista de emprego 

é de não discriminar candidatos e, com esse entendimento Nilson de Oliveira 

Nascimento afirma: 
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Em algumas ocasiões a pessoa humana estabelece diferenças e critérios 
valorativos contrários aos fixados pelas normas jurídicas para ditar o 
comportamento social. Quando o comportamento se baseia em critérios 
proibidos por lei com o intuito de produzir efeito de distinção prejudicial à 
pessoa humana, incide o juízo de reprovabilidade da conduta, 
caracterizando discriminação. (NASCIMENTO, 2008, p.144) 

 

Alice Monteiro de Barros aduz que: 

 

O princípio da não discriminação possui conexão com a garantia dos 
direitos de personalidade e atua como limite imposto pela Constituição 
Federal à autonomia do empregador, quando da obtenção de dados a 
respeito do candidato a emprego, e se projeta durante a execução do 
contrato. Deverá o empregador, em princípio, abster-se de fazer perguntas 
ao candidato a respeito de suas origens raciais, opções políticas, 
convicções religiosas, atividades sindicais. É necessário, também, que se 
reconheça ao candidato a emprego o direito de ocultar circunstâncias 
alheias à causa contratual não relacionadas diretamente com o cargo que 
irá ocupar diante de situações de imposição coletiva. (BARROS, 2009, p.61) 

Extrai-se do entendimento de Nascimento e Barros que o empregador na 

entrevista de emprego é obrigado a respeita certos limites, tendo a obrigação de não 

discriminar candidatos, por motivos de escolha de opção sexual, religiosa, política, 

entre outras, abstendo-se até mesmo de questionar os candidatos com base nesses 

temas.  

 

4.1.2 Exames médicos 

 

Inicialmente, verifica-se que a CLT, em seu artigo 168, dispõe como 
obrigatória a realização de exames médicos em três momentos distintos: na fase 
pré-contratual, periodicamente durante a vigência do contrato de trabalho e na fase 
pós-contratual quando se encerra o vínculo empregatício. 

Art. 168 - Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas 
condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a 
serem expedidas pelo Ministério do Trabalho: I - a admissão; II - na 
demissão; III - periodicamente. (CLT, p.106). 

Nos exames pré-admissionais o empregador tem a oportunidade de saber 

quais são as condições gerais de saúde do candidato e aferir se ele se encontra 

fisicamente apto ao desempenho das atividades inerentes ao cargo pretendido. 

Periodicamente, durante o cumprimento do contrato, para se assegurar de que o 
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trabalhador mantém as condições de saúde para continuar com a prestação dos 

serviços e, se diagnosticada alguma enfermidade, agir para a sua melhora. Nos 

exames demissionais com o objetivo de verificar se o trabalhador reúne as 

condições de saúde para retornar ao mercado de trabalho.  

Importante salientar que o empregador deve realizar apenas os exames 

indicados pelo serviço de medicina, voltados para a avaliação das condições físicas 

do trabalhador em razão das exigências próprias do cargo pretendido. 

Baracat salienta que: 

 

 A obrigatoriedade de realização de exames deve estar, rigorosamente, 
relacionada à função a ser exercida pelo trabalhador, sendo que qualquer 
desvio dessa finalidade contrariará os deveres de cooperação e lealdade que 
decorrem da boa-fé, ensejando a pratica de ato discriminatório. (BARACAT, 
2003, p.229) 

 

Não há espaço legal para o empregador sujeitar o trabalhador, em qualquer 

das três fases, à realização de exames que não guardam pertinência com o 

desempenho do cargo. Exames como testes para identificar estado de gravidez ou 

de esterilização são vedados no artigo 373-A, IV da CLT e na Lei 9.029/95, ambos 

os dispositivos transcritos no capítulo III deste trabalho. (CLT, p.160) 

Para Alkimin, há rejeição em grande escala da mulher quando esta disputa 

posições, funções ou cargos de destaque. As empresas que buscam produtividade e 

lucratividade, com redução de encargos, priorizam o sexo masculino devido à 

maternidade. (ALKIMIN, 2009, p.117). 

Da mesma forma, testes para identificação de doenças infectocontagiosas 

como a do vírus HIV, somente devem ser realizados se a atividade a ser exercida 

colocar em risco de contagio a coletividade. É a situação do médico, dentista, 

enfermeiro, laboratorista e outros profissionais da saúde ou que trabalham na área 

de alimentos, por exemplo. Trata-se de trabalhadores que, teoricamente, 

representam risco de contagio aos usuários de seus serviços. 

É o ensino de Rubia Zanotelli de Alvarenga  

 

“Em se tratando de doença infectocontagiosa, capaz de atingir outras 
pessoas no local de trabalho, o candidato ao emprego somente deve se 
submeter a realizar o exame de identificação do vírus HIV ou congênere se 
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a atividade a ser por ele exercida colocar em risco de contágio a 
coletividade”. (PONTES, apud ALVARENGA, 2008, p.76) 

 

 Por outro lado, não havendo risco de contagio à coletividade, a exigência de 

realização deste teste configura conduta abusiva, discriminatória, que afronta direitos 

de personalidade do candidato ou empregado, sujeitando o empregador à sanções. 

 

4.1.3 Exames psicológicos 
 

Benedito Rodrigues Pontes, citado por Rubia Zanotelli de Alvarenga, define 

testes psicológicos como: 

 

Aqueles que visam a analisar os aspectos individuais do candidato ao 
emprego em relação aos requisitos do cargo, como a sua personalidade 
(caráter, temperamento, equilíbrio emocional, frustrações, ansiedades), a 
sua inteligência e as suas aptidões pessoais (capacidade de concentração e 
memorização, memória visual e aptidão mecânica) para o desempenho do 
cargo. (PONTES, apud ALVARENGA, 2008, p.86) 

 

O empregador tem liberdade para selecionar e contratar seus empregados e 

se revela pratica corrente nas empresas a aplicação de testes psicológicos com o 

objetivo de identificar traços de personalidade no candidato a emprego e aferir se o 

mesmo é adequado ao que a empresa busca no mercado. 

Entretanto, a legalidade dos procedimentos e métodos utilizados demanda 

prudência e cuidados para não caracterizar conduta abusiva do empregador.  

Rubia Zanotelli Alvarenga estabelece alguns critérios para a aplicação dos 

testes psicológicos: 

 

A – Que o candidato concorde com a sua realização; b) que se indique ao 
candidato a forma de realização do teste e quais são os dados que se 
desejem obter dele; c) que se trate de conhecer os dados relativos ao posto 
de trabalho; d) que os dados em questão não se possam obter por outro 
procedimento; e) que a prova seja realizada por um psicólogo com a devida 
habilitação. (ALVARENGA, 2012, P.198) 
 
 

A conduta do empregador de aplicar testes psicológicos sem considerar 

critérios e sem o prévio conhecimento do trabalhador sobre as informações que 

pretende obter a seu respeito viola o direito à intimidade e vida privada assegurado 

no inciso “X” do artigo 5º da Constituição Federal. 
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Nilson de Oliveira Nascimento ressalta que: 

 

O profissional responsável pela aplicação dos testes e que 
interpretará seus resultados, deve relatar ao empregador, apenas os 
aspectos que tem relevância, ou seja, a capacidade profissional ou 
psicológica do candidato para executar a função, sempre de forma 
compatível com a dignidade humana, evitando-se os elementos 
detalhados e muito pessoais e que se baseou para emitir sua opinião. 
(NASCIMENTO, 2008, p.153).  
 
 

Ou seja, há risco de violação à intimidade do candidato na medida em que 

seus resultados possibilitam conhecer não apenas a qualificação para executar as 

tarefas pertinentes ao cargo desejado, mas também, conhecer todas as 

características psíquicas, ensejando a invasão da intimidade.  

 

4.2 Violação durante a execução do contrato de trabalho 

 

Durante a execução ou cumprimento do contrato de trabalho o empregador 

tem, além do pagamento do salário como retribuição da prestação dos serviços, de 

cumprir com outras importantes obrigações. Tem a obrigação de cumprir com os 

encargos trabalhistas e previdenciários e todas as demais regras do Direito do 

trabalho. 

O empregador tem a obrigação de fornecer o trabalho, ou seja, determinar 

quais atividades o empregado realizará e fornecer todos os meios que possibilitem o 

trabalho (equipamentos, instrumentos, ferramentas, utensílios, matéria prima, etc.) 

