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RESUMO 

A presente dissertação tem por objetivo 

analisar as condições ideais para uma convivência mais harmoniosa que 

possibilite oferecer um ambiente adequado no local de trabalho, onde as 

pessoas passam grande parte de seu tempo, de forma a eliminar todo tipo de 

situações que possam afetar a intimidade do empregado, direito fundamental 

garantido pela Constituição Federal. 

Assim, são revistas as atitudes das empresas 

que podem atingir a intimidade do empregado, por meio de controle de suas 

atividades laborais e extralaborais, no exercício do poder de direção do 

empregador. 

Do ponto de vista legal, são analisadas as 

legislações que envolvem a proteção ao meio ambiente de trabalho, 

notadamente a Constituição Federal Brasileira, a Consolidação das Leis 

Trabalhistas e Convenções da Organização internacional do Trabalho. 

O presente trabalho busca por fim, demonstrar 

que a qualidade de vida das pessoas no ambiente de trabalho, passa, 

necessariamente pela consciejncia de que a dignidade da pessoa humana, 

principio fundamental no Direito Brasileiro, deve ser preservada a qualquer 

custo. 



ABSTRACT 

This dissertation is supposed to analysethe 

ideal conditions for na adequate work atmospherein order not to affect the 

intjmacy of the employees whose rights are garanteed by the Federal 

Constitution. 
The company attitudes that could affect 

people intimacy are reconsidered specially those occurred under the control of 

the employer power. 
From de legal point of view, the legislations 

that protect the work law Consolidations, and Conventions of Intemal Work 

Organization are analysed. 
Finally, this dissertation tries to demonstrate 

that the life quality of the employees must go through the conscience that the 

human dignity has to be preserved at anY cost. 
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A relação que se desenvolve entre e empregado e empregador no meio 

ambiente do trabalho 6 terna polemico uma vez que os preceitos constitucionais 

fundamentais como direito a privacidade e intimidade, nem sempre sHo observados 

na relação laboral, onde predomina o poder hierárquico do empregador sobre o 

empregado economicamente dependente. 

0 capítulo primeiro aborda o principio Constitucional da dignidade da pessoa 

humana e a viola@o da honra , intimidade e vida privada, cujo objetivo é demonstrar 

o valor da pessoa humana. 

0 capitulo segundo deste trabalho trata de temas que abordam o meio 

ambiente, classificando-o em natural, artificial ,~ultural e do trabalho. 

por sua vez, o capítulo terceiro trata especifi~amente do ambiente laboral, 

abordando aspectos relevantes da difícil rela@o entre empregado e empregador 

procurando mostrar as formas pelas quais o empregado tem seus direitos 

fundamentais violados em raz80 de sua sujei@o ao poder hierárquico do 

empregador. 

Por último, o capítulo quarto, dá enfoque à ética no meio ambiente do 

trabalho, como meio de equilíbrio das relafles entre empregador e trabalhador. 





Num sistema capitalista há forte pressa0 sobre a atividade laboral, sobre 0s 

indefesos. Havendo o desequilibrio, age o direito. Para tanto, as leis trabalhistas, que 

vêm proporcionar o equilíbrio entre patrões e empregados - estes, a parte mais fragil 

da relação. 

O convívio das pessoas em sociedade, no lazer, em suas residências e 

especialmente no trabalho, local onde permanecem grande parte de sua vida, pode 

resultar em comportamentos, ora em desacordo com os costumes da Comunidade, 

ora reprovados por colegas de trabalho, que irao desencadear consequénciaç 

imprevisíveis, contrariando as expectativas de seus semelhantes. 

0 relacionamento humano no meio ambiente de trabalho apresenta-se, hoje, 

bastante conturbado, se levarmos em consideraçao que a prática do consumismo, 

num sistema capitalista, põe em xeque a importância do ser humano na atividade 

laboral. 

A responsabilidade social das empresas, ainda incipiente nos dias de hoje, 

não 6 praticada pela grande maioria dos empresários. Percebe-se, entretanto, uma 

tendência do consumidor, em mudar de marca quando o comportamento da empresa 

não 6 adequado. Os empregados, por outro lado, cada vez mais, consideram 0s 

valores e práticas dessas empresas. 

Um ambiente de trabalho adequado, com certeza, proporcionará beneficias as 

empresas, principalmente porque O elemento produtividade está diretamente 

relacionado com a satisfação do empregado. Esta satisfação tem diversos 

a>mponentes, constituindo um somatóio que ir6 refletir no piso vital mínimo 

indispens&vel para a sobrevivtncia do Ser humano, aprimorando as condiçóes de 

trabalho motivando os funcionários, aumentando a produtividade e qualidade dos 

serviços e, acima de tudo, agregando valores Supremos como a dignidade da 

pessoa humana, que redundar&, sem duvida, numa sadia qualidade de vida. 



A dignidade da pessoa humana é além de um princípio constitucional 

fbndamental, uma necessidade essencial para a obtenção de resultados nas 

empresas, náo podendo a pessoa do empregado ser considerada uma peça 

descartável. 



1. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

1.1 Conceito 

O principio da dignidade da pessoa humana esta embasado em nossa 

constituiçao de 1988, em seu artigo primeiro, dizendo que a República Federativa do 

Brasil, constituída em Estado democrático de direito tem como um de seus 

fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1 O ,  111). 

0 texto constitucional em vigor 6 a primeira constituição brasileira a 

reconhecer expressamente o principio da dignidade da pessoa humana. 

Vale dizer: 

"0 respeito da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos 

elementos imprescindíveis para a legitimaçso da atuação do Estado 

brasileiro. Qualquer açao do Poder Público e seus 6rgdos ndo poder4 

jamais, sob pena de ser acoimada de ilegítima e declarada 

jnconstitucionaIf restringir de forma intole&vel ou in~ustjf ic~ve~ a 

dignidade da pessoa. 

Esta só poderá sofrer constri~ao para salvaguardar outras valores 

constitucionaisf " esclarece Edílson Pereira de   ar ias.^ "Em 

consequ&ncia do valor reconhecido a cada pessoa, prolbe-se a pena de 

mofie, veda-se a sus@?nsao. mesmo em estado de sltio. em qualquer 

dos casos, do direito à vida, à integridade pessoal, B identidade 

2 colish dimitos. A honra, a intimidade, a vida privada e a imagem .pwsus a liberdade de expresçao e 

informação. p. 51. 
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pessoal, d capacidade civil e d cidadania, a n8o retroatmde da lei 

criminal e a liberdade de consciencia e de religi4on1 assevera Fernando 

Ferreira dos ~ a n  tos. 

Dignidade é tudo aquilo que não tem preço, conforme Immanuel ~ a n t : ~  

"No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 

uma coisa tem um preço, pode-se pSr em vez dela qualquer outra como 

equivalente; mas quando uma coisa esta acima de todo o preço e, 

portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade. " 

O princípio da dignidade da pessoa humana tornou-se o centro do 

ordenamento jurídico. Os direitos à vida, à honra, à integridade física, $I integridade 

psíquica, à privacidade, dentre outros, são essencialmente tais, pois, sem eles, não 

se concretiza a dignidade humana, ensina 0 professor Paulo Luiz Netto ~ o b o . ~  

.A cada pessoa não é conferdo O poder de dispo-los, sob pena de reduzir 

sua condiçao humana; todas as demais pessoas devem abster-se de violá- 

/os: alerta o mestre. 

Como visto, a própria pessoa não pode dispor desses valores, e terceiros não 

devem viola-ios. 

AO poder Público cabe o dever de presenrar a dignidade humana, bem como 

às pessoas em geral, o dever de mante-Ia e respeitá-la, e isto inclui tamb(m a 

pessoa do empregado. 

3 Pnnnpio msti~ucional da dignidade da p ~ o a  humana. p. 61. 
4 Fumjam?ntaçrio da metnfíSica dos costumes. Traduqão de Tânia Maria Bemkopf, Paulo Quintela e ~~b~~~ 
Rodrigues Torres Filho. p. 140. 
5 Danos morais e direitos da personalidade. p. 174. 



Podemos dizer que dignidade abrange os bens intelectuais ou espirituais, 

morais, científicos ou estkticos, como a justiça, a liberdade, a verdade, a beleza, que 

servem para a perfeição do homem. Goffredo Telles ~unio? qualifica-os como bens 

soberanos, como os únicos bens da perfeição especificamente humana. 

Como base da liberdade, da justiça e da paz, e como fonte de muitas 

constituições democráticas, a Declaração Universal dos Direitos do Homem ( ~ 9 4 8 ) ~  

trouxe em seu preambulo, expressamente, o termo dignidade humana: 

"o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família 

humana e de seus direitos iguais e inalienáveis 6 o fundamento da liberdade, 

da justiça e da paz no mundon, 

Diz, ainda, 

'que 0s povos das Nações Unidas reafirf7?aramj na Carta, sua W nos direitos 

fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na 

igualdade de direitos do homem e da mulher, e que decidiram promover o 

pmgresso social e melhores condiçbes de vida em uma liberdade mais 

ampla 

O princípio da liberdade e o da igualdade estão estampados na Declaraçáo: 

"~odos 0s homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sáo dotados de 
razão e consciência e devem agir em relaç80 uns aos outros com esplrito de 

fraternid-de." 

0 direito qmttico. p. 310. 
7 universal das Direitar do Homem @BO~UÇ~O da m %ao & d i ~  da ASsemb&ia 
Geral das Naq- Unidas, em 10-124)- 
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No dizer de Orlando Teixeira da C ~ s t a , ~  

*ao falar-se de dignidade da pessoa humana quer-se significar a excelencia 

que esta possui em fazdo de sua própria natureza. Se 6 digna qualquer 

pessoa humana, t ambh  o 6 o trabalhador, por ser uma pessoa humana. É a 

dignidade da pessoa humana do trabalhador que faz prevalecer os seus 

direitos, estigmatizando toda manobra tendente a desrespeitar ou corromper 

de qualquer forma que seja esse instrumento valioso, feito à imagem de 

Deus". 

O respeito à pessoa humana, à vida, a honra, a privacidade, a integridade 

física e à integridade psíquica, seguindo a Sábia orientação de que não devemos 

fazer aos outros o que nao queremos que nos façam e dar a cada um o que 6 seu, 

regras de ouro que há muito a humanidade conhece, certamente a convivência entre 

os seres humanos ser& harmoniosa. 

1.2 A pessoa humana como valor 

O homem surgiu como a razão de ser de toda a criação e a fonte do seu 

sentido. Quando se esquece a dignidade da pessoa humana, tudo, no universo e na 

histbria, deixa de ter sentido, pois ~6 O homem 6 capaz de dar sentido às coisas. 

Muito se tem discutido sobre a existencia do homem. Para que viemos e para 

onde vamos? Quem somos nos? Mas quando falamos de valor humano, temos 

certeza de sua importdncia. Quando Miguel Redee analisa a pessoa humana como 

valor, afirma: 

O trabalho digndndr do trabalhndm. p. 16. 
Filosojia do direito. p. 211. 



'0 homem n4o 6 uma simples entidade psicoflsica ou bioldgica, 
mdutl~el  o um conjunlv de Ibto'os expllcbvels pela Pslcologla, pela rC-'&/c8, 

pela Anatomia, pela 8iologian. 

Para ele, no homem existe algo que representa uma possibilidade de inovaç8o 

e de çuperaç50. O homem representa algo que 6 um acrbscimo h natureza. 

AS regras do Código de Hamurabi, do Código de Manu e da Lei das XII 

Tabuas, demonstram como o valor da Pessoa humana era relativo e se perpetua ao 
passar dos s4culos ate os dias de hoje. 

0s resquícios vamos encontrar em nossa legislação vigente, como O C6digo 
civil de 1916, quando discriminava a mulher. TambBm no Código Comercial, datado 

de 1850, ao vedar o penhor comercial de escravos (art. 273). 

Comportamento diferente não era adotado pelos países dominadores, 

impondo as colbnias suas próprias kis. explorando o escravo e retirando-o de seu 

país de origem para ser levado a regibes longinquas, com todas as diferenças 

possiveis, como climas. costumes e religiões. 

Felizmente, a chamada globalização não tem ocorrido somente no campo 

econamico, mas também relativamente aos valores fundamentais, como é o caso 

dos direitos humanos, entendidos WmO O 'conjunto de faculdades e instituições que, 

em cada momento histórico, concretiza as exig&ncié?s de dbnidade, liberdade e 

igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos 

o&enamentos juridicos, nos planos nacional e internacionaf . lo 

10 Como afirma Antonio Enrique Lufio perezI em ~ R C ~ O S  huntan~~. Estado de derecho y 
constitucibn. hfadri: Tecnos, 1991, p. 48. Apud Wilson h ~ ~ o s  Filho. A gioballzapão dos direitos hutmnos. 



Entretanto, como acentua Edílson Pereira de   ar ias, ' 

"a despeito das conquistas alcançadas no campo dos direita humanos, 

podm, as vicissitudes e as constantes crises e guems a que sao 

submetidos diferentes povos e naçbes revelam que o processo de 

afirmaçlío do homem como pessoa portadora de valores éticos 

insuprimíveis, tais com a dignidade, a autonomia, a liberdade, exigem 

uma constante vigilância n. 

Dentre as conquistas neste Campo, podemos citar a Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadao. de 1789. a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

aprovada pela AssemblBia Geral das Nações Unidas, em 1948, a Convença0 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa, Pacto 

Internacional de Direitos Econdmicos Sociais e Culturais, dentre outros. 

0 valor da pessoa humana foi, ainda, reforçado na Conferência Mundial de 

Direitos Humanos, realizada em Viena, nos dias 14 a 25-06-1 993:12 

"Todos os direitos humanos sua origem na dignidade e no valor da 

pessoa humana. Esta 6 0 sujeito central dos direitos humanos e das 

liberdades fundamenta& pelo que se deve ser o principal beneficidrio desses 

direitos e liberdades. Disso resulta responsabilidade de todos os Estados, 

de conformidade com a Carta das Nações Unidas, de fomentar e propiciar o 

,,peito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos, sem 

fazer distinç80 alguma por motivos de raça, sexo, idioma e rel ig ie e criar 

condifles bdsicas com as quais possa ante a justiça e o respeito as 
ob"gaç&s emanadas pelos tratados e o u h s  fontes de direito internacional, 

promover o progresso social e elevar o nhel de vida dentro de um conceito 

11 EdWn Pereira de Farias. CO~isãO de d k i t ~ ~ :  a honra a intimidade, a WidU pwada e a imagem versus a 
libmtrt e in-çIlo. pp. 45. 
u cat/ain~ & direitos hunmm, 14 a 2506-1993. Apud MBrio Antônio Lobato Paiva. A 
dign& c m-t& do v c g n d o  f ente 110s interesses patr immds c cmncrciais da (r)n,m-csa. p. 165. 
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mais amplo da libem'ade, praticar toledncia e conviver em paz como bons 

vizinhos e emplacar um mecanismo internacional para promover o progresso 

econbmico e social de todos 0s povos' m a s  de discriminaç40 e vioI&ncia a 

que silo expostas as mulheres em todo o mundo. Exige 'que todos OS povos 

do mundo e todos OS Estados-membros das Naçdes Unidas empreendam 

com renovado impulso a tarefa global de promover e proteger todos os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais para garantir o desfrute pleno e 

universal desses direitos'(. . .) 'cada Estado deve prever um marco de recursos 

eficazes pare reparar as infraçdes ou violaçdes de direitos humanos. A 

 administra^&^ da justiça, em particular dos 0rganismos encarregados de fazer 

cumprir a lei assim como o poder judicial e uma advocacia independentes em 

plena conformidade com as normas contidas nos instrumentos internacionais 

de direitos humanos, 6 de importância decisiva para a cabal realizaçalo dos 

direitos humanos sem discriminação alguma que resultam indispensdveis aos 

processos de democratizaç80 e desenvolvimento sustentdvel'. " 

0 homem tem o Seu valor pela sua própria natureza humana, 

independentemente de seu estado de capacidade ou incapacidade, de ser crista0 0" 

ngo, ou de qualquer outra circunstancia. Independe das circunstAncias concretas, 'jd 

que inerente a toda e g ~ a l q ~ e r  pessoa humana, visto que, em pnnclpio,todos - 
mesmo o maior dos criminosos - iguais em dignidade, no sentido de serem 

reconhecidos como pessoas - ainda que na0 se portem de forma igualmente digna 

nas suas relaçbes com seus semelhantes, inclusive consigo mesmas."' 