Tem a obrigação de proporcionar a proteção à saúde do empregado 

disponibilizando adequado meio ambiente de trabalho com espaço físico suficiente, 

ventilado e iluminado, eliminando os elementos insalubres e perigosos à saúde, 

monitorando as condições inseguras, fornecendo equipamentos de proteção 

individual e coletivos, monitorando os processos, etc. 

O empregador deve se abster das seguintes condutas que configuram 

desrespeito aos direitos de personalidade do empregado, tidas como as mais 

importantes e, lamentavelmente, mais frequentes na relação de emprego; 
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4.2.1 Revista pessoal e revista intima 
 

Considera-se revista pessoal aquela realizada nos pertences de uso pessoal 

do trabalhador obrigando-a a abrir e mostrar o conteúdo de suas bolsas, sacos, 

sacolas, mochilas, pastas e outros semelhantes ou permitir a vistoria em seu veículo 

particular. Também é revista pessoal aquela realizada sobre os espaços individuais 

cedidos pelo empregador, nos locais de trabalho, para a guarda de pertences de uso 

pessoal como armários e gavetas, obrigando o trabalhador a abri-los para vistorias. 

A revista íntima é a realizada no corpo do empregado de forma impositiva 

obrigando-o a despir-se das roupas, diante de algum preposto da empresa. É 

extremamente invasiva devassando a intimidade com a exposição parcial ou total da 

nudez em flagrante desrespeito à dignidade humana do trabalhador. 

As revistas íntima e pessoal têm como objetivo único verificar se o trabalhador 

está furtando a empresa ou entrando no local de trabalho portando alguma coisa ou 

objeto ilícito. Estas revistas têm se revelado um dos pontos bastante conflitante entre 

poder diretivo e os direitos de personalidade do empregado. Verifica-se que o 

empregador escorado em seu poder e aproveitando-se da posição de subordinação 

jurídica do empregado, frequentemente, exorbita os limites legais com condutas 

constrangedoras e humilhantes violando os direitos de intimidade e vida privada do 

trabalhador. 

Fundamentado no direito constitucional da livre iniciativa e da propriedade 

privada, sob o argumento de proteger seu patrimônio, o empregador faz revistas nos 

empregados, durante a entrada e saída dos locais de trabalho, utilizando 

procedimentos e métodos destituídos de razoabilidade e bom sendo, 

desconsiderando direitos do empregado protegidos por todo um sistema jurídico com 

seu núcleo na Constituição Federal. Estes direitos são o limite ao exercício do poder 

empregatício. Revistas podem ser feitas apenas quando houver efetiva necessidade 

e não houver outro meio para fiscalizar. (BARROS, 2009, p.459) 

Alice Monteiro de Barros pondera que a revista pessoal não figura nos direitos 

inerentes ao poder diretivo do empregador por violar os princípios da dignidade 

humana, intimidade, contraditório e ampla defesa, presunção de inocência e 

igualdade. (BARROS, 2009, p.559) 
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Entretanto, os tribunais nacionais têm aceitado a hipótese das revistas 

pessoais com o mesmo fundamento do direito de o empregador salvaguardar seus 

bens. 

Nilson de Oliveira Nascimento alerta que: 

 

Todavia, esse mecanismo de revista pessoal deve ser exercido em 
harmonia com o princípio da dignidade humana. O empregador deve 
realizar as revistas com prudência, urbanidade e razoabilidade. As revistas 
pessoais, quando necessárias, devem ser realizadas a partir de critérios 
claros, de conhecimento geral, sem discriminações, de forma reservada, 
sem excessos, evitando agressões morais e exposições a vexames no 
ambiente de trabalho e preservando os direitos fundamentais do 
trabalhador. (NASCIMENTO, 2008, p.168) 
 

Não há qualquer legislação mais especifica que regulamente a revista 

pessoal, mas para a revista intima o artigo 5º, X, da Constituição Federal não deixa 

dúvidas de sua proibição. 

O artigo 373-A, VI, da Consolidação das Leis do Trabalho proíbe a realização 

de revistas intimas na empregada e, pelo princípio da isonomia, a mesma regra se 

aplica ao empregado do sexo masculino. Embora a norma esteja voltada 

diretamente para a proteção do sexo feminino a vedação considera também 

empregados do sexo masculino pois a intimidade é um bem tutelado, 

constitucionalmente, tanto para a mulher quanto para o homem. 

 

Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as 
distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas 
especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado:  
VI - Proceder ao empregador ou preposto a revistas íntimas nas 
empregadas ou funcionárias. (CLT, p.160) 
 

Assim, é atentatória à intimidade e à honra do empregado a revista na qual se 

exige que o mesmo se desnude, completamente ou não ainda que perante pessoas 

do mesmo sexo, e seja submetido a exame detalhado. 

Entretanto, é possível a existência de atividades que, excepcionalmente, 

demanda um controle maior sobre o acesso e saída do local de trabalho. 

As decisões de casos concretos submetidos à apreciação da justiça do 

trabalho revelam serem admitidas as revistas pessoais utilizadas como proteção ao 

patrimônio do empresário, mas é imprescindível que não ultrapasse os limites legais 

respeitando os direitos do trabalhador.  
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Ilustram essa afirmação as seguintes decisões: 

 

Ementa: DANO MORAL. REVISTA DE BOLSAS E SACOLAS NA SAIDA 
DO TRABALHO. A revista se justifica, não quando traduza um comodismo 
do empregador para defender o seu patrimônio, mas quando constitua um 
meio para satisfazer o interesse pessoal, à falta de outras medidas 
preventivas: essa fiscalização visa a proteção do patrimônio do empregador 
e à salvaguarda da segurança das pessoas. 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 entidade sindical ou o próprio 
empregado, na falta daquela, respeitando-se ao Máximo, os direitos de 
personalidade. A revista não implica exercício abusivo do poder diretivo, na 
sua manifestação concreta de fiscalização quando a empresa possui bens 
suscetíveis de apropriação e o procedimento ocorria no termino da jornada, 
em bolsas, sacolas e mochilas, com o consentimento do empregado, em 
caráter geral sem qualquer tratamento discriminatório, capaz de tornar 
suspeito determinado trabalhador. Pedido de compensação de dano moral 
julgado improcedente porque não violado nenhum direito da personalidade. 
(TRT: 3ª Reg. – RO – PROCESSO nº 01173-2005-005-03-00-3 –  Sétima 
Turma –  Data de publicação:16/02/2006–Relatora: Alice Monteiro de 
Barros) 

Ementa: DANO MORAL – REVISTA DE ARMARIO – PODER DIRETIVO E 
FISCALIZATORIO – EXCESSO – ATO ILICITO CONFIGURADO. A 
reclamada extrapolou seu poder diretivo e fiscalizatório, ao proceder à 
revista do armário do reclamante, sem sua previa autorização ou presença, 
retendo até objetos pessoais. Não se trata de simples procedimento 
administrativo, em que a empresa, na presença do empregado, pode ter 
acesso ao seu armário, para a retirada de objetos não pessoais, como 
equipamentos de proteção individual, mas de invasão à privacidade, ou 
seja, ao armário que foi colocado à disposição do reclamante, para a 
guarda, até mesmo, de objetos pessoais. O referido armário, como revela o 
TRT, possuía chave, o que evidencia, sem dúvida, seu uso personalíssimo, 
que, uma vez violado, resulta em dano à intimidade e à vida privada. 
Demonstrado, pois, o ato ilícito, bem como o dever de indenizar, permanece 
intacto o artigo 186 do Código Civil. Agravo de instrumento não provido. 
(TST-AIRR Nº 429720105120015.42-97.2010.5.12.0015 – DATA de 
publicação: 25.11.2011). 