NO mundo contempodneo sao ingentes 0s desafios que se apresentam g 

justiça. Desde 0s projetos de sociedade, humanistas, abertos dignidade da pessoa 

humana, expressos no corpo legislativo que define O Estado de Direito, ao 

desencadear de dinamismos que levem a comunidade humana a progredir no 

caminho da supera@o das grandes injustiças: a Opress80 da pobreza e do 



subdesenvolvimento, a perseguiç80 por motivos ideol6gicos ou religiosos, a 

marginalidade social dos imigrados e das minorias etnicas etc. A globalizaçao abriu a 

humanidade para exigéncias de interaÇã0 entre países, culturas e religiães. 6 
urgente aprofundar uma cultura da justiça, de que a promoçáo dos direitos 

fundamentais de cada pessoa humana faz parte. 

Infelizmente ainda ocorrem situa~ões em que O principio da dignidade humana 

6 totalmente desprezado e o ser humano aviltado em seus direitos fundamentais, 

como a vida,a liberdade,a honra, a Segurança. tornando-o vulnerável a todo tipo de 

violaçdes. 

Muito embora a escravidão tenha sido abolida a mais de cem anos, ocorrem 

ainda situações em que os trabalhadores são considerados coisas, sem qualquer 

reconhecimento de seus atributos como pessoa humana. 

Vez por outra, são descobertos verdadeiros cativeiros, onde o trabalhador se 

vê obrigado a laborar sem qualquer pagamento, longe de seus familiares, sem 

condiçdes mínimas de sobrevivencia e ainda na maioria das vezes, tendo que pagar 

com o trabalho para poder se alimentar, pois OS alimentos são "vendidosn em 

armazéns de propriedade do empregador , sendo que o empregado jamais 

consegue pagar suas dividas, tendo que continuar trabalhando sem recebimento de 

sabrios, o que constitui o chamado 'Truck sistem", abominado por nosso 

ordenamento jurídico, mas infelizmente ainda Presente em determinadas regibes do 

País. 

Segundo estimativas recente. 60% das crianças e adolescentes que 

trabalham no campo não recebem qualquer sal8n0, O que caracteriza escravidao. 

A pessoa humana na0 pode ser objeto de humilha@es ou ofensas. Nem de 

penas capitais ou de prisbes perpétuas, nem de torturas físicas Ou morais. Qualquer 



ato que fira a sua dignidade, ou cerceie seus direitos, m o  a sua própria vida, 

honra, integridade física ou psiquica. privacidade, intimidade. imagem, enfim, que lhe 

possa reduzir seu valor como pessoa humana, deve ser afastado totalmente 

1.3 O Direito à honra 

A Constituiçao Federal de 1988 traz explicitamente em seu inciso X, art. 50, 

que sáo inviolbveis a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem das pessoas, 

sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da 

violação desses direitos. 

A honra está radicada no principio da dignidade da pessoa humana, 

independentemente de raça, credo Ou classe social. 

O direito à honra 6 também denominado direito à integridade moral ou à 

reputa@o. Tutela o respeito. a considera@o, a boa fama e a estima que a pessoa 

desfruta nas relaçtjes sociais, assevera O professor Paulo Luiz Netto ~ 8 b o ' ~  para 

quem, 'toda pessoa, por mais que se conduza de modo n8o 6ticoJ desfnifa desse 

direitoJ em grau maior ou menor a depender de seu comportamento mora/ e da 

comunjdade em que vive Ou atua. 

Honra 4 um substantivo feminino e abstrato, e ainda, que traduz, e qualifica 

diversos aspectos do caráter humano. Relacionada a integridade, comporta um leque 

de virtudes pessoais que revelam a inteireza da personalidade do indivíduo. Podendo 

ser dividida em objetiva e subjelva, a primeira delas 6 um pronunciamento da 

reputaflo em que cada pessoa 6 tida diante do gwpo social; a segunda, retrata a 

intimidade sentimental, que revela a au t~s t ima,  decorrente do juizo íntimo de cada 

um. 

ldDanm mora& e direitos & pper~oddade- Rpo*ta DignYtde, p. 178. 



Desta forma, a honra Significa. por vezes. acatamento, escrúpulo, renome, 

dignidade, distinçao. virtude, estima, reverencia, homenagem. probidade, etc. 

Embora, muitos sejam Os conceitos e títulos que podemos atribuir a este ponto 

interno da essencia humana, Sa0 valores filosÓfi~0~ que sinalizam um diferencial e 

sao componentes do carater, motivo pelo qual, nenhum deles se demonstra sem 
importância. 

Relacionada com a honestidade e ao respeito que se tem e que se dá ao 

indivíduo, a honra 6 um atributo int0Cável. OU, imaculavei do carater humano. E, 

sendo assim, uma marca indelével do indivíduo, portanto, marca de sua 

personalidade. 

A honra sempre esteve ligada aos valores internos, morais e filosóficos, 

aqueles que para o indivlduo S ~ O  de incomensurável estima, e que ao mesmo passo 

demonstram o seu conceito diante da sociedade, sendo sob por este aspecto uma 

via de exposiçao junto A sociedade. Por exemplo. no Japao, nos Sbculos IX a XII 

d.C, os Semurais , casQ de guerreiros que surgiram com o feudalismo e, Se 

destacaram ao servir seu governante e, foram abolidos em 1.876, durante a Era 

Eram al$mente treinados em artes marciais, e diferenciados dos demais, 

porque lutavam por aquilo que acreditavam mm honra. Seguidores do Bushidd, que 

na verdade, é o &digo dos princípios morais que rege todas as artes marciais, este 

guerreiro samurai, compreendia em seus ensinamentos todas as diratrizes de sua 

vida e profissáo. 

E desta forma, geralmente na0 se apegavam muito a bens materiais, mas 

mantinham profundo apego a Sua honra e valorl e quanto mais fossem conhecidos, 

mais ele era um homem rico. Um samurai se mataria a0 pensar que pudesse de 

alguma forma trazer vergonha e desgraça ao seu sobrenome. e este apreço elevado 



ao sobrenome, a ponto de levá-lo A morte, era considerado um ato de honra. 

A honra passa por diversos momentos hist6ricos, transformaMes sociais, 

mas, em todos os cenários é sempre destacada. . 

Diante disto, temos que, Como fonte natural, a honra nasce intrínseca e se 

exteriora, ganhando enlevo, proporção e vulto na sociedade; porque diretamente 

ligada ao caráter, e este é o vinculo e O mecanismo das relações humanas.15 

"Honra a quem merece honra: disse Paulo de Tarso aos Romanos. Com 

essa frase significativa , ele quis dizer que aquele que sabe honrar 15 uma pessoa 

honrada e merece honra. 

Montesquieu afirmou que 'A honra tem regras supremas, e designa 

0s princípios absolutos de nossas vidas:' Benjamin Franklin nos diz: "A honra N e  

um lavrador de pé e um fidalgo de joelhosn- Bem como, os grandes escritores, 

também nos reportaram a importância deste traça de caráter, vejamos: "um homem 

desonrado 6 pior que um homem mOdOn Miguel de Cervantes em "D. Quixoten; 

pessoas que observam as regras de honra como se veem as estrelas: de longe; 

Victor ~ u g o  em 'Os Miseráveis. 

A personalidade humana 6 composta de elementos físicos, psíquicos e 

morais. çao admitidos, a esse nível, direitos f i s i ~ s ,  psiquicos e morais, que, 

respectivamente protegem OS aspectos externos: O homem na vida em sociedade, e 

0s aspectos internos da personalidade humana: valores per si, direito à imagem, ao 

nome e sua p ro jwo  na sociedade, em termos de ConsideraMo pessoal e social. 

15 Patricia de Aimeida Torres, Direito á própria Imagem, Sá0 Paulo Ltr 19% p. 60 







Alguns chegam até a se referir a intimidade como sin8nimo de privacidade, 

contudo nos termos da Constituiçáo 6 plausível a distinçao que é feita a seguir. 

Direito à intimidade consiste no direito de nao ser ferido em seu intimo. Na 

liçáo de Nilza Maria Vicente e Patrícia Helena de Aviia Jacyntho, intimidade 6: 

"tudo aquib que se passa entre quatro paredes, reservadamente, para a 

prdpria pessoa ou para o Círculo mais restrito de Sua família, e que compreende tanto 

o ambiente domiciliar quanto o local de trabalho"." 

Convém observar que direitos à honra e à intimidade náo devem ser 

confundidos. Com a proteçáo da intimidade, ensina Edilson Pereira de Farias: 

'pretende-se assegurar uma parcela da personalidade que se reserva da 

indjscriçao alheia para satisfazer exigdncias de is~lamento moral do sujeito. AO 

revds, com o direito d honra, procura-se preservar a personalidade de ofensas que a 

depreciem ou ataquem sua re~utaçao".'~ 

1.5 O Direito a vida privada 

Enquanto o direito a intimidade diz respeito a fatos, situaçbes e 

acontecimentos que a pessoa deseja ver sob seu domínio exciusivo, sem 

compartilhar com qualquer  OU&^, 0 direito a vida privada diz respeito ao ambiente 

familiar e cuja lesa0 resvala nos outros membros do grupo, 

16 Curso de Dirpito constituciond P O S ~ ~ ~ V O  9 Ediçáo. 
Direito ,j jntimj&& elaç&~ & trabalho. p. 15. 

18 alia de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem msus a liberdade de expressao e 



Esse direito vem reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

aprovada na Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, 

esculpido no artigo XII. anexo 11 deste trabalho: "Ninguém sofrerá interferencias 

arbitrárias na sua vida privada, na Sua família. no seu lar ou na sua correspondencia, 

nem a ataques a sua honra e reputaçáo. Todo homem tem direito à prote@o da lei 

contra tais interferências OU ataques." 

Estatui a Constituição Federal, em seu art. 5'. inciso X: 'Sao invio/áveis a 

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

indenizaçao pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.n 

Tanto o direito a intimidade quanto O direito à vida privada gozam de uma 

conçtitucionalidade, pertencem a um direito fundamental. Ambos dizem respeito à 

liberdade. Entretanto, há que diferenciá-los. Do ponto de vista etimoiógico, intimidade 

deriva do latim intimus, que significa "íntimo, mais rec6nditon, "interior". Vida privada 

significa 'particular", "piÓpri0". ' p e ~ ~ ~ a l " ,  "individual". 

Quando se fala de intimidade, impõe-se O terceiro como titular desse espaço 

de reserva; seria uma qualidade ou situação de que gozaríamos ou em que 

estaríamos perante o outro: ser dele próximo. confidente, ter liberdade para 

expressar-lhe certos sentimentoS. emitir opiniões OU fazer algum tipo de pedido, sem 

formalidade. 

A respeito, esclarece José Adércio Leite Sampaio: 

"Se o comp~emento for vida privada: hd uma pequena mod&aç& de 

sentido: (ter vida privada' diz feswit0 ao p r w o  sujeito OU titular e ndo situaç&o ou 

qualidade que o outro possui, embora possa dizer que 'fulano tem vicia privada. -19 

lY Direito a intimldadc , à uma visão jurídica da sexualidade, da família, da comunicaqao e 

jnformaqões pes~ais,  da vida e da morte. P- 269- 
21 



Nota-se, portanto, a relação do direito a intimidade com o resguardo de 

algumas coisas do conhecimento de outrem, com0 a inviolabilidade de domicílio, 

sigilo de correspondência e O segredo profissional. NO tocante ao direito à vida 

privada, a prote@o estaria voltada para a não-divulga~ilo do público ou de pessoas, 

fatos referentes à vida pessoal e familiar, ou seja, a pessoa náo quer que outros 

tomem conhecimento desses fatos. 

Para jo& Afonso da Silva, privacidade é '0 conjunto de informaçdes acerca 

do indivíduo que ele pode decidir manter sob seu ~ ~ C ~ U S ~ V O  controle, ou comunicar, 

decidindo a quem, quando, onde e em que condiçbes, sem a isso poder ser 

legalmente sujeito". 

Assim, a esfera da inviolabilidade 6 ampla, abrange o modo de vida 

doméstico, as relaçdes familiares afetivas em geral, fatos hábitos, pensamentos e 

também a esfera laboral, objeto deste trabalho. 



2. O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

2.1 Noções Gerais de Direito Ambiental 

0 Direito Ambiental tem como marco fundamental no Brasil a 

Federal de 1988, que recepcionou e aperfeiçoou a Política Nacional do Meio 

Ambiente e os instrumentos preventivos e repressivos de defesa, de forma a 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A atual 

i m m  poljucas para gestao do bem ambiental. como dever do poder público, com a 

participaçao da coletividade. e firma. Para a iniciativa privada. a PreservaHo 

ambienta1 como um dos norteadores da ordem econdmi~a. 

A humanidade acordou para um problema que vem se acentuando e 

colocando em risco a vida no planeta. 

DegradaMo do meio ambiente, efeito estufa, camada de o16nio1 

desenvolvimento sustentável, temos que1 praticamente todos os dias, são 

veiculados na imprensa e fazem parte do cotidiano da humanidade. 

NOS últimos anos outros temos foram acrescidos, como donagem e 

transgênicos. 
A explos8o populacional. a desertificaH0. a devastaç80 das florestas e a 

poluiMo dos fios sao realidades que 0 homem vem enfrentando sem a devida 

importancia que o problema merece. A produção em massa e o incentivo ao 

consumismo, produtos do capitalismo. com origem principalmente nas indústrias. 

promovendo uma expans80 econbmica sem fronteiras. tem sido Um dos grandes 

responsáveis pela destruiç80 de recursos naturais. comprometendo a saúde do 



planeta, uma vez que nao se obsewa o principio do desenvolvimento sustentavel, 

que possibilitaria atender As necessidades atuais e das futuras geraçbes. 