 
Ementa: RECURSO ORDINARIO RO. DANOS MORAIS. INVASAO DE 
PRIVACIDADE. PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. É 
certo que o empregador detém o poder diretivo, que lhe permite determinar 
as diretrizes e os procedimentos internos para a solução de controvérsias. 
Todavia, essa prerrogativa não se sobrepõe jamais ao princípio da 
dignidade humana. A revista de pertences, como no caso do armário da 
reclamante, não pode ser vista como regra ou condição contratual. Como 
bem salientou o Juízo de 1º grau, se a reclamada oferecia armário com 
chave para seus empregados guardarem seus pertences, a abertura não 
autorizada de um deles configura visível invasão de privacidade. TRT-2-
RECURSO ORDINARIO-RO-729200407402003-SP-00729-2004-074-02-00 

 
Ementa: DANO MORAL CONFIGURADO. REVISTA ABUSIVA E 
VEXATORIA. NUDEZ DO EMPREGADO. É certo que o empregador de tem 
o poder diretivo, que lhe permite traçar as diretrizes para o atingimento de 
suas metas. Todavia, esta prerrogativa não se sobrepõe jamais ao princípio 
da dignidade da pessoa humana (valor humano). Os cuidados patronais 
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pela preservação de seu patrimônio encontram limite intransponível nos 
direitos personalíssimos. A par disso, a revista do empregado não pode 
resultar em injustificada invasão de privacidade porque invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, direitos esses 
assegurados por norma de status constitucional (artigo 5º, inciso X da 
Constituição Federal de 1988). A conduta do empregador que impôs revista 
intima assim considerada por exigir que o empregado tire suas vestes para 
provar que não está furtando, certamente desborda dos limites da 
contratualidade e, principalmente, da dignidade do homem, a configurar 
procedimento vexatório e humilhante que impõe a correspondente 
indenização por danos morais ao tratamento (artigo 5º, inciso V, da 
Constituição Federal de 1988.). TRT-SP-RECURSO ORDINARIO. 
485200601-302-000-SP-ACORDAO Nº 20081087424. Data de publicação: 
09/12/2008). 
 
 

Desse modo o entendimento majoritário ser ampara na ideia que havendo 

abusos que coloque o empregado em situação vexatória ou humilhante no momento 

da revista, estará materializado o dano moral. 

 
4.2.2. Controle por meios eletrônicos 

 

 O empregador possui, na atualidade, meios modernos e eficazes para 

fiscalizar as atividades do empregado e também salvaguardar seus bens 

patrimoniais. Dispositivos tecnológicos permitem o monitoramento dos movimentos 

do empregado no ambiente de trabalho, aferindo se as suas atividades estão sendo 

desenvolvidas dentro da orientação da organização.  

Também, o monitoramento do uso dos sistemas de comunicação pela 

internet, e-mail e telefone para acompanhar a atuação do empregado que faz uso 

desses sistemas. Entretanto, até onde vai a liberdade do empregador nessas 

condutas em vista de não existir regulamentação especifica que impõe limites ao 

poder diretivo? O certo é que a situação abre oportunidades para que ocorram 

interferências na privacidade do empregado e quando o empregador assim o faz, 

afronta direitos constitucionais. 

 

4.2.2.1 Controle audiovisual 

 

Não existem impeditivos a que o empregador instale, no ambiente de 

trabalho, dispositivos audiovisuais com câmeras de vídeo ou televisão com circuito 

interno, microfones, webcam e outros meios eletrônicos disponíveis. São 
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ferramentas que contribuem para que o empregador realize uma gestão mais 

aprimorada, com mais qualidade e eficiência, diminuir custos com diligenciamento, 

fiscalização, etc. Por outro lado, potencializou a atividade de fiscalização e controle 

do empregador criando oportunidades para a intromissão indevida na privacidade do 

empregado. 

Nesse sentido, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm assumido posição 

contra os excessos abusivos. Para Sergio Pinto Martins “a instalação de câmeras ou 

microfones no local de trabalho é licita desde que não sejam em locais de intimidade 

do empregado, como banheiros, vestiários, etc.” (MARTINS, 2007, p.195). 

Alice Monteiro de Barros admite o monitoramento por meio destes recursos, 

mas destaca que: 

Torna-se indispensável que esses instrumentos audiovisuais não sejam 
usados ilegalmente, com o objetivo de gravar, reproduzir ou divulgar 
aspectos de caráter intimo ou pessoal do empregado. Logo, a inovação 
tecnológica na fiscalização é eficaz, inadmissíveis são as atividades que 
impliquem utilização indevida dos avanços mecânicos e técnicos de 
vigilância. Esses procedimentos devem ser usados com o conhecimento do 
empregado e nunca de forma clandestina, a título de espionagem, sob pena 
de ferir a dignidade do indivíduo, menosprezando seu senso de 
responsabilidade. (BARROS, 1997, p.81/83) 

 

Recentes decisões nos Tribunais demonstram a convergência desse 

entendimento: 

Ementa: ASSEDIO MORAL. O uso de câmeras no local de trabalho por si 
só, não caracteriza invasão à privacidade do empregado. Tal situação 
somente fica configurada quando há abuso na utilização de tal instrumento 
pelo empregador. Caso dos autos em que a utilização de câmeras de 
segurança no local de trabalho, sem violar a intimidade dos empregados, 
não configura assédio moral. (TRT- 4ª Região – RO 4909220105040403 
0000490-92.2010.5.04.0403 (TRT-RS). Data de publicação: 13/07/2011). 

Ementa: Face à comprovação da existência de câmera no local em que os 
empregados costumavam trocar de roupas, reputa-se a ocorrência d 
invasão de privacidade do reclamante por parte da reclamada, tendo 
extrapolado os limites do poder diretivo e fiscalizatório do empregador. É 
certo que o empregador de tem o poder diretivo, que lhe permite determinar 
as diretrizes e os procedimentos internos. Todavia, essa prerrogativa não se 
sobrepõe jamais ao princípio da dignidade da pessoa humana. O 
procedimento adotado pela reclamada não pode ser visto como regra ou 
condição contratual, configurando flagrante invasão de privacidade. 
(RECURSO ORDINARIO. DANOS MORAIS. INVASAO DE PRIVACIDADE. 
PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.  - TRT – 2 – RO 
1312000704402005-SP-001-2007-044-00-5. Data da 
publicação:02/10/2009) 
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Conclui-se que é licita a instalação desses dispositivos para o controle e 

fiscalização das atividades do empregado no ambiente de trabalho e para a 

preservação patrimonial da organização. Será ilícito qualquer tipo de uso que 

signifique invasão de privacidade como a sua instalação camuflada ou disfarçada, 

sem o conhecimento do empregado e em áreas reservadas e intimas: refeitórios, 

banheiros, vestiários, dormitórios e recreação.  

 

4.2.2.2 Controle de e-mail corporativo 

 

São inegáveis as melhorias proporcionadas pelos modernos meios de 

comunicação disponibilizados para as mais variadas funções no mundo empresarial. 

Melhores controles, fiscalização mais eficaz, redução de custos com papel, 

transporte e arquivos, agilidade na tomada de decisões são alguns dos benefícios 

trazidos pelas redes internas (intranet) e externas (internet). 

Por meio do E-mail corporativo, disponibilizado ao empregado como 

ferramenta de trabalho, o empregador pode controlar os sites acessados, 

destinatários e conteúdo das mensagens enviadas/recebidas interna e 

externamente, verificando ser o seu uso tem pertinência com as funções 

empresariais e está dentro das regras fixadas pela organização. 

O controle possibilita uma fiscalização melhor sobre a maneira como o 

empregado usa o seu tempo e equipamentos, protege o patrimônio na medida em 

que evita o uso inadequado dos equipamentos, evita a divulgação de dados 

confidenciais e danos à imagem, evita a introdução de vírus.  

Entretanto, esse avanço da tecnologia potencializou a ameaça aos direitos de 

personalidade do empregado como a liberdade, privacidade e intimidade, o que 

exige a criação de regras que possibilitem o eventual uso pelo empregado e que 

imponham limites ao poder diretivo de forma a respeitar a dignidade humana do 

trabalhador. 