Se, por um lado. a proteçZio do meio ambiente significa proporcionar ao 

homem a sadia qualidade de vida. dentro da vis80 antropoc8ntrica. por outro lado. 

a sadia qualidade de vida do homem significa aumentar Sua expectativa de vida. Isso 
nos leva a concluir que a população mundial tende a envelhecer; que essa mesma 

populaça0 necessitará de alimentos e de novos produtos de consumo; que esses 

produtos sao originarios da natureza; que a natureza nos oferece a matkria-prima de 
que necessitamos; que é preciso respeitar essa natureza, retirando dela o necesshrio 

e, acima de tudo, preservando-a- 

Meio ambiente natural 

Pela amplitude do assunto torna-se necess6ri0 dividir o meio ambiente para 

melhor analisar sua profundidade e impo~hncia, pois abrange ele a fauna e a flora, 

0s prddios urbanos e rústicos e, ainda a interaç80 do homem com a cultura e o meio 

que labora. 

Com base nessa proposta, alguns dividem 0 meio ambiente em natural, 

artificial cultural e do trabalho, que 6 pefinente a direitos invioldveis da saúde e da 

integridade física dos babalhadores, que frequentam determinado ambiente para 

exercer seu trabalho. 





engenharia genbtica de utilização de gametas conservados em bancos genbticos 

para a construção de um próprio ser vivo. 

Quando a Constituição Federal detemina que devem ser preservados a 

diversidade e integridade do patrimbnio genetico. eb na0 s6 está admitindo a 

reprodução de seres vivos, mas tambbm aceitando este tipo de tecnica como forma 

de se tutelar o meio ambiente. 

Conforme assevera Sergio Ferra2 20, s6 merece aplausos no campo da 

ci&ncial mas tarnbbrn da moral e do direito. 0 experimento de engenharia genbtica 

que, ademais de nao infringir OS princípios da dignidade humana e da isonomia, 

contribui para a concretizaçáo do direito à vida. 

Hoje, a chamada Lei de BiosseguranCa, tenta regulamentar duas polêmicas 

de uma s6 vez, a produção e comercializaflo de Organismos geneticamente 

modificados, 0s transgênicos e a pesquisa com as células-tronco. 

A polemica em torno do plantio e comercialiWo dos transgbnicos passa 

pelos campos econdmicos, social e ambiental. OS defensores dos organismos 

geneticamente modificados argumentam que a biotecnologia aumentaria a produçao 

de alimentos, reduzindo OU resolvendo 0 problema da fome no Pais, por outro 

Iadolos críticos argumentam que seus efeitos na saúde da popula@o e no meio 

ambiente ainda &O desconhecidos- 

A 0ub.a poltmica refere-se as chamadas ~ l ~ l a s - t r ~ n ~ ~ ,  que sao aquelas 

&lulas neutras, que ainda possuem caracteristicas que as diferenciem como celulas 

da pele ou do músculo, por exemplo e que podem ser utilizadas para gerar um ou 

outro órgão. 



Meio ambiente artificial 

O professor ~iori l lo~' ensina que 0 meio ambiente artificial 6 aquele 

compreendido pelo espaço urbano constr~ido. 'consistente no conjunto de 

edificacóes (chamado de espaço urbano fechado), e pelos equipamentos púbicos 

(espaço urbano aberto)." 

Edis ~ i l ~ ~ b " ,  diz que as retaçbes da sociedade humana com o mundo 
natural em que ela se contextualiza, 0 meio ambiente construido, denominamos 

artificial. 

Portanto, nso podemos desvincukr O meio ambiente artificial do conceito de 

direito a sadia qualidade de vida, bem Como aos valores de dignidade humana e da 

própria vida. 

A tutela consatucional do meio ambiente artificial est6 esculpida nos arts. 225 

e 182. Neste ÚItimo, encontramos a proteçao às cidades, estabelecendo a política 

urbana: 

u ~ l t  182. A política de desenvolvimento uhano. executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrlzes gerais fixadas em lei, tem par objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funçdes sociais da cidade e garantir O bem-estar de seus 

habitantes. " 

Curso de D k i b  Ambjental Brasileiro, S d v a - p .  m. 
Direito do Ambjen&, &""ta dos Tfibum&pp-118 e 119- 



A Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) estabelece as 

diretrizes da politica urbana, dentre elas a garantia do direito a cidades sustenthveis, 

a gestao democrbtica com a participaçfio da PopulaFão, associaçdes, cooperaçao 

entre 0s governos, a iniciativa privada e 0s setores da sociedade, planejamento do 

desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da papulaç8o e das atividades 

econemicas do Município, transporte e semiÇ0s públicos, ordenação e controle do 

uso do solo, integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais. 

Conveniente se faz trazer à colação 0s dois primeiros artigos do referido 

Estatuto : 

O ad. 10 prev6 que na execução da polftica urbana, de que tratam 0s 

artigos 182 e I 83 da Constituiç30 Federal, ser6 aplicado o previsto nesta lei. 

parágrafo único : Para todos 0s efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da 

Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social, que regulam o 

da propriedade urbana em prol do bem colefio, da segurança e do bem estar dos 

cidadgos, bem como do equilibrio ambiental. 

O art. 20 preceitua que a politica urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funçóes sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante 

diremzes gerais , que sao tratadas em seus 16 incisos. 



2.1.3 O Meio Ambiente Cultural. 

Pode-se extrair um conceito de meio ambiente cultural, da própria Constituiçgo 

Federal em artigo 216 : 

'Constituem patrimònio cultural brasileiro OS bens da natureza, material ou 

irnateriai, tomados individualmente OU em conjunto, portadores de referencia 

identidade, à a@o, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais Se incluem : 

I- as formas de expressão; 

11- os modos de criar, fazer e viver; 

III- as criações científicas, artísticas e tecnol6gicas; 

n/- as obras, objetos, documentosl edificaçees e demais espaços destinados hs 

manifestaçdes arti~ti~~-culturaiS; 

V- 0s conjuntos urbanos e sítios de valor histbrico, paisagístico, artístico, 

arqueol6gic0, pa~eontolbgico,ec~16gi~~ e cientifico". 

Assim, o Patrimônio cultural brasileiro, inclui os bens tangíveis, como os 

edifícios e obras de arte, mas tambkm 0s intangíveis (conhecimentos t6cnicos), 

considerados individualmente OU em conjunto. 

O meio ambiente cultural deve Ser tomado Pela sua grande importancia como 

autorizativo da memória e história de um Povo, aqui tomado pela sua grande 

abrangência, inclusive sob o parametro popular. pa mo a música e o futebol, inclusive. 

bem difuso, que deve ser preservado pelo Poder Público, com a 

colaboraçao da comunidade, visando a busca da sadia qualidade de vida, atrav& de 

um meio ambiente equilibrado. 



Nesta esteira ~ i o r i l l o , ~ ~  considera que at6 a pr&a do racismo constitui forma de 

restriflo do direito que todos tem ao meio ambiente cultural, uma vez que o 

segregado racialmente, terá parcial OU totalmente, inviabilizados a preserva@o e o 

cunivo de suas origens e culturas, na0 podendo ainda usufruir as mesmas condiçbes 

sociais, emnômicas ou culturais dos agentes segregadores. 

2.1.4 Meio Ambiente do Trabalho 

Recorre-se, novamente. aos ensinamentos do mestre ~ i o r i l l o , ~ ~  que já definiu 

o meio ambiente do trabalho, como: 

'0 local onde as pessoas desempenham Suas atividades laborais, sejam 

remuneradas ou nso, cujo eq~iibrio está baseado na salubridade do meio e na 

ausencia de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos 

&aba/hadores, independentemente da condiç80 que ostentem (homens ou mulheres, 
majores ou menores de idade, celetistas, servidores públicos, autbnomos etc.). 

Oportuno registrar a distinMo entre a Proteflo do direito do trabalho e a 

assegurada ao meio ambiente do trabalho. Destaca O professor ~ i o r i l l o ~ ~  o objetivo 

da prote@o ao meio ambiente do trabalho: 

#busca salvaguardar a saode e a SWumnÇa do &abalhador no ambiente onde 

desenvolve suas afividades. 0 dieifo do &abalho, Por sua vez, 6 O conjunto de 

CUM de Dijpjto Ambienta] Brasileiro. 4' ed. %raiva.pJOS 
24 CuM de Direito Ambiental Brasileiro, Saraiva.p. 208 
Cuno de m i t o  Ambrntal Brasileiro. ed. Sari3iva.p. 266 





Para Durval Salge Junior 27, essa proteção ao meio, onde 4 desenvolvido o 

trabalho do homem merece atenção até porque ali o ser humano passa grande parte 

de sua vida, desempenhando as mais diversas funções. Quanto maior a discrepáncia 

entre eles maior a agressão sofrida pelo trabalhador, que se mensurarmos por dias , 

em um primeiro momento, e, depois em anos, os resultados são preocupantes e 

assustadores. Essa disparidade poderá ocorrer pela sujeição natural do trabalhador 

aos meios hostis de trabalho, quando imprescindíveis a manutenção da família. 

José Afonso da Silva 28,menciona que no meio ambiente do trabalho se 

desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja qualidade de vida está, por isso, em 

intima dependência da qualidade daquele ambiente. Por este motivo o artigo 200, 

inciso VI11 da Constituição Federal estabelece que uma das atribuições do sistema 

único de saúde consiste em colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

Na mesma obra, o autor ensina que a questão é mais complexa do ponto de 

vista da proteção ambiental, porque o ambiente do trabalho é um complexo de bens 

móveis e imóveis de uma empresa e de uma sociedade, objeto de direitos subjetivos 

privados, e de direitos invioláveis da saúde e da integridade física dos trabalhadores 

que o frequentam. 

Esse complexo pode ser agredido e lesado pó fontes poluidoras internas e 

externas, provenientes de outras empresas ou de outros estabelecimentos civis de 

terceiros, o que envolve também a questão da responsabilidade pelos danos 

ambientais. 

C institui~ão do bem Ambienta1 no Brasií, pela Constituição Federal de 1988 seus reflexos jurídicos 
aile os klis da união, Juarez de Oliveiia yy 85 e 86. 

Direito Ambiental Constitucional hialheiros,p5 
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A ConstituiçOo Federal no já mencionado art. 200, VIII, determina que: Ao 

sistema único de saúde compete, além de outras atribuiçóes, nos termos da lei. (...) 

VIII - colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

O tema "saúde" encontra amparo nas disposições gerais da seguridade social, 

na medida em que esta "compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à 

saúde, à previdência e a assistência social" (aft. 194, CF). Prewniza a Carta Magna 

que a saúde "é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas 

sociais e econbrnicas" e tendo por objetivo assegurar a redução do risco de doença e 
de outros agravos (art. 196). Sendo a saúde "direito de todos", conseqüentemente, 

também e direito do trabalhador. 

A legislação infraconstitucional protetiva do ambiente de trabalho tem 

encontrado um amplo e considerável espaço nos dispositivos da CLT que tratam 

sobre segurança e medicina do trabalho, tratando dos seguintes temas: normas 

básicas de segurança e medicina do trabalho e dos órgãos aos quais incumbe velar 

por esse bem jurídico (arts. 155 a 159); inspeção prévia, embargo ou interdição de 

estabelecimento (art. 160); órgáos de segurança e medicina do trabalho na empresa 

(arts. 162 a 165); equipamentos de proteção individual (arts. 166 e 167); medidas 

preventivas de medicina do trabalho (arts. 168 e 169); edificaçdes (arts. 170 a 174); 

ilumina@o (art. 175); conforto térmico (arts. 176 a 178); instalações elétricas (arts. 

179 a 180); movimento e armazenagem e manuseio de materiais (arts. 182 a 183); 

máquinas e equipamentos (arts. 198 e 199); e competência do Ministério do Trabalho 

e Emprego para baixar normas complementares (art. 200). 

Existem, ainda, as portarias emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 

mais particularmente a Portaria n.O 3.214, de 08 de junho de 1978 que aprovou as 

Normas Regulamentadoras (NR's) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, 



Resta evidente a preocupaMo do legislador na natureza preventiva, da qual, 

os mencionados artigos da CLT e NR's, estão comprometidos. Ademais, não 

poderíamos deixar de mencionar, a Lei n.O 8.080 (Lei Orgânica da Saúde), de 19 de 

setembro de 1990, que trata em diversos de seus dispositivos, sobre a proteçáo do 

meio ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador. 

Dentro da atuaçáo do sistema Único de Saúde (SUS) está a execuçao de 

açdes de saúde do trabalhador (art. eO, 1, c); colaboração na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o do trabalho (art. €i0, V) conceito de saúde do 

trabalhador (art. 6O. § 3'); assistência ao trabalhador vitima de acidente do trabalho 

ou portador de doença profissional e do trabalho (art. 6O, 5 3O, 1); informação ao 

trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de 

acidente do trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como resultados de 

fiscalizações, avaliações ambientais (art. 6O, § 3O, V). Portanto, nota-se que buscou o 

legislador a criaçiho de várias normas garantidoras dos trabalhadores ao meio 

ambiente do trabalho saudável. 

2.2 Relações de Trabalho 

A vida do homem gira em torno do trabalho. Não há como desvinculá-lo dessa 

atividade, independentemente de ser remunerada ou não. Faz parte de sua 

sobreviv&ncia. É algo que move o ser humano, como se fosse o seu próprio sangue. 

Há uma grande diferença, entretanto, quando o ser humano encara o seu 

trabalho como algo obrigatbrio ou 0 vê com0 algo agradável, desafiante quando 

realiza. 

Buscamos o trabalho como meio de ganhar dinheiro, como forma de proteger 

o nosso futuro e de nossos descendentes, OU, ainda, uma maneira de pratica-lo 

como passatempo? O que vem primeiro: O salário ou a satisfação do emprego? 











todo o planeta e, ao mesmo tempo, se diferencia. As leis nacionais ficaram 

irrealistas. As convenções internacionais mais ainda. Afinal, elas foram feitas 

para o mundo do emprego onde existiam, claramente, o empregado, o 

empregador e o Estado", enfatiza o professor. 

Embora a relação de subordinação entre empregado e empregador ainda é a 

mais comum, ela estéi em franco declínio. No novo mercado de trabalho h& de tudo: 

trabalho casual, intermitente, em tempo parcial, subcontratado, terceirizado, 

realizado em grupos, em cooperativas, por conta própria, por tarefa, por projeto, etc. 

O nascente mundo do trabalho contrasta com o cadente mundo do emprego. 

O trabalho sc cspalha por todo o planeta e, ao mesmo tempo, se diferencia. As leis 

nacionais ficaram irrealistas. As convençbes internacionais mais ainda. Afinal, elas 

foram feitas para o mundo do emprego onde existiam, claramente, o empregado, o 

empregador e o Estado. 