A questão surge quando se discute a possibilidade do empregado usar estas 

redes, durante o horário de trabalho, para suas comunicações de natureza 

particular.  Se for irregular o uso do e-mail corporativo ou mesmo o e-mail pessoal 

em computador de trabalho ou, se o poder diretivo permite ao empregador, impor 

regras e monitorar as suas comunicações. 
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Não há uma posição uniforme entre doutrinadores a esse respeito. Ha 

aqueles contrários ao controle do e-mail do empregado mesmo sendo corporativo, 

argumentando que o poder diretivo jamais será absoluto, pois o direito de 

inviolabilidade da correspondência, intimidade e vida privada se estende a esta 

modalidade de comunicação. As mensagens eletrônicas têm a mesma garantia que 

protege as demais correspondências fechadas como a carta. Fundamentam essa 

posição no artigo 5º, inciso XII da Constituição Federal. 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. (CF/88, 
p.5) 

 

Ernesto Lippmann citado por Nilson Nascimento considera que o correio 

eletrônico “E-mail está protegido pelo mesmo sigilo das cartas fechadas e é absoluto 

e a interceptação de dados, ainda que relativos à comunicação interna da empresa é 

ato criminoso”. (LIPPMANN apud NASCIMENTO, 2008, p.186) 

 Certamente o empregador não poderá ir além dos limites cuja ultrapassagem 

configura a conduta abusiva e violadora de direitos do empregado, prevalecendo a 

posição favorável a que o empregador monitore o e-mail corporativo com os 

seguintes fundamentos:  

a) são do empregador as despesas de investimento nos equipamentos de 

trabalho;  

b) o uso particular do e-mail sobrecarrega o sistema da empresa;  

c) uso particular do e-mail em horário de trabalho tira a concentração devida 

pelo empregado durante sua jornada;  

d) correspondências pessoais aumentam o risco de propagação de vírus e a 

propagação de materiais difamatórios, injuriosos, hostis, imorais que podem motivar 

responsabilização civil e criminal para o empregador. (LIPPMANN apud 

NASCIMENTO, 2008, p.156) 

Não é diferente o pensamento de Tânia Mara Guimarães Pena ao acentuar 

que: “a utilização abusiva ou indevida do e-mail corporativo permite, em tese, a 
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responsabilização da empresa perante terceiros por quaisquer prejuízos, tal como 

ocorreria com qualquer outra ferramenta de trabalho”. (PENA, 2013, p.2). 

No mesmo sentido foi o voto do relator no processo RR - 613/2000-013-10-

00, 1ª Turma, TST, DJ 10/06/05 expresso conforme a seguir: 

 

Em meu entender, o e-mail corporativo não desfruta da mesma proteção 
outorgada à correspondência de natureza pessoal. É simples instrumento 
de trabalho, que o Empregador confia ao Empregado para auxiliá-lo no 
desempenho de suas atividades laborais. Penso, por conseguinte, que se o 
e-mail corporativo pertence à Reclamada, se é instrumento de trabalho, se 
não existe expectativa de privacidade com relação às mensagens enviadas, 
pode o Empregador monitorar a atividade do Empregado, em horário de 
trabalho. Bem se compreende que assim seja porquanto as mensagens 
eletrônicas trafegam pelo sistema operacional do Empregador 
exclusivamente para fins. Corporativos, como ferramenta de trabalho. Por 
isso, sem a proteção do sigilo pessoal de correspondência. 
 

 

Sergio Pinto Martins salienta que “não é absoluta a regra de sigilo da 

comunicação de dados como o e-mail, principalmente diante da má fé do 

empregado, poderá o empregador monitorar seus e-mails desde que digam respeito 

ao serviço. ” (MARTINS, 2008, p.194) 

Rubia Zanotelli de Alvarenga tem como licito o monitoramento e acesso do e-

mail corporativo pelo empregador, mas: “mediante prévio conhecimento do 

empregado sobre o regulamento da empresa, que disciplina internamente o assunto, 

e desde que não o faça de forma abusiva”. (ALVARENGA, 2012, p.334) 

Pelo exposto, embora existam divergências, pode-se concluir que, com 

fundamento no poder diretivo e dever de obediência do empregado, não há 

interferência na privacidade do trabalhador se empregador exercer controle sobre o 

uso do e-mail corporativo, desde que seja normatizado no regulamento da empresa, 

seja de conhecimento prévio do empregado e seja relacionado unicamente ao 

serviço.    

 

4.2.2.3 Controle de e-mail particular 

 

Particular é o e-mail que pertence ao empregado para ser usado em assuntos 

de sua vida pessoal e sem qualquer vínculo com a relação de emprego. Impossível 



57 

 

ao empregador o acesso e fiscalização do conteúdo desse e-mail particular, 

independentemente de ter sido movimentado durante a jornada de trabalho. 

Se há divergências entre doutrinadores quanto ao controle do e-mail 

corporativo, há unanimidade de posição quando o à impossibilidade de controle e 

fiscalização do e-mail particular do empregado, haja vista que tal direito é protegidos 

constitucionalmente, ensejando reparação por danos morais. 

 

Artigo 5º, XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer 
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. (CF/88, 
p.6) 
 

Ou seja, o máximo que o empregador poderá fazer é adotar regras e 

programas específicos que restrinjam ou impeçam, por meio de bloqueios, o acesso 

do e-mail particular, a partir dos computadores da organização. Entretanto, se 

acessar seu conteúdo desses e-mails estará configurada a violação aos direitos de 

personalidade. 

 

4.2.2.4 Controle de telefone 

 

Assim como o monitoramento do e-mail corporativo, as escutas telefônicas 

devem se restringir àquelas relacionadas com as atividades laborais por terem a 

proteção do artigo 5º, inciso XII da CF/88, já transcrito acima. 

            A posição de Sandra Lia Simon é pela legitimidade quando o telefone é 

ferramenta para a execução do trabalho.  

 

Se o telefone integra o conjunto dos “meios de produção, ou seja, se é 
utilizado para o desenvolvimento da prestação de serviços, como, por 
exemplo, no telemarketing, o empregador, dando ciência ao trabalhador, 
pode instalar aparelhos para gravação das respectivas conversas, pois o 
poder de direção justifica essa interferência”. (SIMON, 2000, p.154)  

 

Assim, o empregador deve preservar a intimidade do empregado e, na 

hipótese de algum controle este deverá ser apenas quando o telefone for de uso 

exclusivo na execução dos serviços. Qualquer sistema de escuta telefônica instalado 

no ambiente de trabalho com objetivo de monitorar as atividades são legitimas, mas 

devem ser do conhecimento prévio do empregado.  
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4.2.3 Assédio moral e sexual 
 

Os assédios moral e sexual no ambiente de trabalho são condutas 

desumanas, cruéis, antiéticas e tremendamente nocivas à relação de emprego e que 

fortalecem a discriminação. São condutas presentes nas estruturas hierárquicas 

autoritárias, que expõe o empregado a humilhações e constrangimentos.  

No assédio moral o objetivo da agressão reiterada ao empregado é a sua 

exclusão do ambiente de trabalho. No assédio sexual as investidas e a pressão 

sobre a pessoa têm o objetivo de atraí-la e obter favores sexuais. 

 

4.2.3.1 Assédio moral 

 

O assédio moral pode ser individual, quando praticado contra empregado 

considerado isoladamente, com o objetivo de excluí-lo da empresa, forçando seu 

desligamento espontâneo. Pode ser coletivo, quando praticado sobre um grupo ou 

setor de trabalhadores na empresa, tendo como finalidade alcançar metas de 

desempenho e melhorar os resultados empresariais. (MELO, 2007, p.35) 

São muito comuns as campanhas motivacionais das organizações para atingir 

metas e, aqueles que não obtêm bons resultados são ridicularizados, hostilizados, 

desacreditados e desestabilizados profissionalmente dentro do grupo.  

No assédio moral coletivo os empregados trabalham debaixo de forte pressão 

para atingir metas e resultados e aqueles que não obtém os resultados projetados 

são ridicularizados, rotulados com expressões vexatórias, submetidos a brincadeiras 

“inocentes” e “divertidas”, castigos e pagamento de prendas que causam 

constrangimento e humilhação. Estas condutas do empregador ou de seus 

representantes, afrontam a dignidade humana do trabalhador que se submete e se 

molda ao padrão da empresa para não perder o emprego. 

O assédio moral é passível de acontecer em qualquer local onde as pessoas 

convivam em grupos como igrejas, clubes, associações, escolas. Entretanto, ele é 

mais comum na relação de emprego devido à condição de subordinação do 

empregado ao poder diretivo do empregador, muito embora o assédio possa ser 
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praticado por indivíduo que esteja numa posição hierárquica de igualdade ou mesmo 

inferior à pessoa assediada. 

A conduta abusiva tem, na maioria das vezes, o objetivo de dificultar a 

permanência do empregado no emprego e romper o contrato de trabalho com a sua 

saída espontânea, economizando com as despesas das verbas rescisórias.  