A substituição do homem pela máquina, objetivando o aumento da 

produtividade, a reduçáo de custos e a qualidade dos produtos e serviços, apresenta 

outro agravante na relação trabalholemprego: previsões pessimistas para as 

prbximas décadas. Yoneji Massuda, citado por Valter ~ z z o ~ ~  estima que no ano de 

2010 apenas 20% da atual força de trabalho tocarao a indústria, sendo de se prever 

que tal número, em 30 anos, cairá para 2%. Massuda calcula, ainda, que em 30 

anos, em setores produtivos inteiros (as indústrias de tecnologia de ponta,automotiva 

etc.), a automaça0 será total, isto é, prescindirá de qualquer trabalho manual. 

Vaiter U u o  acrescenta, também, que há uma sombria previsao sobre a 

; extin@o, no curto espaço de duas dbcadas, de um grande número de profisssbes, 

não só na indústria, mas, sobretudo, nos s~w~WS, sendo os primeiros da lista os que 

A a>oh,~ão do trabalho itummo: leituras em relaqóes do trabalho. p. 22. 
* Yoneji Massuda. The informathion as post industrial society, world f u w e  society, 1980, p. 
60. Apud V&er U-. Direito de trabalhar. Rmistn do Ad~ogndo - W P ,  n. 60, set./2000, p. 97. 
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realizam serviços administrativos, contabilidade, caixas, empregados do varejo, 

carteiros, hotelaria, vendedores, recepcionistas e assim por diante. 

A tecnologia alcançada nas últimas décadas vem intimidando os 

trabalhadores, como um "perigo" para preserva@o de seus empregos. Todavia, com 

o avanço tecnológico, novas profissões e novas atividades surgiram. Alem disso, a 

introduçilo de máquinas nos locais de trabalho trouxe alívio e certas atividades que 
expunham o ser humano a trabalho degradante, repetitivo ou penoso. Como bem 

pondera Hannah ~ r e n d t : ~ ~  

"a discussão de todo o problema da tecnoloqia, isto 6, da transformação da 

vida e do mundo pela introduçdo ds mdquina. vem estranhamente enveredando por 

uma concentraç80 demasiado exclusiva no serviço ou dessemiço que as mdquines 
prestam ao homem. A premissa 6 que toda ferramenta e todo utensílio destina-se 

basicamente a tomar mais f&il a vida do homem e menos doloroso o labor humano". 

Partindo do pressuposto de que as máquinas chegaram para tornar o trabalho 

humano mais digno, 6 de se concluir que elas sao indispensáveis para atender às 

necessidades vitais da espécie humana. 

O trabalho deve ser visto com0 uma satisfação, e não como sacrifício. Ao sair 

de casa rumo ao local de trabalho, o trabalhador deve ter em mente a expectativa de 

um novo dia, com novas idéias a serem aplicadas, frutos de sua condiçCto de pessoa. 

No encerramento do expediente, sua saída deve ser tranquila, em vez de se sentir 

feliz em sair 'daquele inferno". Ao final de um dia de trabalho, a sensação deve ser 

de realiza@o. No dia-a-dia de sua jornada na0 deve ficar questionando somente o 

quanto está produzindo ou quanto esta ganhando, mas, sobretudo, como esta 

vivendo. O ambiente de trabalho e importante para O ser humano e constituirá num 

fator significativo para a sua qualidade de vida- 

37 A condi@o humana. p. 164. 



2.4 Duração do Trabalho (feriasljornada de trabalho) 

É crescente o movimento sindical na luta pela redu@o da jornada de trabalho, 

como forma de ampliar o mercado de trabalho. Verifica-se, entretanto, um paradoxo 

entre a necessidade do aumento da produção, num país em que o número de 

feriados 8 grande, e a demanda da produção cada vez maior. 

Nao há dúvidas que a jornada de trabalho, férias, intervalos, trabalho noturno, 

repouso remunerado foram conquistas importantes do assalariado brasileiro. É uma 

questão de liberdade. Interessa à qualidade de vida. Por isso mesmo, por ser tal o 

peso do assunto, foi ele alçado a nível constitucional, ao mesmo plano dos direito e 

garantias individuais, desde a ConstituiçCio de 1934, lembra Johannes Dietrich 

~ e c h t , ~ ~  ao afirmar: 

'o  ser humano que se aliena, por meio de contrato de trabalho, nao pode ser 

obrigado a trabalhar indefinidamente até a exaustão e, no restante do tempo, nao ter 

condiç&s senão para repousar e reunir forças para a faina do dia seguinte: 

Com o tema "FBrias? Nem pensar", o administrador Stephen ~an i t z~ '  faz 

critica ao sistema brasileiro. Nem todos 0s países dão férias de um mês inteiro, como 

acontece no Brasil, e afirma: "Na China, trabalha-se todo dia, sábados e domingos, 

inclusive, com apenas duas semanas de fwas por ano, e olhe lá". Para ele, o 

correto é tirar férias "sem ganhar nada em h c a :  Ou seja, "férias continuariam sendo 

um direito, o direito de vocb decidir ficar em casa fazendo nada, ou nãon. 

Exemplifica, Kanitz, que empresarios, agricubres e executivos raramente 

tiram um m&s de férias, às vezes nem sábados ou domingos. E conclui, fazendo uma 

Duração do trabalho em. p. 17. 
3g Férias? nem pensar. p. 17. 





2.6 Natureza jurídica do contrato de trabalho 

Inicialmente, é importante analisar os conceitos de empregador e empregado. 

Ensina Orlando  ornes^' que a express80 empregador "designa, na técnica do 

Direito do Trabalho, a pessoa natural ou jurídica que utiliza, dirige e assalaria os 

sen/iços de outrem, em virtude de contrato de trabalhon. 

A Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 2", define o empregador 

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

econt3mica, admite, assalaria e dirige a prestaçiio pessoal de serviçon. 

E, em seu 5 I", equipara ao empregador, para os efeitos da relaqSo de ' 

emprego, 'os profissionais liberais, as instituiçdes de beneficéncia, as associaçdes 

recreativas ou outras instituiç6es sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores 

como empregadosn. 

O art. 3" da CLT traz o conceito de empregado como sendo "toda pessoa 

física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salárion. 

Como se depreende do conceito de empregado, à luz da CLT, só a pessoa 

física é considerada empregado. Trata-se, portanto, o contrato 

de trabalho, de caráter pessoal (intuifu Pefsonae), "pois no desenvolvimento de suas 

etnbuiçbes B o empregado insubstituível. Não pode ele deixar de trabalhar e fazer-se 

representar por um terceiro sob pena de, assim ocorendo, desnaturar-se a relaç8o 

empregatician, adverte o professor Pedro Paulo Teixeira ~ a n u s . ~ '  

-- 

* Curso de direito do trabalIw. p. 97. 





contrato de que provém essa relação é desenganadamente um contrato de trabalho, 

e o trabalhador é, insofismavelmente, um empregado", resume. 

Dentre os princípios contratuais pode-se enumerar o da autonomia da vontade 

(as partes têm liberdade para estipular o que Ihes convenha), e o da supremacia da 

ordem pública (a autonomia da vontade é relativa, sujeita que está à lei e aos 

princípios da moral e da ordem pública). Ainda no tocante A classifica@o do 

contrato, verifica-se a existência dos paritários (aqueles em que as partes estão em 

pé de igualdade, escolhendo o Contratante e debatendo livremente as cl6usulas) e 

dos de adesão (quando uma das partes detém o monopólio de direito ou de fato, e 

impae as cl&usulas, em bloco, cabendo à outra apenas aderir ou não ao estipulado). 

Neste sentido, observa-se que o contrato de trabalho, nao obstante 

divergências doutrinárias a respeito, não se enquadra no principio da autonomia e 

nem nos contratos paritários. O empregado adere e aceita o contrato nas condiçbes 

impostas. Sua dependência,seja econômica, técnica, social, seja juridica/hierárquica, 

não lhe possibilita outra escolha. 'Quase sempre o consentimento da parte que se 

obriga a trabalhar toma a forma de pura e simples adesão. O pretendente ao 

emprego vê-se, pois, na contingência de aceitá-las em bloco". As condiçbes de 

trabalho nas grandes empresas se acham ordinariamente predeterminadas, em 

caráter uniforme, quer por uma convenção coletiva, quer por um regulamento da 

empresa, a necessidade jurídica de aceitação global das cláusulas insertas num 

regulamento leva o empregado a concordar com certas condiçbes de trabalho que 

na0 aceitaria se tivesse a liberdade de discuti-las. 







liberal, pregando maior liberdade na gestao da empresa, por meio de leis mfnimas. 

De acordo com a prjmejra concepçh, o Estado tem uma funç8o social e o Direito do 

Trabalho, um papel de proteçao do empregado; de acordo com a segunda, o estado 
mlnimo deve limitar-se às suas funçbes essenciais, cabendo ao Direito do Trabalho o 

papel de promover a empresa a fim de possibilitar a geraçao de bons empregosn. 

Se de um lado o empregado precisa da tutela do Estado e, do outro, a 

empresa necessita de liberdade para cumprir seu papel capitalista, voltada aos 

valores econõmicos, o equilíbrio nesta relação deve ser buscado de forma a não 

retirar do empregado os seus direitos fundamentais, observando o valor social do 

trabalho. 

Essa posição intermediária 6 vislumbrada por Nelson ~annrich," que propõe 

a revisão do papel do Estado, "excessivamente interventor, sem, contudo, impedir 

seu afastamento das relaçbes trabalhistas, que não podem resultar do livre jogo do 

mercado. " 

Para ele, a flexibilizaçáo das leis trabalhistas nao deve ser nem de proteção 

nem de desregulamentaçáo, mas de adaptação, "isso porque a norma juridica, para 

ser justa, deve ter o atributo da adequação ao fenomeno que pretende reger". 

Ressalta, ainda, que nesta posição intermediária, ao Estado caberia uma fun@o 

promocional e, ao Direito do Trabalho, o papel de coordenação, conciliando os 

interesses entre o social e o econ6mico: "de um lado, promovendo os valores 

fundamentais do trabalhador como pessoa humana e, de outro, a efícdcia e a 

competitividade da empresa no processo economico". 



Na verdade, fiexibilização nas relações trabalhistas sempre houve, 

principalmente para a admissão e dispensa livremente dos empregados por parte 

das empresas. O que se deve cuidar é que em qualquer negociação os princípios 

básicos dos trabalhadores nClo sejam contrariados. 

As normas trabalhistas seriam passíveis de flexibilizaçao desde que fixadas 

algumas salvaguardas em favor dos direitos dos trabalhadores, de forma a nho 
permitir que a vontade do mais forte, economicamente, nao se imponha sobre a 

vontade do empregado. 

O elo entre empregado e empregador deve, com certeza, ser rediscutido. As 

novas formas de trabalho existentes no mercado devem ser analisadas , amparadas 

e regulamentadas pela legisla@o trabalhista. Tanto empregado como empregador 
devem teavaliar seus conceitos, adequando-os a uma nova realidade econdmica e 

social, sem, no entanto perder de vista direitos básicos de todo empregado. 

2.8 A ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT E A 

PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

A OTT 6 uma agência do sistema das Naçóes Unidas, com a participação de 

representantes de governos, de empregadores e de trabalhadores nas atividades 

dos diversos 6rgaos da OrganizaHo. É dirigida pelo Conselho de AdministraHo que 

se reúne três vezes ao ano em Genebra. 

A Confer&ncia Internacional do Trabalho 6 o fórurn internacional que ocorre 

anualmente em Genebra para discutir temas diversos do trabalho, adotando e 

revisando normas internacionais do trabalho, aprovando as políticas gerais e o 

programa de trabalho e orçamento da OIT, financiado por seus Estados-Membros. 

Funciona esta Conferência como uma assembléia geral da OlT. Cada Estado- 





3. A VIOLAÇAO DA INTIMIDADE NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

3.1 Revista pessoal 

Os direitos fundamentais, contidos numa Constituição, encontram-se 

formalizados, positivados num quadro jurisdicional definido. Há uma 

interdependência entre eles, mas poderá haver conflito a partir do momento que 

esteja sendo protegido um deles, em confronto com outro. 

Quando ocorre a revista pessoal do empregado, teremos, neste caso, o 

confronto entre a dignidade do empregado e os interesses patrimoniais e comerciais 

da empresa. 

De piano, verificamos que a lei nSo trata especificamente do assunto. Na0 

chega a ser "omissa" sobre 0 tema, apenas "não detalhada", inclusive nos diversos 

ramos do direito (criminal, civil, etc,). Essa aparente omissão cria condiçdes jurídicas 

do empregador praticar a revista? 

Alguns defendem 0 interesse da empresa; neste caso, entendendo ser um 

direito da empresa, na salvaguarda de Seu patrimdnío, desde que realizada no 

âmbito da empresa e diante de outras pessoas ou grupos de pessoas. 

NO âmbito trabalhista podemos visualizar a questão sob dois enfoques: o 

contratuai, relacionado com a vontade das Partes e o de norma pública, que 

independe da vontade das partes. 





A proibição de revistas intimas em funcionárias é vedada pela Lei no 9.799, de 

26-05-99, que inseriu na ConsolidaMo das Leis do Trabalho regras sobre o acesso 

da mulher ao mercado de trabalho. Em seu art. 373A, inciso VI, prevê: " proceder o 

empregador ou preposto a revistas intimas nas empregadas ou funcionárias." 

A jurisprudência pátria tem entendido que a revista pessoal enseja dano 

moral, por constituir desrespeita aos direitos da personalidade, que ultrapassa os 

limites e agride a pessoa humana. Decisáo neste sentido foi prolatada pelo TRT, 

T., 3a Reg., no Recurso Ordinário no 5.310197, Rel. Luiz Koury, DJMG, 24-1-98: 

"Dano Moral - Oconência - Revista abusiva. Provado nos autos que a reclamada 

obrigava os empregados a se despirem para a revista ao final do expediente, o que 

era presenciado pelos demais empregados e ai6 por transeuntes na rua, abusiva e 

ilegal 4 a sua atitude, o que gera para o empregado direito ao recebimento de 

indenizaçao por dano mofa/. " 

Uma grande loja de departamentos, foi condenada a indenizar, por danos 

morais, um ex-empregado que era submetido a revistas periódicas, pela Segunda 

Turma do Tribunal Superior do Trabalho, confirmando decisão do Tribunal Regional 

do Trabalho do Paraná (ga Regiao-RR 470.90411998). O TRT considerou o 

procedimento da empresa 'ofensa à honra, à dignidade e à intimidade do 

empregadon: 

=A revista era feita à salda, no horclrio do almoço e no témino do expeáiente. 

Quando uma campainha eletrica era acionada, os empregados eram revistados pelo 

pessoal de segurança d e n h  de uma cabina. Eles abaixavam as calças, erguiam as 

camisas e tiravam os sapatos- O autor da ação, vendedor da loja em Curitiba no 



período de 1987 a 1995, relatou que mesmo no período de férias, se fosse 4 loja 

para fazer compras, devia sujeitar-se à passagem pela campainha. "' 

Para o TRT, ainda que houvesse necessidade de prevenir-se de furtos, a 

empregadora "ultrapassou o âmbito diretivo previsto legalmente", ao sujeitar os 

empregados, periodicamente, a 'situações altamente vexat6dasn. Na decisão, o 

TRT-PR examina a possibilidade de ocorrência de dano moral e a conseqüente 

reparação no âmbito do direito do trabalho e adota a doutrina que reconhece essa 

hipótese em função do contrato de trabalho no qual o "trabalhador, pela situação de 

dependência pessoal em que se encontra, arrisca permanentemente seus bens 

pessoais mais valiosos (vida, integridade, dignidade, honra etc.)." 

Soluçdes ou alternativas para o que o empregador possa proteger o seu 

patrimdnio vamos encontrar no avanço tecnológico, utilizando-se de etiquetas ., 

magnéticas em livros e roupas, o que toma desnecessária a inspeç8o em bolsas e 

sacolas, nos estabelecimentos comerciais. 

Consoante o art. 2" da CLT, o empregador dispõe do poder diretivo, 

competindo-lhe dirigir a prestação pessoal do trabalho, por meio da vigilancia e da 

fiscaliza@o. Todavia, 6 preciso observar os limites desse poder diretivo, de forma a 

nho extrapol4-10. Ou seja, nos pesos da balança, portanto, foram colocados de um 
Iado a "dignidade e consciéncia do hipossuficienten, e, no outro, "os interesses 

pamoniais e comerciais da empresan, assevera Mbrio Antdnio Lobato de ~aiva.~ '  

A revista pessoal caracteriza Uma invas%o do direito à intimidade, direito este 

erigido a dogma constituciOnal Por força do art. sol inciso X, de nossa Carta Magna. 

49 Cf. Revista Consultor Jurídico. www.conjurrom.br, U-09-2002. 
W A  d&i& e cotixioicia do ernp~gdofrn i te  aos infmeses pahintorkis e cornercia~ <In e , , t p e a  p. 167. 
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Há entendimentos no sentido de que alguns direitos do homem tem limites de 

natureza social, uma vez que estes direitos estão inseridos na sociedade em que 

vive, como, por exemplo, o Juiz Marco Nahum, em julgado do TACrim, 4a Câm.; AP 

no 1.270.983-3-Santos-SP, em 18-9-2001. O Juiz Marco Nahum, em seu relatbrio, 

cita Ada Pellegrini  rin no ver.^' que entende possível a invasao a intimidade pelo 

Estado em sua atividade investigatória, visando a persecuçZio penal, quando o direito 

de personalidade está sendo utilizado para a prática de crimes. "Neste aspecto, as 

liberdades públicas não têm um sentido absoluto, Os direitos do homem são direitos 

inseridos na sociedade em que vive", assevera a jurista. 

O fato de existir uma área fronteiriça entre a "privacidaden do homem e o 

legitimo interesse público não significa que o Estado, no exercício de seu poder de 

polícia, exceda esta fronteira e agrida a dignidade da pessoa humana. As a@es 

governamentais no combate à criminalidade, à droga , ao tráfico em geral, têm sido 

de maneira arbitrhria, com vistoria corporal, abertura de bagagens de forma acintosa, 

testes de bafometros e outros artificios que expõem as pessoas ao ridículo. 

A prática da revista nas empresas só demonstra o atraso em que a relação de 

trabalho encontra-se frente às outras relaçbes civis. É típica da preponderancia de 

um segmento sobre outro, Como ocorre no comkrcio popular, transporte de massa, 

etc., não sob forte crítica. NO caso das empresas as revistas demonstram 

reminiscências do trabalho escravo onde 0 seu proprietário exercia o poder de 

polícia, de julgar e executar. 

O empregador ao praticar a revista, na verdade, está entrando na intimidade 

do empregado (que 6 extracontratual) e ao demiti-lo por justa causa está 

condenando-o a pena máxima. AS revistas praticadas em outros locais (como no 

comércio) também suscitam 0 cerceio do direito à privacidade, porém com uma 

51 Ada Pellegnni Grinover.  num^ fendênaas do direito pro@ssual de acordo com a constituição de 1988. São 
Paulo: Forense Universitária, 1990, p 60. Apud Marco Nahum. Apelacão no 1270.9&3-3, TA~Fim, 4". 
k, ÇP, Revista m p  no 2235, 29-10 a 4-11-2001, p. 2.014. 
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Outro problema crescente é a possibilidade do empregador poder controlar a 

correspondência eletrônica recebida pelos empregados, baseando-se em seu poder 

hierárquico, bem como na questao da segurança, já mencionada. 

Com a difusão da informática, tornaram-se cada vez mais comuns as redes de 

computadores, nas quais as empresas procuram integrar seus funcionários. A 

principal forma de transmissão de mensagens é o correio eletrônico, ou seja o e-maii. 

O email consiste num endereço privativo do usuário, sendo equivalente a 

uma caixa postal eletrônica. Náo se confunde com um quadro de mensagens 

público, pois somente 0 destinatário tem acesso As mensagens enviadas, mediante o 

uso de uma senha. 

No Brasil, estima-se que 60% das grandes empresas forneçam para seus 

empregados algum tipo de e-mail e, como observa uma reportagem, este progresso 

nao tem sido acompanhado de medidas técnicas, legais ou éticas que garantam a 

privacidade. 

Ou, como foi afirmado Por um especialista: "a segurança de um arquivo 

armazenado no seu micro é exatamente a mesma de um carro estacionado numa 

rua escura - nenhuma. C ~ T ' I ~  0s carros, arquivos e mensagens podem ser roubados, 

interceptados, apenas abertos, ou completamente alterados." 

E, segundo publicou a Revista Exame "muitas empresas já admitem 

abertamente que vasculham OS e-maik de seus empregados." 

obstante, o direito 3 privacidade é consagrado como princípio 

Constitucional, e o sigilo telefônico 6 expressamente protegido pelo art. 10 da Lei 

9.296. Assim, a linha é inviolável, seja para USO normal, seja se for utilizada para a 

transmissão de e-mails. 





penal dependerá de ordem do Juiz competente da ação principal, sob requerimento 

de segredo de justiça. 

Parágrafo único: O disposto nesta Lei aplica-se a intercepta@o de comunicaçbes de 

sistemas e em telemática." 

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que: "a Lei 9.296, de 24 de Julho 

de 1996, regulamenta 0 incis0 XII, parte final do art. 50. da CF - trata da 

interceptaçáo de comunicaçóes telefônicas, aplicando-se também ao fluxo de 

comunicações em sistemas de telemática. O legislador mostrou-se cauteloso. Adotou 

o sistema da verificação previa. Ou seja, nenhuma interceptação será licita, se o Juiz 

n%o autorizá-la." 

Deste modo, resta claro que a interceptaçáo de dados, ainda que relativos à 

comunicação efetuada na rede interna de uma empresa, é ato criminoso, e como tal, 

não poderia ser praticado pelo empregador, sem prévia autorizaçáo judicial. 

Isto ocorre porque o empregado usuário do sistema sente-se seguro pelo uso 

da senha, que garante que somente ele terá acesso às mensagens a ele dirigidas, 

como uma carta lacrada. e imelevante, neste contexto, se a correspondencia foi 

dirigida ao local de trabalho, Posto que tampouco seria licito ao empregador abrir um 

envelope fechado dirigido a0 empregado. 

N ~ O  se pretende defender que o computador situado na mesa de trabalho 

deva ser local de tratar de assuntos particulares, ou alheios ao serviço, pelo que 

desde ja deve restar claro que 6 licito ao empregador rastear os sites que sao 
visitados pelo empregado, quando se conecta na Intemet, através dos sistemas de 

controle de programas como 0 ExPlOrer e O Netscape. Mas, isto nao se confunde 

com o direito à privacidade no correio eletdnico, no qual o empregado conta desde 

uma inocente piada, até uma destruidora crítica ao chefe, ou B própria empresa, 

julgando-se amparado pela intimidade. 



Se a intimidade, como vimos no capítulo primeiro é tudo quanto se passa 

entre quatro paredes, reservadamente para a própria pessoa, e compreende tanto o 

ambiente domiciliar quanto o local de trabalho. O ato patronal que invade esses 

recantos e propaga fatos ou ~ Ç & S  antes de domínio restrito, sem o consentimento 

do trabalhador, ou mesmo versão distorcida do ocomdo, constitui, em principio, lesão 

configuradora do dano moral. 

Assim, temos que a Constituição, ao tutelar a intimidade, protege o cidadao 

essencialmente da ingerência de estranhos, e na contençClo de toda publicidade que 

nao é desejada pelo emissor de uma mensagem, a privacidade vem a ser o poder 

concebido à uma pessoa sobre o conjunto de atividades que formam o seu circulo 

intimo, o que lhe permite excluir todos os estranhos, e impedir uma publicidade não 

desejada pelo interessado. 

Assim, o empregado que tiver sua correspondência violada pela empresa, 

poder6 requerer, além da rescis80 indireta do contrato de trabalho, uma reparação. 

Portanto, o empregador que intercepta os e-mails destinados a seus 

empregados está sujeito, além de ser processado criminalmente, a pagar uma 

indenização correspondente aos danos morais decorrentes da viola@o da 

intimidade. 

3.3 A Imagem do Empregado 

Inobstante a relaM0 de emprego, nos moldes do art.442,da CLT, assegurar 

ao *empregador o poder diretivo da empresa, ex vi art.2, da CLT, existem normas 

previstas no ordenamento JlJrfdico que asseguram direitos e obrigaçbes, incidentes 
nos direitos personalíssimos , implicitamente ou explicitamente. 

~specificamente, a ofensa aos direitos personalíssimos na vigencia do pacto 

laboral, permite a rescisão contratua1 Pelo empregado OU pelo empregador, ex vi art. 



482 e 483, da CLT, e ainda, assegura a postulação da indenização patrimonial e 

moral, porquanto aplicável subsidiariamente o artigo 5, V e X, da Constituição 

Federal, artigo 20 do Novo Código Civil e, por analogia, a Lei 9.610, de 19 de 

novembro de 1998, que rege os direitos autorais, a teor do parhgrafo Único do artigo 

8, da CLT. 

Os multicitados dispositivos legais poderão ser aplicados, como fonte 
subsidihria no direito do trabalho, podendo o empregado escolher os modos pelos 

quais aparecerá perante o público. Destarte, qualquer utilizaçAo publicithria para 

promover a empresa através de informativos publicitários, tais como, folders( folhetos 

explicativos-publicitários), banners ( faixas publicitárias), outdoors, brindes, etc. 

acarretará na obrigação do empregador, em solicitar autorização expressa do 

empregado, e por intermédio de contratos adequados, com o fito coibir o 
empregador, a ter um aproveitamento econbmico, indevido, da imagem do 

empregado, porquanto 0s aspectos pessoais e patrimoniais das relaçdes jurídicas 

asseguram o respeito aos valores da personalidade para o titular e sua fruiçâo dos 

resultados econi3micos referentes à utilização pública desses bens, ainda que, 

oriunda do contrato de trabalho. Saliente-se, por fim, que constituem ilícitos não só 

0s usos não consentidos, como também os que extrapolem aos limites de meio, de 

fim, de prazo dos veículos publicitários citados. 

Destarte, a p ro two  aos direitos petsonalíssimos do empregado incidem e 

fazem parte do conteúdo do contrato de trabalho, determinando uma série de direitos 

e obrigaçóes, e, se houver, a ofensa. injustamente, imposta ao empregado, muito 

embora, a existência do poder de direçCSo do empregador dentro do ambiente de 

trabalho, ou fora dele, ficará o empregador obrigado a ressarcir o dano. 

3.4 Aparência pessoal 

A proteção do patrimbnio da empresa 6 essencial para alcançar os seus 

objetivos. Considera-se como património a sua própria imagem, na0 só pela 
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idoneidade, mas também a forma como os empregados se apresentam perante os 

clientes da empresa. É inegável que a intimidade e a vida privada do empregado 

não podem ser protegidas em carater absoluto. Dessa forma poderá o empregador 

intervir na vestimenta, na higiene e na apresentação do empregado, exigindo-lhe, por 

exemplo, o corfe de barba, sempre que essas circunstâncias constituírem exigência 

do setviço, forem imprescindíveis ao eficiente desenvolvimento do trabalho ou 

suscetiveis de escandalizar as pessoas. 

Alice Monteiro faz referência a uma decisão, a respeito do TRT, 12a Região, 

Proc. R 0  1.874182, Rel. Juiz Anselmo Raimundo, proferida em 14-2-84:52 

'A empresa pretende o reconhecimento da justa causa para a despedida. O 

empregado que trabalhava na seçCfo de abate de aves, compareceu ao senliço sem 

ter aparado a barba, condição exigida pela autoridade sanitária aos empregados que 

trabalham nesse setor. O empregado foi mandado para casa, juntamente com outro 

companheiro, para que providenciasse o corte da banSa. O reclamante íbi e voltou 

badudo. Em consequência, sofreu a pena de suspensão. Ao receber a comunicação 

da suspensSio, rasgou-a diante do encarregado da seção de pessoal e, por isso, foi 

demitido. Recurso provido para excluir da condenaçao as verbas rescisbrias. 

Configura-se a justa causa Para o despedimento quando o empregado não cumpre 

dispositivo expresso no regulamento da empresa (exig6ncia de autoridade 

sanitária). * 

AS regras de asseio e higiene são rigorosas quando se trata de 

estabelecimentos que manipulam alimentos, C U ] ~  inobservação acarretará, além de 

san@es adrninisbritivas pelos 6rgãos governamentais, o afastamento de clientes. No 

tocante a atividades em e~crit6rios, estabelecimentos bancários e empresas de 

a Op. cit, p. 135. 





A Carta Magna ainda estipula, no inciso VIII, do art. sol que ninguém será 

privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 

política. Também, em seu inciso N, art. 3", a Constituição brasileira estabelece o 
principio da igualdade ao prescrever que sáo objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Sabemos que a discriminação racial não é a única forma praticada na área do 

trabalho, na qual pode-se encontrar outras formas de discriminaçio. No que tange 
aos direitos dos trabalhadores, a Carta Magna traz vários dispositivos elencados no 
art. To,  vedando a discriminação: 

"XXX - proibição de diferença de salários, de exercicio de funções e de 

crit6rio de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; X)(XI - proibição 

de qualquer discriminaç8o no tocante a saldrio e criterios de admissao do trabalhador 

portador de deficidncia; - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico 

e intelectual ou entre OS Profissionais respectivos; XXXIV - igualdade de direitos 

entre o trabalhador com vlnculo empregatlcio permanente e o trabalhador avulso." 

N ~ O  há como tratar com igualdade as pessoas desiguais, pois aí já teríamos 

praticado a discrirninaç80. Rui Barbosa,54 em "Oraçdes aos Moçosn, dita a regra da 

igualdade, ao afirmar 

regra da iguaklade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 

desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade natural, 6 que se 
acha a verdadeira lei da igualdade. O mais sã0 desvarios da inveja, do orgulho, ou 

da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, Ou a desiguais com igualdade, seria 

desigualdade flagrante e 080 igualdade real.' 