O assédio torna o ambiente de trabalho hostil ao empregado diminuindo sua 

autoestima, afetando sua saúde física e psíquica, comprometendo seu desempenho 

no trabalho e prejudicando sua carreira profissional. 

Para Nehemias Domingos de Melo o assédio moral pode ser definido como 

sendo:  

A situação imposta pelo empregador que visa ridicularizar o trabalhador (ou 
o grupo), expondo-o de forma repetitiva e prolongada a situações 
humilhantes e constrangedoras ou vexatórias, durante a jornada de trabalho 
e no exercício de suas funções, praticadas com a finalidade de subtrair a 
autoestima e diminuir seu prestigio profissional, na tentativa de levá-lo a 
desistir do emprego ou de motivá-lo na busca de metas de produção. 
(MELO, 2007, p.55) 

           

São ilustrativas as condutas que configuram o assédio ao empregado: a 

ridicularização pública imputando incapacidade e incompetência; ameaça de 

dispensa do emprego; designação para tarefas impossíveis de serem realizadas, 

rigor excessivo, sugestão para o empregado se demitir, imposição de jornadas 

excessivas de trabalho, isolamentos no ambiente de trabalho,  

As consequências atingem o físico, mas é no emocional que são as mais 

impactantes: depressão, raiva, tristeza, mágoa, baixa autoestima, sentimento de 

vergonha diante da família e dos amigos. 

O assédio moral atenta contra a dignidade e os direitos de personalidade do 

trabalhador sujeitando o agressor às penalidades legais. (MELO, 2007, p.66) 

O artigo 5º, V e X da CF exaltam a dignidade da pessoa humana e consagra a 

inviolabilidade de vida privada e intimidade. A combinação dos artigos 186 e 927 

amparados pelo artigo 5º da CF condenam a conduta do empregador impondo-lhe 

indenizar a vítima ofendida. 

O assédio moral também configura hipótese para rescisão indireta do vínculo 

contratual, pelo empregado conforme disposto na alínea “e” do artigo 483 da CLT:  
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Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a 

devida indenização quando: c) ocorrer perigo manifesto de mal considerável. (CLT, 

p.228) 

Alice Monteiro de Barros deixa claro que o estado de subordinação ao 

empregador não dá a este o direito de agir ao ponto de violar a dignidade do seu 

trabalhador. 

Não se discute que o empregado, ao ser submetido ao poder diretivo do 
empregador, sofre algumas limitações em seu direito à intimidade, contudo 
é inadmissível que a ação do empregador se amplie ao ponto de ferir a 
dignidade da pessoa humana. Não é o fato de um empregado se encontrar 
subordinado ao empregador ou de deter este último o poder diretivo que irá 
justificar a ineficácia da tutela {a intimidade no local de trabalho, do contrário 
haveria degeneração da subordinação jurídica em um estado de sujeição do 
empregado “ (BARROS, 2009, p. 507) 

 

É farta a jurisprudência de nossos Tribunais nesse entendimento do direito à 

reparação do dano sofrido pelo empregado, por meio de indenização: 

 
Dano moral – Empregado submetido a constrangimentos e agressão física, 
em decorrência de sua orientação sexual, praticados por empregados 
outros no ambiente de trabalho e com a ciência da gerência da empresa 
demandada Se o reclamante, como empregado do demandado, estando no 
estabelecimento do réu, sofre, por parte de seus colegas de trabalho, 
deboches e até chega a sofrer agressão física, e se delas tem pleno 
conhecimento a gerência constituída pelo empregador, este último 
responderá, por omissão, pelos danos morais causados ao reclamante 
(CCB então vigente, art. 159 c/c art. 5º, X, da CF). Sendo o empregador 
pessoa jurídica (e não física), por óbvio os atos de violação a direitos 
alheios imputáveis a ele serão necessariamente praticados, em sentido 
físico, pelos obreiros e dirigentes que integram seus quadros. “Recurso 
ordinário do reclamado conhecido e desprovido” (TRT – 10ª R – 3ª T – RO 
n. 919/2002.005. 10.00-0 – Rel. Paulo Henrique Blair – Data de publicação: 
23.5.2003).  

 
ASSÉDIO MORAL – DIREITO À INDENIZAÇÃO. Comprovado que a 
empresa passou a praticar atos de retaliação, transferindo o reclamante 
para local insalubre, impondo-lhe a execução de tarefas incompatíveis com 
sua qualificação profissional, ou mesmo deixá-lo ocioso, para depois 
dispensá-lo, resta configurado o assédio moral, figura odiosa e repelida pelo 
direito do trabalho, por afrontar a honra e a dignidade do trabalhador. 
Recurso do Reclamado a que se nega provimento. Vistos, relatados e 
discutidos os presentes autos de Recurso Ordinário A C O R D A M os 
Desembargadores da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 
Primeira Região, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-
lhe provimento. (TRT- 1ª R - PROCESSO: 0082100 93.2007.5.01.0040 – 
RO - 2a Turma. Relatora Aurora de Oliveira Coentro – data de publicação: 
15/03/2011). 

 
EMENTA:  "ASSÉDIO MORAL - CONTRATO DE INAÇÃO - INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL - A tortura psicológica, destinada a golpear a 
autoestima do empregado, visando forçar sua demissão ou apressar sua 
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dispensa através de métodos que resultem em sobrecarregar o empregado 
de tarefas inúteis, sonegar-lhe informações e fingir que não o vê, resultam 
em assédio moral, cujo efeito é o direito à indenização por dano moral, 
porque ultrapassa o âmbito profissional, eis que minam a saúde física e 
mental da vítima e corrói a sua autoestima. No caso dos autos, o assédio foi 
além, porque a empresa transformou o contrato de atividade em contrato de 
inação, quebrando o caráter sinalagmático do contrato de trabalho, e por 
consequência, descumprindo a sua principal obrigação que é a de fornecer 
trabalho, fonte de dignidade do empregado (Recurso ordinário patronal 
parcialmente provido. -TRT - 6ª R – RO – 0246600-49.2009.5.06.0241 – 3ª 
T – data de publicação: 22/11/2010). 
 

 

4.2.3.2 Assédio sexual 

 

O convívio de pessoas em grupos propicia a construção de laços de afeto, 

amizade, companheirismo, solidariedade e, não raros, laços de natureza amorosa. 

São relações estabelecidas de maneira livre e natural segundo o desejo e liberdade 

de escolha de cada indivíduo. O ambiente de trabalho não foge à regra, mas devido 

às estruturas hierarquizadas com posições de chefia e subordinação nas 

organizações, são frequentes as pressões e condutas objetivando a obtenção de 

favores de natureza sexual, mesmo diante da rejeição. 

Conceitualmente, o assédio sexual no trabalho é a prática repetida de atos de 

natureza sexual, rejeitados pela pessoa assediada, que viola a liberdade sexual, 

ofende sua saúde e prejudica o ambiente de trabalho. (MELO, 2007, p.71) 

O assédio sexual é uma forma de violência psicológica, assim como o assédio 

moral. Por seu intermédio a pessoa recebe investidas como propostas amorosas, 

palavras, gestos, galanteios, olhares lascivos, persistentes constrangedores, envio 

de correspondências, e-mails, telefonemas, piadinhas e gracejos de teor sexual. 

A conduta se reveste de maior gravidade quando estando em posição de 

superioridade na estrutura de comando, o assediador propõe vantagens com a 

contrapartida de favores sexuais, ou ainda, ameaças de medidas prejudiciais ao 

trabalhador em caso de rejeição.  

A proteção para este assédio está disposta na Constituição Federal, no 

Código Civil e no Código Penal. 

Na Constituição Federal há o mandamento de inviolabilidade à liberdade, à 

honra, a intimidade que, se afrontadas, enseja a reparação civil por meio de 

indenização. (CC, artigos 12, 186 e 927) 
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Na área penal, o assédio sexual está tipificado como crime no artigo 216-A do 

Código Penal Brasileiro. 

 

Assédio sexual: 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 a 2 anos” (art. 216-A, CP) 
 

 
            O Tribunal Superior do Trabalho, julgando Agravo de Instrumento decidiu 
pelo não provimento e manteve a condenação da ré: 
 
 

 
Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANO SMORAIS. ASSEDIO SEXUAL. 
MATÉRIA FÁTICA. DESPROVIMEMNTO. A.v. decisão regional deixa claro 
que houve assédio sexual, não são com base na prova testemunha como 
também na existência de transação realizada na área pena, que redundou 
no entendimento de que a empresa não zelou por um ambiente de trabalho 
saudável, em face da conduta do superior hierárquico da autora, que não 
respeito os princípios relativos à dignidade humana e à moralidade. Inviável 
o reexame da matéria nesta instancia recursal, a teor da sumula número 
126 do TST. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVITA – 
AIRR 0 44400520075030028 4440-05.2007.5.03.0028. Data de publicação: 
15/08/2008. 
 

 
Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSEDIO SEXUAL. 
Demonstrado nos autos que a autora foi vítima de assédio sexual, 
decorrente de constrangimento sofrido em razão de conduta de seu superior 
hierárquico, de conteúdo com conotação sexual e cunho desrespeitoso, é 
devida a indenização por danos morais. (TRT-4 – RECURSO ORDINARIO – 
R0 -0001229-95.2010.5.04.0005 (TRT-4). Data de publicação: 10/05/2012. 
 
 

A empresa tem obrigação de zelar para um ambiente de trabalho saudável, 

em hipótese alguma poderá deixar de tomar as devidas providências em relação a 

qualquer tipo de abuso, sob pena de ser responsabilizada subsidiariamente.  

 

4.2.4 – Condições degradantes no ambiente de trabalho 

 

Empregador tem o dever de proporcionar ambiente de trabalho 

ecologicamente equilibrado, saudável, digno, em bons níveis de higiene, limpeza e 

segurança, imprescindível à saúde e integridade física e psíquica. O empregado que 

fica, permanentemente, exposto a condições inseguras e agentes agressivos à sua 

saúde, no local de trabalho, está sendo violado em sua dignidade e deve receber 
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reparação de danos nos termos do art. 5º, V e X da CR e artigos 186 e 927 do 

Código Civil. 

 Mauricio Godinho Delgado dissertando a esse respeito, lembra que “todos 

tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF) e que o art. 

200, VIII da CF dispões que “o trabalho deve colaborar na proteção ao meio 

ambiente” (DELGADO, 2012, p.648) 

 

4.3 Violação após a execução do contrato 

 

Os direitos de personalidade são inseparáveis do indivíduo e acompanham o 

seu titular a todo o momento e em todas as suas relações. Desta forma, a proteção 

assegurada durante a fase de formação do vínculo de emprego (pré-contratual) e 

durante a execução do contrato continua mesmo após o seu cumprimento. 

Nesta fase deve, obrigatoriamente, continuar prevalecendo o princípio da boa-

fé que rege as relações contratuais conforme preceitua o Código Civil em seu artigo 

422, com as partes procedendo com honestidade, com ética, sem qualquer intenção 

ou propósito de prejudicar. 

Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (CC/2002, artigo 422) 

Rubia Zanotelli Alvarenga considera a presença do dano pela violação dos 

direitos, após o encerramento do contrato: 

 

O dano seja ele material ou moral, oriundo da violação aos deveres de 
lealdade, proteção e sigilo profissional e, por sinal, anexos ao contrato de 
trabalho, perduram mesmo que depois de rompido o vínculo laboral entre os 
contratantes. Embora o empregador seja o detentor de sua atividade 
econômica de produção e o titular do seu poder empregatício (diretivo, 
regulamentar, fiscalizatório e disciplinar), na seara laboral, não se podem 
exercer tais prerrogativas em desconformidade com os princípios 
constitucionais que visam a tutelar os direitos da personalidade do 
empregado (dignidade, intimidade, vida privada, honra, imagem), mesmo 
que depois de extinto o seu contrato de trabalho. (ALVARENGA, 2012, 
p.438) 
 

 

O contrato continua produzindo efeitos após o seu termino e, 

consequentemente, ocorrem violações aos direitos, conforme se verifica nas 

demandas nas instâncias da Justiça do Trabalho. As mais frequentes são as 
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anotações desabonadoras na Carteira de trabalho do trabalhador, a divulgação de 

informações negativas sobre o ex-empregado, e a inclusão do empregado em listas 

“sujas” ou “negras”. 

 

4.3.1 Anotações desabonadoras na carteira de trabalho de ex empregador 
 

A carteira de trabalho do empregado é documento muito importante por 

registrar o histórico da vida profissional do trabalhador indicando toda a sua 

experiência e qualificação para o trabalho, se constituindo no documento mais 

importante para o trabalhador se colocar no mercado de trabalho. Daí a proibição de 

anotações desabonadoras na carteira de trabalho do trabalhador preceituada no 

artigo 29 da CLT impondo multa ao empregador no caso de seu descumprimento: 

 

§ 4o É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta 
do empregado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social.  
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o deste artigo submeterá o 
empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52 deste Capítulo. 
(CLT, artigo 29) 

 

A terceira Turma do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 15ª Região 

manteve decisão de primeira instancia que condenou empresa do ramo de 

publicidade por anotação reprovável em carteira de trabalho do reclamante, a 

indenização no valor de R$8.000,00, em voto do relator Edmundo Fraga Lopes, em 

11/03/2008 que, assim, se expressou em seu voto: 

 

Inegável a dificuldade que anotação da espécie causa quando o trabalhador 
se coloca em busca de um novo emprego, sendo presumível o abalo 
psicológico da vítima, que sabe, de antemão, que aqueles dizeres insertos 
em sua CTPS, ainda que dotados de evidente sutileza, funcionam como fato 
desabonador quanto à sua conduta de buscar auxilio nesta Especializada, 
prejudicando sua imagem junto ao mercado de trabalho. (RO-00130-2007-
136-15-00-3) 
 

Ou seja, será totalmente indevida e ilegítima qualquer conduta do empregador 

no sentido de dificultar a colocação de seu ex-empregado em novo emprego, ficando 

este vedado de fazer qualquer menção ou anotação adversas daquelas permitidas 

pela CLT na CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) do empregado. 
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4.3.2 Divulgação de informações desabonadoras sobre o ex-empregado 

 

Ao se candidatar a um novo posto de trabalho junto a outra empresa, é 

procedimento muito comum, o novo empregador buscar referências no emprego 

anterior como cuidado adicional na seleção de candidatos. Ocorre, às vezes, de 

empregadores ressentidos passarem informações negativas com o objetivo de 

prejudicar a colocação do ex-empregado, e que ainda atingem sua honra e imagem. 

As informações a serem prestadas pelo antigo empregador, segundo Nilson 

de Oliveira Nascimento, devem se limitar a aspectos técnicos e funcionais da via 

profissional do trabalhador, abstendo-se de divulgar ou insinuar fatos da vida 

pessoal do ex-empregado. (NASCIMENTO, 2008, p.230). 

Procedimento contrário a esse entendimento, divulgando informações para 

desmerecer o trabalhador, após o termino do contrato de trabalho, afronta o princípio 

da boa-fé contratual ensejando reparação civil, por meio de indenização e, 

responsabilização criminal se caracterizar os crimes de calunia, difamação ou injuria. 

Tem sido nesse sentido as decisões do judiciário, conforme se verifica: 

 

DANO MORAL. Demonstrado o prejuízo sofrido pelo empregado, pela 
dificuldade encontrada na obtenção de novo emprego em virtude de 
informações incorretas e desabonadoras prestadas pela ex-empregadora às 
empresas nas quais buscava nova colocação no mercado de trabalho, é 
devida a indenização por dano moral. (TRIBUNAL: 4ª Região – DECISAO; 
04/11/1999 – TIPO: RO/RA – NUM. 00310.341/97-3 – ANO; 1997 – 5ª 
TURMA – Relator: Ricardo Luiz Tavares Gehling – data de publicação: 
06.12.1999.) 
 

Entende-se como conduta arbitrária, abusiva, merecedora de reprovação e 

sanção, o empregador dar informações desabonadoras sobre ex-empregado com a 

finalidade de dificultar seu direito ao emprego e lhe dará o direito ao recebimento de 

indenização pelos prejuízos provenientes da afronta do ex-empregador 

 

4.3.3 Listas negras  
 

Maus empregadores adotam a pratica de elaborar um cadastro com ex-

empregados que ajuizaram reclamatórias trabalhistas ou que tiveram militância 

sindicalista, com a finalidade de evitar seu retorno não apenas aos quadros da 
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empresa, mas também dificultar-lhe o acesso a empregado em outras empresas. É 

prática comum empresas de determinada região ou determinada atividade 

econômica, agirem em bloco criando cadastro único, denominado de “lista negra” ou 

“suja”, com a finalidade de inibirem o direito de o cidadão participar de movimentos 

sindicais ou exercer seu direito de buscar prestação jurisdicional quando negados 

seus direitos trabalhistas. 