54 &q& aos moços. Op. cit., p. 55. 







Em brilhante decisão, o Juiz Bendito Valentin, da 36a Vara do Trabalho de São 

Paulo, condenou a empresa American Air Lines, a indenizar uma empregada que foi 

submetida ao referido teste. Concluiu o Magistrado que para obtenção do emprego a 

reclamante certamente foi submètida a diversos testes, participou de cursos, e foi 

observada pelos seus superiores, tanto que alcançou duas promoções. 

Entendeu o Magistrado que a pesquisa sobre a vida pregressa da obreira, 

quando da admissáo Se mostra razoável, mormente quando contratada para o setor 

de segurança. No entanto, uma vez contratada e iniciada a relação de emprego, o 

poder investigatório do empregador deve, necessariamente, respeitar a intimidade, a 

vida privada e a imagem. 

De fato, 0 contrato de trabalho está alicerçado na confiança, dada a 
pessoalidade que 0 caracteriza , sendo intolerável qualquer desconfiança por parte do 

empregador, mormente quando sem motivo aparente. 

Assim, prossegue o Magistrado, entendemos que o empregador não pode, a 

pretexto de segurança. submeter os seus empregados a testes de poligrafo, 

denominado detectar de mentira, Para possivelmente apurar irregularidades ou quem 

sabe descobrir alguma nódoa no Passado do empregado. 

Mas não é só, a ilicitude no caso em questão, alcançou patamares 

inimagináveis quando se ~ ~ n s t a t o u  que a empregada foi obrigada a responder, 

dentre outras, perguntas que dizem respeito, única e exclusivamente, à sua vida 

privada, irrelevantes e desconexos com 0s  servi^^ executados. Pois foram-lhe feitas 

as seguintes perguntas : 

- reside em casa própria7 

- Esteve hospitalizada nos últimos dez anos? 



- Usa bebidas alcoólicas? 

- Tem antecedentes de desonestidade? 

- Cometeu violações de transito? Teve acidentes com veículo automotor? -- Foi 

suspensa em sua habilitação? ' 

- Deve para alguém? Quem? Quanto? 

- Você roubou qualquer propriedade do local onde trabalha? 

- Desde seu último teste. usou quaisquer drogas ilegais? 

- Permitiu que alguém violasse os procedimentos de seguro? 

- Transportou qualquer droga ilegal em um aviao? 

- Em qualquer emprego anterior, vote roubou algo de valor maior de R$70,00? 

- Você está ligada a qualquer pessoa envolvida em contrabando ou tráfico de drogas 

ilegais ou narcóticos? 

- Durante sua entrevista anterior para entrar na American Airlines, você escondeu 

sua participação em algum ato ilegal? 

- voc6 já participou de alguma atividade subversiva? 

N ~ O  poderia a reclamada inquirir a reclamante sobre sua vida privada. 

indagando se possui casa própria; se esteve hospitalizada nos últimos dez anos, OU 

seja, antes de ser admitida; se deve para alguém, etc., posto que fatos que somente 

à obreira dizem respeito, em nada interferindo em seu trabalho. 

Ademais, n8o restou demonstrado que essas informaçbes podem revelar 

traços da personalidade da empregada importantes para a manutenção da 

segurança. 

3.5.1 Empregados portadores de deficiência . 

Dentre inúmeras dismminaçbes no trabalho que marginalizam QS 

trabalhadores, com0 as dificuldades de acesso aos negros, dos salários inferiores 
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pagos as mulheres, das ascensdes funcionais a ambos. das barreiras encontradas 

pelos homossexuais, na entrada do novo milênio vamos encontrar, ainda, a 

discriminação contra os portadores de deficiência. 

É possível que a discriminação tenha, ainda hoje. resquícios da Lei das XII 

Tábuas, a qual permitia a destruiçao da pessoa portadora de deficiencia: "É permitido 

ao pai matar o filho que nasce disforme mediante o julgamento de cinco vizinhos". 

Tábua ~ u a r t a . ~ ~  

Conforme o escólio de Lutiana Nacur ~ o r e n t z , ~ ~  e importante ater-se a questão 

terminológica: 

'ou seja, na0 se deve Usar 0 krmo debiente físico, sob pena de incidir-se, de 

plano, em uma discriminaçso. Deve-se usar a terminologia portadores de deficiência, 

poque essa expressão abrange qualquer tipo de deficiência, nClo sb a fisica, mas 

tambbrn as sensoriais (auditiva, visual), a mental etc.". 

Do ponto de vista legal, vários são os instrumentos que vedam a 

discriminaHo contra 0s portadores de deficiências. O art. 5" da Carta Magna 

estabelece a igualdade de todos Peranb a lei, "sem distinção de qualquer natureza ". 
O inciso XXXI, do art. 7" da Carta de 1988 proíbe qualquer discriminação no tocante 

a salário e de critérios de admissão do trabalhador portador de deficiências. De 

acordo com o inciso XXXII do art. 7" da Constituiçao Federal, é proibida a distinc;ão 

entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. A já 

citada Lei no 9.029, de 13-04-95, determina em seu art. 1 O: 

55 ad igo  de Hamurabi Código de Manu, Lei das T ~ ~ .  Supervisão Editorial de J& Lot Vieira, p. 
140. 
% A  luta do direito contra a diwi'mmq"o no trabalho. p. 41. 





De se concluir que o acesso ao trabalho deve atender ao princípio da 

dignidade humana e aos valores do trabalho, repelindo-se quaisquer práticas 

discriminatbrias. 

Nao é permitido adotar prática genérica de forma a discriminar o empregado 

em vista de seu sexo, origem, idade, cor. raça, estado civil, crença religiosa ou 

convicção filosófica ou política, situação familiar, condição e saúde física, sensorial e 

mental ou orientação sexual. 

3.5.2 Empregado Usuário de Drogas 

O crescimento do consumo de drogas em todas as esferas da sociedade 

causa imensa preocu~a@o As empresas devido aos péssimos reflexos sentidos no 

ambiente de trabalho. inevitável admitir que empregados nao dependentes de 

drogas trazem menos riscos de acidentes, produzem mais e gozam de maior 

confiança de seus empregadores. 

Pode então a empresa exigir exames toxicológicos ao contratar empregados ? 

A propósito, que empresário confiaria um automóvel, uma máquina, um 

equipamento operaciona1 a um empregado dependente químico. que poderia @r em 

risco a vida dele e de outras pessoas7 Daí a importància de se discutir essa questao. 

O empregador encontra respaldo na atual legislação para submeter seus 

empregados a exames toxicológicos? Constatada a dependencia química, 6 possível 

58 A nmjjcjnn do i ra idw  tu a p ) ~ ~ i t - l t o  da mão-de-obra de ~ W M S  portadorus de &finhck Jornal do 
Cong-. Segundo Congreeo Brasileiro de Seguranca e Saúde no Trabalho - c o n d i c ~  e ambientes 
de trabalho. Realizado em %O Paulo, 26 e 27 de nov. de m1. 
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despedir o empregado ou teria a empresa a obrigação de custear eventual 

tratamento médico? 

Juridicamente, a questão 6 muito polêmica e não há uma lei clara para regular 

a realização de exames toxicológicos e tarnpouco o tratamento que deva ser dado ao 

dependente químico. 

Desde 1976, com a vigência da Lei 6.368, a empresa é obrigada a colaborar 

na prevenção e repreensão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias 

entorpecentes que causam dependência física ou psíquica. 

Contudo, a aplicação literal dessa lei pode entrar em choque com a 

Constituição Federal de 1988, que proíbe a prática de atos que possam violar a 

intimidade da pessoa. 

Diante desse conflito e dependendo de como o empregador tratar o 

dependente, corre risco de ser até condenado, em açao judicial, a indenizar o 

dependente por danos morais. o Caso, por exemplo, de divulgar que o empregado 

sofre de dependência química, de promover segregaçao, de expô-lo a situação 

vexatória ou ainda despedi-lo em razão desse fato. 

Por outro lado, o empregador não pode nem deve ficar inerte ao problema. A 

empresa está legalmente autorizada a submeter seus empregados à realização dos 

exames médicos previstos no artigo 168 da CLT e NR 7, visando avaliar e 

diagnosticar casos de doenças profissionais, os quais permitem detectar a 

dependência química. 

Ao identificar o empregado dependente quirnico, a nosso ver, a empresa não 

deverá optar pela rescisão do contrato de trabalho, sob pena de incorrer em prática 

discriminatória vedada pela Constituição Federal, ainda que o art. 482 da CLT 

autorize a rescisão do contrato de trabalho, por justa causa, na hipótese de o 

dependente químico mostrar-se incapaz de au?Cutaf com prudência as atribuições 

profissionais. 



Há casos de algumas grandes empresas que descobriram que cerca de 80 a 

300 funcionários apresentavam problemas com drogas. 

Seria problemático se tivessem optado por despedi-los, por ser este um 

problema da alçada do Estado. Ao contrário, desde 1996, essas empresas 

desenvolvem programas de prevenção ao uso de drogas e, ao derrubarem o tabu 

que envolve o problema, tratando-o de forma clara e aberta com seus empregados, 

auxiliaram os dependentes a se recuperar e obtiveram cerca de 70% de sucesso no 

tratamento. Concluíram que sai mais barato orientar e tratar o funcionhrio do que 

despedi-lo. 

3.5.3 Portadores do Vírus HIV 

Especial aten@o merecem os trabalhadores afetados pelo vírus da 

irnunodeficiência (HIV) ou pela síndrome da imunodeficiéncia adquirida (doente de 

AIDS), pois a infecçáo Por HN não deve representar motivo para o rompimento da 

relação de emprego, desde que 0 infectado esteja habilitado, sob o ponto de vista 

médico, a desempenhar suas bnções. Não se permite que o empregador exija 

exames para o levantamento de possíveis empregados infectados. 

Mais uma vez é de se ressaltar, que não é permitido adotar prática genérica 

de forma a discriminar 0 empregado em vista de seu sexo, origem, idade, cor, raça, 

estado civil, crença religiosa ou convicção filosófica ou política, situação familiar, 

condiçao e saúde ffsica, sensorial e mental ou orientação sexual. 



3.6 Assédio Moral 

A Lei municipal 13.288, de i O de janeiro de 2002, conceituou assédio moral 

como "todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a auto-estima e 

a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua compet&ncia, 

implicando em dano ao ambiente de trabalho, a evolução da carreira profissional ou 

à estabilidade do vinculo empregatício do funcionário, tais como: marcar tarefas com 

prazos impossíveis; passar alguém de uma área de responsabilidade para funções 

triviais; tomar credito de idéias de outros; ignorar ou excluir um funcionário só se 

dirigindo a ele através de terceiros; sonegar informaç2)es de forma insistente; 

espalhar rumores  malicioso^; criticar com persistência; subestimar esforçosn (art. 1 O.,  

parágrafo único). 

Referida lei é destinada aos servidores públicos municipais (art, 1 O., "capur) , 

mas o conceito de assédio moral nela previsto poderá ser aplicado subsidiariamente 

ao Direito do Trabalho, ou seja, às relações entre empregados e empregadores de 

empresas privadas, porque não há na legislação trabalhista disposiçao congênere, 

portanto cabível a aplica@o subsidiária, ii teor do disposto no artigo 8 O  parágrafo 

único da CLT. 

O assédio moral, segundo a melhor doutrina se conceitua como sendo: R. a 

exposiçdo dos frabalhadores e frabalhadoras a sjtuaçBes humilhantes e 

constrangedoras, repetitivas e prolongadas duranie a jornada de trabalho e no 

exercicio de suas f~nçdes, sendo mais COtr~unS em relaçbes hierárquicas autoritárias, 

onde predomina condutas negativas. relaçdes desumanas e a6ticas de longa 

du-0, de um ou mais chefes dimda a um subordinado, desestabjlizando a 

da vitima com o ambiente de tmbalho e a organizaçdo. " (em artigo publicado 

pelo jurista ~ r ,  Luiz Salvador- em 2811 112002). 







Relaciona, também, os efeitos causados pelo assédio moral: 

"endurecimento e esfriamento das relaç6es no ambiente de trabalho; 

dificuldade para enfrentar as agressbes e interagir em equipe; 

isolamento e internalização; sentimento de pouca utilidade, de fracasso 

e de 'coisificaçdo~ falta de entusiasmo pelo trabalho; falta de eguilfbrio 

quanto às manifestaçdes emocionais, por exemplo, com crises de choro 

ou de raiva; diminuiçClo da produtividade; aumento de absenteismo; 

demissão; desemprego; enfraquecimento da saúde; tensbo nos 

relacionamentos afetivos e suicídiow. 

3.7 Assédio Sexual 

A Lei no 10.224, de 16-05-2001 introduziu, no C6digo Penal Brasileiro, o crime 

de assédio sexual, prevendo deten@o de 1 a 2 anos. 

Estabelece o art. 216-A, do Código Penal: 

"Constranger alguém com 0 intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se 0 agente da sua condiçao de superior hierárquico ou 

ascenddncia inerentes ao exercicio de emprego, cargo ou funçao. " 

tipo penal foi inserido no rol dos crimes contra os costumes, constituindo 

sujeito ativo do crime qualquer Pessoa, homem ou mulher, o mesmo ocorrendo com 

o sujeito passivo. 

aAssim, o fato pode ser praticado entre dois homens, duas mulheres ou um 

homem e uma mulher. A lei exige, entretanto, uma condiçao especial dos 

sujeitos do crime (crime phprio). No caso do auto< deve estar em condiçao de 

61) Op. cit, p. 149. 
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superioridade hierárquica ou de ascendência em relação 8 vítima, deconente 

do exercicio de cargo, emprego ou funçao (plano vertical, de cima para baixo). 

A vítima deve encontrar-se em situaçgo de subalternidade em relaçao ao 

autor", entende DamBsio E. de Jesus. '' 

No que concerne ao assédio sexual ocorrido no meio ambiente de trabalho, 

evidencia-se flagrante vi0laÇã0 dos direitos do trabalhador, com o conseqüente dano 

de difícil reparação que sofre o assediado, quando tem a sua dignidade ferida. 

O meio ambiente de trabalho para o assediado passa a ser hostil, humilhante 
e instável. Esta situação conduz o funcionário a uma situação de constrangimento, 

refletindo sobre o psiquismo e tirando sua liberdade em todos os sentidos. 

NO tocante ao aspecto penal, a lei é clara quanto a puni@o. Mas é preciso 

lembrar que o dano moral decorrente do assédio sexual é indenizável. 

Todo cuidado 6 Pouco e as empresas devem zelar pelo comportamento de 

seus funcionários. Estudos comprovam que o assédio é negativo B produtividade da 

empresa. Cabe à empresa ter uma política clara a respeito do assédio com seus 

empregados. Estes devem ser informados das regras da empresa no ato de sua 

admissão, através de Um termo de compromisso integrado ao contrato de trabalho, 

no qual se explique o que 6 0 assédio sexual, e quais suas consequencias, obtendo- 

se o 'ciente' do empregado, alerta Emesto ~ i p p m a n ~ . ~ ~  

Importante observar que 0 assédio sexual pode ter como sujeito ativo um 

cliente, profissional liberal, desde que entre 0 assediado e o assediante haja a 

rela@o de ascendkncia inerente ao exercício de emprego, cargo ou fun@o. 

~cenando-se com uma vantagem económica ou uma ameaça concreta contra o 

61 C- &dio sexual. p. 3. 
62 sexual nas re luçb  de trabalho: danos morais e materiais nos tribunais após a ~~i 10.24, p. 
30. 
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assediado, o cliente, por exemplo, pode exigir uma venda, ou qualquer outro negócio 

que traga proveito para a empresa. O alvo da conduta 4 acenar com uma vantagem, 

ou mostrar uma desvantagem, em função da aceitação ou não de uma proposta 

sexual. Tem como característica a vontade de impor desejos a partir de uma 

superioridade funcional Ou acondmica, que leva a uma fragilidade da vítima, afirma 

Ernesto ~ ipprnann.~~ 

ConMrio a essa tese, DamAsio de ~ e s u s ~  entende que para a caraderiza@o 
do crime de assédio sexual há a necessidade da existência do relacionamento 

laborai (cargo, fun@o ou emprego) e prevalecimento. Inexiste crime, por exemplo, 

na hierarquia religiosa, na hipótese de superior de um departamento e inferior de 

outro, da mesma empresa, entre hóspede e empregado de hotel, entre cliente 

importante e funcionário de estabelecimento bancário, dentre outros. 

É importante salientar que assediador e aquele que detkm o poder de 

comando, que pode oferecer vantagens ou desvantagens, podendo fazer uso deste 

poder, intimidando ou chantageando, ameaçando ou diminuindo a capacidade de 

resistência do assediado, procurando obter, para si ou para outrem, favores sexuais. 

Ocorre que, além do assedio sexual por chantagem enquadrado como 

crime, não se pode esquecer que existe tambbm o assédio sexual por 

intimidação, conhecido, ainda, como assedio ambiental. Este último 

caracteriza-se, segundo a doutrina, "por incitações sexuais importunas, por 

uma solicitação sexual ou por outras manifestaçóes da mesma indole, verbais 

ou fisicas, com 0 efeito de prejudicar a atuaçao laboral de uma pessoa ou criar 

uma situaçao ofensiva, hostil, de intimidaçao ou abuso no trabalho". Situa-se 

nesta última hip6tese a conduta do empregador que, aYm de dirigir galanteios e 

elogios a empregada, sugere-lhe que comparem ao trabalho mais decotada, 

repetindo por varias vezes que gostava dela e chegando ate mesmo a txnvid8-Ia 

aOp. cit, p. 17. 
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para morarem juntos. dizendo-lhe que assumiria sua filha. O comportamento do 

empregador. sem dúvida. revela assedio sexual por intimidação ou assédio sexual 

ambiental, acarretando para a empregada constrangimento no trabalho e transtorno 

em sua vida conjugal. A conseqüencia do comportamento do empregador autoriza a 

rescisão indireta e a compensação por dano moral. 

JOSE PASTORE e LUIZ CARLOS AMORIM ROBORTELLA, 65 ensinam que, 

no plano trabalhista. O ass6dio sexual pode ensejar, no que toca a rescisgo 

contratual: 

- aplicaçao de penas disciplinares ao agente ativo, com advertencia ou suspensao; 

- dispensa por justa causa do empregado que o praticar, com base no art. 482, " b ,  

da CLT, qual seja, a incontinencia de conduta, que se liga diretamente à moral e a 

desvios de comportamento Sexual; 

6" Op. cit., p. 3. 
tis ~ ~ g d i ~  Sexual no TrabaUto - O quefazer? Makron Books do Brasil, 1998, págs. 74-75 
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4. A ÉTICA COMO FORMA DE EQUIL~BRIO DO MEIO AMBIENTE DE 

TRABALHO. 

4.1 Noções Introdutórias da Ética 

A Ética é o ideal de comportamento (procedimento moral) que orienta o 

ser humano, em relação aos seus semelhantes, a decidir entre o bom e o mau (o 

justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o 

honesto e o de A ctica é o ideal de comportamento (procedimento moral) que orienta 

o ser humano, em relação aos seus semelhantes, a decidir entre o bom e o mau (o 

justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o 

honesto e o desonesto), visando ao bem comum, à honra e à tradição dos serviços 

públicos. 

Os procederes morais em sociedade e na empresa são, por vezes, 

imperceptíveis. AS preoc~paç6es do dia-a-dia com a eficiência, a competitividade e a 

lucratividade na0 podem prevalecer a Bica. O comportamento moral orienta o teor 

das decisdes (o que devo fazer) e o processo para a tomada de decisão (como devo 

fazer). 

A aplicação da ética na relação entre patrão e empregado promoverá a 

interação necessária Para se atingir Os verdadeiros objetivos de ambos. De um lado, 

a empresa obtendo 0s resultados econõmico-financeiros; de outro, o empregado 

conseguindo a satisfaça0 no trabalho realizado. A ctica é o arcabouço da empresa. 

Esçe clima amigável e harmonioso nas atividades do dia-a-dia dispensaria 

qualquer intervenção estatal, uma vez que as regras éticas elaboradas de forma 

transparente seriam observadas e cumpridas. 
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Os funcionários que se sentem dignamente tratados tendem a transmitir o 

mesmo respeito em seus contatos com clientes fornecedores e consumidores. 

Quando existe maus-tratos, 6 comum que esse mal-estar também se reflita fora da 

empresa, lembram Maria Cecilia Coutinho de Arruda e Frank ~avran? 

Joaquim Magalhães   ore ira,^^ em seu livro 'A ctica Empresarial no Brasir, 

elenca os princípios que uma empresa, em suas decisaes de trabalho, deve 

obsenrar: 

'%umprir integralmente a lei, acordos, convenções e contratos, inclusive 

respeitando integralmente os direitos de cidadania do empregado, 

principalmente: 

- sua liberdade, mesmo a liberdade de escolha do emprego; 
- sua privacidade, mesmo a de comunicaçdo; 
- seu direito ao contraditório e 8 ampla defesa em qualquer 

procedimento instaurado contra ele; 

- seu direito à imagem e reputaçao. 

- Observar o princrpio da igualdade, garantindo tratamento identico 

para os que se encontram em situações equivalentes ou 

similares: sem discriminações e nem proteções indevidas. 

- Motivar as pessoas a viverem e serem felizes em outros 

ambientes, akm do ambiente de trabalho (famllia, amigos, 

escola, grupos voltados para fins especlt7cos, etc.). 

- Manter um ambiente de criatividade e engrandecimento 

profissional. 

p p  

66 Indicadores de c l h  ético nas empresas. p. 32  
67 Ética empresarial no Brasil. p. 131-132 







A Constituição Federal prevê em seu art. 200, VIII, a proteção ao meio 

ambiente do trabalho. Trata-se da valorização do trabalho humano. Esclarecem 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Marcelo Abelha Rodrigues que "poderíamos ate 

dizer que, em verdade, não é o trabalho, de per si, que é tutelado, mas sim os efeitos 

jurigenos decorrentes da situaçao de trabalhar, no sentido ímpar, de que ele estaria 

ligado a uma necessidade de valoraçao social (qual seja, proteçao da saúde, 

segurança, lazer etc.) ."'O 

Não há Para as empresas um código de ética como têm os profissionais 

liberais. Todavia, na relação com seus clientes deve haver confiança mútua. O 

cliente confia nos serviços e produtos da empresa. A empresa oferece seus serviços 

e produtos com qualidade aos seus clientes. Essa relaMo é "fiscalizada" pelo Código 

de Defesa do Consumidor - CDC (Lei no 8.078/90), um verdadeiro código de ética 

dos empresários. Ora, são 0s consumidores que geram o faturamento e os lucros 

dos empresários, 'destinatários finais", na definição do CDC, consoante seu art. 2". 

Vem o CDC integrar os dois princípios fundamentais: o da lealdade com o 

concorrente e o da honestidade com o consumidor. 

Oportuno transcrever a observaçSio do ilustre juiz paulistano, Luiz Antonio 

~ i u a t t o    unes:" 

"na0 é o lucm o mal, 6 0 reconhecimento de sua importancia social, do ponto 

de vista moral. E isso depende tanto mais da atuaçao da pessoa, que deve 

pautar sua conduta de forma moralmente válida quando no exercício do papel 

-de empresário. Em outras palavras, Se 6 legítimo au ferir lucro, segundo as 

regras estatuidas, através do papel de empresário, 6 dever moral, da pessoa 

que incorpora esse papel, orientar suas açdes segundo pardmetros éticos". 

M m r d  & direito antbientd c kgish@o ap2icauel. p. 69. 



A responsabilidade social do empresário hoje está sendo motivo até de 

concurso nacional ( Premio Ethos-~alor).'~ tendo como temas a Btica, meio 

ambiente. direitos humanos. dentre outros. Na divulgaMo do regulamento do 

concurso fazem refer6ncia a responsabilidade social empresarial. afirmando: 

*o conceito de responsabilidade social, referindo-se à Btica como principio 

balizador das açdes e das relaçbes com fodos os públicos com os quais a 

empresa interage: acionistas, funcionários, consumidores, rede de 

fornecedores, meio ambiente, governo, mercado, comunidade. A questao da 

responsabilidade social vai, p0danf0, al6m da postura legal da empresa, da 

prática filantrópica Ou do apoio a comunidade. Significa mudança de atitude, 

numa perspectiva de gestao empresarial com ibco na qualidade das relaçbes 

e na geração de valor para todos: 

Prossegue afirmando: 

"ao adicionar às suas competências básicas um comportamento ético e 

socialmente responsável, as empresas adquirem o respeito das pessoas e 

comunidades que são impactadas por suas atividades e são gratificadas com 

o reconhecimento de seus consumidores e engajamento dos seus 

colaboradoreS, fatores cn~ciais de vantagem competitiva. Ao mesmo tempo, a 

~sponsabilidade social sucesso empresarial empresarial como estat6gia de 

gestão, contribui para a consm~ao de uma sociedade mais justa e mais 

prbspera*. 

A doutflna da responsabilidade social tem sua origem na opiniao de que as 

empresas têm a obrigaçáo de agir no melhor interesse da sociedade, pois elas 

existem com a autoriza@o da sociedade. Utilizam os recursos desta sociedade e 

n Ética na virada do milênw. p. 259. 
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por parte dos consumidores, em mudar a marca quando o comportamento ou 

imagem da empresa não é adequado. Os próprios funcionários estão levando em 

consideração os valores e práticas das empresas. 

O ambiente de trabalho é fundamental para a satisfaça0 do trabalhador. 

Trabalhador satisfeito sente-se motivado. Para satisfazer o cliente externo 

(consumidores, fornecedores, governo), a organização não pode se esquecer de seu 

cliente interno (empregados), responshvel pela qualidade do produto que será 

fornecido ao cliente externo. 

'A qualidade de vida no trabalho representa o grau em que os membros da 

organizaçgo silo capazes de satisfazer suas necessidades pessoais através 

de sua atividade na organizaçao. A 

qualidade de vida no trabalho envolve uma constelação de fatores como: a 

satisfação com o trabalho executado, as possibilidades de futuro na 

organizaç80, o reconhecimento pelos resuitados alcançados, o salário 

percebido, os benefícios auferidos, o relacionamento humano dentro do grupo 

e da organizaçgo, o ambiente psicot6gico e flsico de trabalho, a liberdade de 

decidir, as possibilidades de participar, e coisas assim", afirma Idalberto 

~hiavenato.~' 

0s  benefícios da responsabilidade social são muitos, dentre eles, o 

aprimoramento das condifles de trabalho. melhoria na motivaçao dos funcionários e 

no amgiente de trabalho, transparência das atividades da empresa para os clientes, 

acionistas e outras partes interessadas, aumento de produtividade e ganhos na 

qualidade e melhoria no relacionamento com a cadeia de fornecedores. 

Recursos humanos. p. 297. 



Para o Professor Jose ~astore,'~ o trabalhador treinado, capacitado, é que 

fará a diferença entre o sucesso e o fracasso da empresa, e a sociedade está menos 

tolerante com empresas que não respeitam o meio ambiente, o consumidor e os 

trabalhadores. 

Em resumo, a função primordial da empresa e do empresário é a promoçao e 

a defesa do bem comum, observando os direitos trabalhistas e possibilitando as 

partes interessadas o piso vital mínimo previsto no art. 6" da Carta Magna. 

Sua atuação deve ser transparente, uma Empresa CidadC1, regulando 

condutas, gerenciando 0 impacto ambienta1 e se responsabilizando com as gerações 

presentes e futuras, dialogando com os funcionários, respeitando-os, atuando em 

parceria com os fornecedores, reconhecendo a dimensao social do consumo, 

mantendo estreitas felaçdes com a comunidade local e com o governo. 



Conclusão 

É perfeitamente razoável que o empregador possa exercer seu poder diretivo 
ou hierhrquico para organizar, controlar e fiscalizar as atividades de seus 

empregados, bem como obtenha as informações necessdrias dos empregados, 

indispenshveis para o bom desempenho no local de trabalho e para a boa imagem 

da empresa. 

Hábitos como o alcoolismo, consumo de drogas, jogos, dívidas, condutas 

sexuais e criminais podem afetar o prestígio e a reputação da empresa, além de 

prejudicar o desempenho do trabalhador. 

Mas o empregador ao interferir na vida privada de seu empregado, encontra 

limites, impostos pela Constituição Federal, não podendo, sob o pretexto de exercer 

seu poder hier8rquic0, afrontar a dignidade da pessoa do trabalhador em nenhuma 

hipótese. 

N80 há que negar que vivemos num país capitalista. A pr6pria Carta Magna 

registra em seu art. 170: ' a  ordem econbmica, fundada na valonzaç$o do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existdncia dignan. 

Não obstante os princípios fundamentais que garantem a pessoa humana a 

vida com dignidade, o ~0nfr0nto entre este princípio constitucional e o do livre 

exercicio da atividade economica p6e em xeque aquele, quando o abuso e os 

excessos sáo praticados pela classe dominante, sob o pretexto de salvaguardar os 

interesses da empresa. 

ambientes de trabalho, realizado nos dias 26 e 27 de ~ O V .  de 2001, organizado pela editora LTr. 
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necessário, proporcionalmente a efetividade daquele que terá de prevalecer. 

Considerando o juízo de ponderação, pode-se inferir que a função para qual a 

pessoa vai ser contratada pode justificar a invasão de sua privacidade. Nesse 

sentido, Sandra Lia entende que o empregador ate poderia verificar se a pessoa que 

está contratando para gerenciar o banco tem o nome registrado no Serviço de 

Proteçáo ao Crédito (SPC), porém náo se justificaria a mesma invasao de 

privacidade para admissão de um coletor de lixo, por exemplo. 