É uma conduta discriminatória que condiciona a reinserção do ex-empregado 

em novo emprego, à que ele não tenha ajuizado ações contra ex-empregador e que 

não tenha participado de movimentos classistas, greves, paralisações, etc. É 

flagrante a violação do preceito constitucional do Artigo 5º, inciso XXXV da 

Constituição Federal “que garante ao cidadão que a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Recorrer ao Judiciário é um direito 

fundamental do cidadão, uma garantia à sua cidadania, uma proteção à sua 

dignidade e a elaboração de lista suja com o nome de ex-empregados é conduta 

abusiva que afronta direitos elementares do trabalhador”. (CF. art. 5, pag. 5) 

A inclusão de seu nome em “lista suja” coloca o trabalhador em situação de 

constrangimento por ter sua honra e dignidade agredida e ensejando ação por 

danos morais contra seu ex-empregador, como bem salienta Alice Monteiro de 

Barros: 

Incorre na compensação por danos morais, por violação à honra do 
empregado, o empregador que insere o trabalhador em” lista negra”, para 
efeito de restrições de créditos e outras operações, visando discriminá-lo 
para futuros empregos, pelo fato de o trabalhador tê-lo acionado em juízo, 
fornecendo tais informações às prestadoras de serviço e exigindo que elas 
não contratem este empregado. (BARROS, 2009, p.504) 
 

Decisão da Turma recursal de Juiz de Fora/MG demonstra a posição do 

Judiciário a essa pratica empresarial. 

 
INFORMAÇÃO DESABONADORA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELO 
EMPREGADO.  
Ementa: Do ponto de vista do ex-empregador, que presta informações 
desabonadoras, a conduta representa inegável descumprimento de 
obrigações derivadas da clausula geral de boa-fé, que acompanham todo o 
desenvolvimento da relação jurídica contratual. No caso em exame, restou 
comprovado que o proprietário da empresa ré afirmara expressamente a 
terceiro que lhe pedira informações sobre a reclamante que a ex-empregada 
havia dado um problema e que este somente se resolvera na justiça, de 
forma flagrantemente desabonadora à imagem e à dignidade da 
trabalhadora, caracterizando a chamada “lista negra” e dificultando 
injustamente a obtenção de novo emprego pela autora. Configurada a 
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pratica de conduta antijurídica apta a ensejar, no caso em apreço, a 
reparação ao dano moral pleiteada pela autora, nos moldes dos artigos 186 
e 927 do Código Civil. Recurso provido. (RO 00569200913203008 0056900-
74.2009.5.03.132 – Relator: Heriberto de Castro – Turma recursal de Juiz 
de Fora. Data de publicação: 24/02/2010 
 
 

Nota-se portando que qualquer conduta empregada pelo empregador na 

intenção de prejudicar ou lesar antigos funcionários será passível de reparação por 

danos morais. 

 

4.3.4 Dispensa discriminatória 

 

A posição da doutrina e jurisprudência é pela indenização nas condutas do 

empregador que tenham conteúdo discriminatório de toda e qualquer natureza 

(origem, nacionalidade, raça, cor, sexo, idade, convicção política ou religiosa, etc.) e 

que violam os direitos de personalidade do trabalhador 

 

4.4 Indenizações por danos sofridos pelo empregado 

 

Mauricio Godinho Delgado distingue dois tipos de indenizações devidas ao 

empregado, em decorrência da relação de emprego. A primeira é devida por dano 

moral vinculado à discriminações, violações à honra, imagem, intimidade e vida 

privada. A outra relativa ao dano material, moral e estético, vinculados à segurança e 

saúde física e moral do trabalhador. (DELGADO, 2006, p.612)  

 

4.4.1 Indenização por dano moral  

 

Dano moral são lesões sofridas pelo individuo em seu patrimônio moral, 

assim entendidos a honra, imagem, intimidade, vida privada, que acarretam tristeza, 

sofrimento e dor. Não atingem o patrimônio material, atingem apenas o indivíduo 

como ser humano causando uma “dor moral”. 

Para Carlos Alberto Bittar os danos morais são: “turbações de ânimo, em 

reações desagradáveis, desconfortáveis ou constrangedoras, ou outras desse nível, 

produzidas na esfera do lesado” (BITTAR, 1995, p.31). 
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Sergio Pinto Martins, em uma conceituação ampla define o dano moral como: 

 

Um prejuízo, uma ofensa, deterioração, estrago, perda. É o mal que se faz a 
uma pessoa. É a lesão ao bem jurídico de uma pessoa. O patrimônio jurídico 
da pessoa compreende bens materiais e imateriais (intimidade, honra, 
imagem, etc.), A pessoa, em razão do moral, passa a ter problemas 
psíquicos, que podem repercutir no seu organismo, trazendo prejuízos à sua 
atividade física e intelectual, inclusive no desenvolvimento de seu trabalho. 
(MARTINS, 2008, p.18) 

Além do dano moral decorrente de discriminações e violações à honra, 

imagem, intimidade e vida privada, há também, o dano proveniente de lesões 

acidentarias, doenças ocupacionais e profissionais adquiridas no âmbito da relação 

empregatícia, cujas sequelas causam dores físicas e psicológicas ao trabalhador. 

Saúde física e mental são bens protegidos pela legislação e quando agredidos 

devem ser, devidamente, reparados por meio de indenização. 

4.4.2 Indenização por dano material 

Dano material é aquele que atinge o patrimônio, que acarreta perda ou 

diminuição patrimonial. Compreende o que o indivíduo, objetivamente, perdeu e o 

que, razoavelmente, deixou de ganhar. São despesas geradas por ação ou omissão 

de terceiros ou também pelo que se deixou de receber ou ganhar em razão das 

condutas e enseja a reparação. 

No âmbito do contrato de trabalho, são as despesas complementares de 

tratamentos que o trabalhador tem de realizar para se recuperar de lesões à sua 

saúde, causadas pelas suas atividades laborais ou por acidente do trabalho. 

Enquadra-se aqui o prejuízo material que o trabalhador terá em caso de perda ou 

redução de sua capacidade laborativa, situação em que deixará de receber o que 

normalmente receberia se permanecesse com a mesma capacidade anterior à 

lesão. 

4.4.3 Indenização por dano estético 

Além dos danos moral e material o trabalhador pode ter direito à reparação 

por danos estético, aquele que altera a aparência da pessoa, seu aspecto físico, sua 

estrutura morfológica, corporal. Há lesões estéticas decorrentes das atividades 
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exercidas ou de acidentes de trabalho que são irreversíveis, deixando graves 

sequelas que acompanharão a pessoa pelo resto da vida. Exemplos são as marcas 

de queimaduras, cicatrizes, perda total ou parcial de partes do corpo, amputações, 

lesões em órgãos internos e outros de natureza semelhantes. 

Nossa jurisprudência já se manifestou a respeito da matéria conforme se 

verifica nos casos descritos a seguir: 

A sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu de recurso 
da Eaton Ltda., de Valinhos (SP), que pretendia reduzir o valor da 
condenação de R$200 mil por danos morais e estéticos causados a um 
empregado que teve diversas fraturas na face e queimaduras no antebraço, 
necessitando de vaias cirurgias. “Em certas situações, com vistas a prevenir 
novos ilícitos, a exacerbação da indenização deve levar em conta a dimensão 
social dos danos causados e a capacidade econômica do ofensor” destacou o 
desembargador convocado Arnaldo Boson Paes, relator no TST. Para a 
sétima turma, o valor fixado atende a esses critérios. (RR-125000-67-
2006.5.15.0095) 

A reparação de danos por meio de indenização, tem o objetivo de compensar 

a dor moral e o sofrimento psicológico que tais perdas e marcas acarretam à vítima 

e, assim como a reparação dos danos moral e material, tem a finalidade pedagógica 

de levar o empregador a evitar novas agressões. 

O fundamento que sustenta o direito à indenização dos danos está disposto 

no art. 5º da constituição, inciso 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. Os artigos 186 e 927 do Código Civil, 

já transcritos acima, completam o entendimento. 

Para a responsabilização do empregador é necessária a evidenciação clara 

da existência dos requisitos clássicos que são: o dano, o nexo causal e a culpa 

empresarial. 

O julgamento e valor da indenização dos danos moral e estético são feitos 

mediante juízo de equidade, com equilíbrio, equanimidade, isenção, imparcialidade e 

levará em consideração a natureza e gravidade do ato, o bem jurídico tutelado, a 

pessoa do ofendido e ofensor (posição social, econômica, intensidade do sofrimento, 

etc.). 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na relação de emprego, por força dos princípios da dignidade da pessoa 

humana, da livre iniciativa e da propriedade privada, há uma situação potencial de 

conflito entre o poder diretivo do empregador, oriundo da assunção dos riscos da 

atividade econômica, e a posição de subordinação jurídica do empregado oriunda do 

contrato de trabalho. 

O poder diretivo encontra seu fundamento no contrato de trabalho, 

manifestação da vontade das partes em que o empregado, livremente, assume 

posição de cumprir com obediência, diligência e fidelidade às ordens do empregador 

e, em contrapartida, receber dele um salário. 

O poder diretivo se manifesta por meio do poder de organização, para 

escolher e implantar a atividade econômica, o modelo de empresa, as regras de 

funcionamento, as condições de prestação dos serviços da forma que julgar mais 

adequada; por meio do poder disciplinar, para aplicar penalidades ao empregado 

que cometer atos de indisciplina ou insubordinação e, finalmente, o poder de 

controle, para acompanhar e fiscalizar as atividades laborais do empregado.  

Com tais poderes o empregador pretende atingir os resultados desejados, 

mas eles não são absolutos. Devem ser exercidos de forma moderada, sem violar os 

direitos de personalidade do trabalhador, irradiados pelo princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

No ambiente de trabalho o empregado tem proteção contra a discriminação e 

violações à sua honra, imagem e privacidade que são direitos inerentes a todo 

individuo, acompanhando-o em todas as esferas de relacionamento, inclusive na 

relação de emprego, independente de quaisquer condições. 

Essa proteção está disposta em normas internacionais integradas à ordem 

interna como a Declaração universal dos direitos do homem, o Pacto de São José da 

Costa Rica e a Carta das Nações Unidas. 

Na ordem interna, a partir da Constituição Federal de 1988, se efetivou um 

sistema gradativo de proteção ampla aos direitos fundamentais do trabalhador, com 

previsão de sanções de natureza civil reparadora por meio de indenização e 
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sanções de natureza penal incluindo pena de reclusão de até dois anos para 

violações. 

São duramente condenadas nas áreas doutrinaria e jurisprudencial as 

condutas do empregador que configuram violação aos direitos do empregado na 

fase que antecede a formação do vínculo contratual, durante a execução do contrato 

e após o encerramento do contrato, ressaltando-se que em todas elas deve 

prevalecer a boa-fé que rege os contratos, com ambas as partes procedendo com 

lealdade, honestidade, ética, sem qualquer intenção ou propósito de prejudicar, 

prestando todas as informações e esclarecendo qualquer dúvida sobre as condições 

contratuais. 

Na fase que antecede a formação do vínculo de emprego, não há a 

obrigatoriedade de contratação, mas o empregador pode ser penalizado se causar 

danos ao candidato ao criar expectativa muito favorável de contratação que, ao final, 

não for concretizada.  

Durante o processo de seleção o empregador deve buscar obter apenas 

informações de natureza profissional e relacionadas ao cargo a ser preenchido, 

abstendo-se de perguntas, indagações e questionários de cunho pessoal 

(convicções políticas e religiosas, opção sexual, estilo de vida, etc.) que 

caracterizam interferência na esfera de intimidade e vida privada e tem conteúdo 

discriminatório. 

A legislação determina a realização de exames médicos que antecedem a 

contratação, durante o cumprimento do contrato e quando de seu encerramento. 

Devem ser feitos apenas exames relacionados à avaliação das condições do 

trabalhador em razão das exigências próprias do cargo pretendido. Qualquer desvio 

dessa finalidade caracteriza a pratica de ato discriminatório e invasão de privacidade 

como, por exemplo, a realização de testes de gravidez e diagnostico de vírus HIV. O 

trabalhador deve saber, previamente, quais exames serão aplicados e suas 

finalidade. Essa orientação se aplica também a testes psicológicos que devem ser 

aplicados por profissional habilitado. 

Durante a execução do contrato, o empregador deve ter cuidados especiais 

para não adotar condutas que violam a honra, imagem, intimidade e privacidade do 
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trabalhador, bem como evitar condutas de discriminação salarial ou de ascensão 

profissional motivadas por origem, raça, sexo, religião, idade, etc. 

Deve ter extrema prudência e razoabilidade na realização de revistas em 

pertences e espaços pessoais do trabalhador que, apesar de admitidas na doutrina 

e jurisprudência, como proteção ao patrimônio, não podem invadir a privacidade, ter 

caráter discriminatório ou violar a privacidade, a honra e imagem do trabalhador. 

Para salvaguardar seus bens patrimoniais e monitorar as atividades 

profissionais do empregado no ambiente de trabalho, admite-se que o empregador 

faça o monitoramento por meio de recursos audiovisuais (câmeras, circuito interno 

de TV, microfones, etc.), mas não pode se estender às áreas reservadas ao uso 

pessoal (banheiros, vestiários, refeitórios, etc.) 

Admite-se, também, o monitoramento de telefone, e-mail corporativo, internet, 

por serem ferramentas disponibilizadas pelo empregador para serem usadas no 

trabalho, vedado o acesso a e-mail pessoal do trabalhador. 

O empregador tem o dever de cumprir, regularmente, com os encargos 

salariais e trabalhistas, proporcionar um ambiente sadio, de cooperação, de 

equilíbrio, onde o trabalhador possa exercer suas funções tendo a sua saúde e 

segurança física e psíquica preservada. Nesse sentido, deve o empregador cuidar 

para que não ocorram condutas caracterizadoras de assédio moral ou sexual que 

causam a degradação do ambiente de trabalho. 

Mesmo após sua conclusão, o contrato de trabalho continua produzindo 

efeitos, e as partes obrigadas a guardar os princípios de probidade e boa-fé. O 

empregador não pode fazer dispensar o empregado de motivação discriminatória, 

qualquer anotação desabonadora na carteira de trabalho do ex-empregado, divulgar 

informações desabonadoras a seu respeito e nem criar “lista negra” ou “suja” com 

nomes de ex-empregados que ajuizaram ações na Justiça do Trabalho ou que tem 

ou tiveram militância em sindicato/associações de classe, com a finalidade de 

dificultar a obtenção de novo emprego, na empresa ou empresas da região. 

O princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos de personalidade 

são inseparáveis do indivíduo, estão presentes em todas as suas relações sociais. O 

poder diretivo do empregador encontra seus limites nestes princípios. A sua posição 

hierárquica superior dentro da relação de emprego não pode constituir qualquer 
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obstáculo ao exercício desses direitos que, se violados pelo empregador, traz 

consequências nas esferas trabalhista, civil e penal. 

Na esfera trabalhista enseja a rescisão indireta do contrato de trabalho, com o 

empregado rompendo o vínculo de emprego e recebendo todos os seus direitos 

trabalhistas, nos moldes da dispensa sem justa causa. 

Na esfera civil enseja a reparação por dano moral com indenização em 

pecúnia, em valor arbitrado pelo julgador. Na esfera penal, enseja sanção pelos 

crimes de calunia, difamação e injuria. 

Cabe ao empregador promover a valorização do trabalho na sua empresa, 

preservando os direitos essenciais para a efetivação da dignidade do trabalhador, 

considerando o trabalho como meio para se adquirir existência plena e digna. 

Ideologicamente, a empresa no conjunto de sua estrutura com seus fatores 

de produção, seus processos operacionais, sua tecnologia, só encontra sentido, só 

se justifica quando direcionada para a promoção dos valores humanos do trabalho, 

considerando-os superiores aos objetivos de busca pelo resultado patrimonial. 
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