O empregador no uso de seu poder de direção, definindo as atividades do 

empregado, fiscalizando e controlando essas atividades, bem como, estabelecendo 

regras e sanções aos seus funcionários, não pode perder de vista, todavia, que 

deverão ser observados os limites impostos pelo ordenamento jurídico, preservando 

e respeitando acima de tudo a dignidade da pessoa humana. 
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Anexo I 

DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E 

DEVERES DO HOMEM 



DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E DEVERES DO HOMEM 

Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, como são dotados 

pela natureza de razão e conscihcia, devem proceder fraternalmente uns para com os outros. 

O cumprimento do dever de cada um é exigência do direito de todos. Direitos e 

deveres integram-se correlativamente em toda a atividade social e política do homem. Se os direitos 

exaltam a liberdade individual 0s deveres exprimem a dignidade dessa liberdade. 

Os deveres de ordem jurídica dependem da existência anterior de outros de ordem 

moral, que apóiam os primeiros conceitualmente e os Fundamentam. 

É dever do lioineiii servir o espirito coin todas as suas faculdades e todos as seus 

recursos, porque o espírito é a finalidade suprema da existência humana e a sua máxima categoria. 

É dever do homem exercer, manter e estimular a cultura por todos os meios ao seu 

alcance, porque a cultura é a mais elevada expressão social e histórica do espírito. 

E, visto que a moral e as boas maneiras constituem a mais nobre manifestação da 

cultura, é dever de todo homem acatar-lhes os princípios. 

Capitulo Primeiro 

DIREITOS 

Artigo i - Todo ser humano tem direito a vida, A liberdade e a segurança de sua pessoa. 

Artigo I1 - Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados 

nesta Declaração, sem distinção de Taça, língua, crença ou qualquer outra. 
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Artigo 111- Toda pessoa tem o direito de professar livremente uma crença religiosa e de 

manifesta-la e praticá-la pública e particularmente. 

Artigo IV- Toda pessoa tem o direito a liberdade de investigação, de opinião e de expressão e 

drfilsiio do p s m e n t o ,  por qualquer meio. 

Artigo V- Toda pessoa tem direito A protcçgo da lei contra as ataques abusivos a sua honra, a 

sua reputaçtio e a sua vida particular e familiar. 

Artigo VI- Toda pessoa tem direito de constituir família, elemento íündamental da sociedade, e 

a receber proteção prua ela. 

Artigo vn- Toda mulher em estado de gravidez ou em época de lactação, assim como toda 

criança, têm direito B proteçb, cuidados e auxílios especiais. 

~ i g o  VIU- Toda pessoa tem direito de fixar sua residência no território do Estado de que é 

naciona2 de transitar par ele livremente e de não abandoná-lo senão por sua própria vontade. 

Artigo IX- Toda pessoa tem direito a mviolabilidade do seu domicílio. 

Artigo X- Toda pessoa tem direito a inviolabilidade e a circulação da sua correspondência. 

Artigo XI- Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e 

sociais relativas h alimentação, vestuário, habitaçb e cuidados médicos correspondentes ao nível 

pelos recursos públicos e da coletividade. 

Artigo XII- Toda pessoa tem direito h educação, que deve inspirar-se nos princípios da 

liberdade, moralidade e solidariedade h~mana. 

Tem, outrossim, direito a que, por meio dessa educação, Ihe seja proporcionado o preparo para 

subsistir de uma maneira digna, para melhorar o seu nível de vida e para poder ser útil a sociedade. 



O direito a educação compreende o de igualdade de oportunidade em todos os casos, de acordo 

com os dons naturais, os méritos e o desejo de aproveitar os recursos que possam proporcionar a 

coletividade e o Estado. 

Toda pessoa tem o direito de que lhe seja ministrada gratuitamente, pelo menos, a mstmçb 

primkia. 

Artigo XIII- Toda pessoa tem o direito de tomar parte na vida cultural da coletividade, de g o m  

das artes e de desíiutar dos benefícios remkantes do progresso intelectual e, especialmente, das 

descobertas cientifiças. 

Tem o direito, outrossim, de ser protegida em seus interesses morais e materiais no que se 

refere as invenções, obras literárias, científicas ou artísticas de sua autoria. 

Artigo XIV- Toda pessoa tem direito ao trabalho em condições dignas e o de seguir livremente 

sua vocação, na medida em que for permitido pelas oporhmidades de emprego existentes. 

TO& pessoa que trabalha iem o direito de receber uma remuneração que, em relação a sua 

cqaci&de de trabalho e habilidade, garanta-lhe um nível de vida conveniente para si mesma e para 

sua família. 

Artigo XV- Toda pessoa tem direito ao descanso, ao recreio honesto e a opo-idade de 

aproveitar utilmente seu tempo livre em beneficio de seu melhoramento espiritual, cuituraí e físico. 

Artigo XVI- Toda pessoa tem direito a previdência social de modo a ficar protegida contra as 

consequências do desemprego, da velhice e da mcapacidade T e ,  provenientes de qualquer causa alheia 

a sua vontade, a impossibilitem física ou mentalmente de obter meios de subsistência. 

Artigo XVII- Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, seja onde for, como pessoa de 

direitos e obrigações, e a gozar dos direitos civis fundamentais. 

Artigo XVITT- Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus direitos. 

Deve poda contar, outrossim com processo simples e breve, mediante o qual ajustiça a proteja contra 
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atos de autoridade que violem, em seu prejuizo, quaisquer dos direitos fundamentais consagrados 

constitucionalmente. 

Artigo XIX- Toda pessoa tem direito a naciondidade que legalmente ihe corresponda, podm~do 

rnud&-Ia, se assim o desejtu, pela de qualquer oufio país que estiver disposto a concedê-la. 

Artigo XX - Toda pessoa, legalmente capacitada tem o direito de tomar parte no governo do 

scw país, quer diretamcnte, quer através de scus representantes, e de participar de eleiçbes, que se 

procesmão por voto secreto, de uma maneira legitima, periódica e livre. 

Artigo XXI- Toda pessoa tem o hei10 de se r e w  pacificamente com outras em manifemqão 

pública, ou em assembléia transitória, em relação aos seus interesses comuns, de qualquer natureza que 

sejam. 

Artigo XXII- Toda pessoa tem o dneito de se associar com outras a fim de promover, exercer 

e proteger os seus mteresses legítimos, de ardem política, econômica, religiosa, social, cutturd, 

profissional, sindical ou de qualquer outra natureza. 

Migo XXIIT- Toda pessoa tem direito a propriedade particular correspondente b necessidades 

essenciais de uma vida decente, e que contribua para manter a dignidade da pessoa e do lar. 

h i 6 0  xXN-  Toda pessoa tem o direito de apresentãr solicitações respeitosas à qualquer 

autoridade competente, quer por motivo de interesse yerd, quer de interesse particular, assim como o 

de obter urna sohção rápida. 

Artigo XXV- Ninguém pode ser privado da sua liberdade, a não ser nos casos previstos pelas 

leis e segiind~ as praxes estabelecidas pelas leis já existentes. 

Ninguém pode ser preso por deixar de cumprir obrigações de natureza claramente cki]. 

indivíduo que tenha sido privado da sua liberdade tem direito a que o JUIZ verifique sem 

demora a legalidade da medida, e a que o julgue sem protelaç3o injustificada, ou, em caso contrário, de 



ser posto em liberdade. Tem também direito a um tratamento humano durante o tempo em que o 

privarem da sua liberdade. 

Artigo XXVI- Parte-se do princípio de que todo acusado é inocente até que sua culpabilidade 

seja provada. 

Toda pessoa acusada de um delito tem o direito de ser ouvida de uma forma imparcial e 

pública, de ser julgada por tribunais já estabelecidos de acordo com leis preexistentes, e de que não lhe 

sejam infligidas penas cruéis, infamantes ou inusitadas. 

Artigo XXVIT- Toda pessoa tem o direito de procurar a receber asilo em território estrangeiro, 

em caso de perseguição que não seja motivada por delitos de direito comum, e de acordo com a 

legislação de cada país e com as convenções internacionais. 

Artigo XXVIII- Os direitos do homem estão limitados pelos direitos do próximo, pela 

SeguJanFa de todos e pelas justas exigências do bem-estâr gmal e do desmvoivimento democ~ático. 

Capítulo Segundo 

DEVERES 

m i g o  X X E -  O indivíduo tem o dever de conviver com os demais, de maneira que todos e 

cada um possam formar e desenvolver integralmente a sua persmalidade. 

Artigo XXX- Toda pessoa tem o dever de auxiliar, alimentar, educar e amparar os seus filhos 

menores de idade, e os -fiihos têm 0 dever de honrar sempre 0s seus pais e de os auxiliar, alimentar e 

amparar sempre que precisarem. 

Artigo XXXI- Toda pessoa tem o dever de adquirir, pelo menos, a insmiçgo primária. 

Artigo xXXII- Toda pessoa tem o dever de votar nas eleições populares do pais & que for 

nacional, quando estiver legalmente habilitada para isso. 



Artigo XXXIII- Toda pessoa tem o dever de obedecer a lei e aos demais mandamentos 

legítimos das autoridades do país onde se encontrar. 

Artigo XXXIV- Toda pessoa devidamente habilitada tem o dever de prestar os serviços civis e 

militares que a pátria exija para a sua defesa e conservação, e, no caso de calamidade pública, os 

skrvios civis que estiverem dentro das suas possibilidades. 

Da mesma forma, tem o dever de desempenhar os cargos de eleição popular de que for 

incumbida no Estado de que for nacional. 

Artigo XXXV- Toda pessoa está obrigada a cooperar com o Estado e com a coletividade na 

assistência e previdência sociais, de acordo com as suas possibilidades e com as circunstâncias. 

Artigo XXXVI- Toda pessoa tem o dever de pagar os impostos estabelecidos pela lei para a 

rnanutençilo dos serviços públicos. 

Artigo XXXVII- Toda pessoa tem o dever de trabalhar, dentro das suas capacidades e 

possibilidades, a fim de obter recursos para sua subsistência ou em beneficio da coletividade. 

Artigo XXXVIII- Todo estrangeiro tem o dever de se abster de toniar parte nas atividades 

políticas que, de acordo com a lei, sejsm privativas dos cidadãos do Estado onde se encontrar. 



Anexo I1 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS 



DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família e de seus direitos iguais e inalienáveis é o hciamento da liberdade, da justiça e da paz no 

mundo; 

Considerando que o desprezo e o desconhecimento pelos direitos humanos resultaram 

em atos de barbáne que uhxajâram a consciência da Humanidade, e que o advento de um mundo em 

que os seres humanos gozem da ltberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do 

terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum; 

Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos através de um 

regime de dueito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, a revolta contra a 

tirania e a opressão; 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafmaram, na Carta, sua fé nos 

dÍreitos fimdamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, e na igualdade de direitos 

dos homens e das mdheres e se declararam resolvidos a promover o progresso social e melhores 

condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla; 

Considerando que os Estados-membros compromeieram-se a promover, em 

cooperação com a Organização das NaNes Unidas, o respeito universal e efetivo aos direitos e 

liberdades fundamentais do homem; 



Considerando que uma concepção comum desses direitos lê liberdades é da mais alta 

importância para o pleno cumprimento de tal compromisso, 

A Assembléia Geral 

Proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a 

ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que todos os indivíduos e todos os 

6rgãos da sociedade, tendo sempre em monte esta Declaração, se empenhem, atravbs do ensino e da 

educa@o, em promover o respeito a esses direitos e liberdades, e em promover, pela adoção de 

medidas progressivas de caráter nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua observância 

efdvos e universais, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros quanto entre as dos 

territórios colocados sob a sua jurisdiçb. 

Artigo I 

Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir uns para com os outros com espírito de fiatemidade. 

Artigo IJ 

Todos os homens podem invocar os direitos e as liberdades estabelecidas na presente 

Declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opini50 política 

ou outra, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra situação. 

Não será também feita nenhuma distinçilo fundada na condiçilo política, jurídica ou 

internacional do país ou temtório a que pertença um mdivíduo, seja esse país ou território 



independente, sob tutela, sem governo próprio ou sujeito a qualquer outro tipo de 1imitaçâ;o de 

soberania. 

Artigo iII 

Todo homem tem direito a vida, a liberdade e a segurança pessoal. 

Artigo IV 

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos 

são proibidos sob todas as suas formas. 

Artigo V 

Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou punições cruéis, desumanos 

ou degradantes. 

Artigo VI 

Todos os homens tem o direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua 

personalidade jurídica. 

Artigo VI1 

Todos são iguais perante a lei e, sem qualquer distinção, têm direito a iya l  proteção da 

lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração 

e contra qualquer incitamento a tal discriminação. 

Artigo VIII 

Todo homem tem direito a recurso efetivo dos tribunais nacionais competentes contra 

atas que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pek lei. 



Artigo IX 

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo X 

Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por 

parte de um tribunal independente e imparcial, que decida sobre seus direitos e deveres ou sobre o 

hdamento de qualquer acusação criminal contra ele apresentada, 

Artigo XI 

1 .  Todo homem acusado de um ato delihioso tem o direito de ser presumido inocente 

até que sua culpa fique legalmente comprovada em um julgamento público, no qual todas as garantias 

necessárias a sua defesa ihe tenham sido asseguradas. 

2. Ninguém poderá ser condenado por qualquer ação ou omissão que, no momento em 

que foram praticadas, tião cotistituíarn delito perante O direito tucioml ou inteniacional. Tatnbém ti20 

será imposta pena mais grave do que aquela que era aplicável no momento em que o ato áelituoso foi 

cometido. 

Artigo XII 

Ninguém sofrerá interfer8ncias arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu lar 

ou na sua correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todo homem tem direito a 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

Artigo XnI 

1. Todo homem tem direito a liberdade de locomoção e de escolha de sua residbcia 

dentro das fronteiras de cada Estado. 

2. Todo homem tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, bem como de 

a ele regressar. 
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Artigo X N  

1 .  Todo hotnetn vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em 

outros países 

2. Este direito não pode, porem, ser invocado no caso de perseguição legitimamente 

motivado por crimes de direito comum ou por titividades conttbrias tios propósitos e princípios das 

Nações Unidas. 

1.  Todo homem tem direito a uma nacionalidade 

2. Ninguém poderá ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem de direito de 

mudar de nacionalidade. 

Artigo XVI 

1. Homens e mulheres maiores de idade têm o direito de contrair matrimônio e de 

constituir uma família, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião; e, durante o 

casamento e na sua dissolução, gozam de iguais direitos. 

2. O casamento só será váhdo com o livre e pleno consentimento dos nubentes 

3.  A família é o ntícleo natural e fundamental da sociedade e tem direito a proteção da 

sociedade e do Estado. 

Artigo XVII 

1 .Todo homem tem direito a propriedade, seja individualmente ou em sociedade com 

os outros 
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2. Ninguém será arbitrariamente privado da sin propriedade. 

Artigo XVIII 

Todo homem tem direito a liberdade de pensamento, consciência e religião, este direito 

inclui a liberdade de mudar de religifio ou de crença, bem como a liberdade de manuestar essa religião 

ou de crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos, isolada ou coletivamente, em público 

ou em particular. 

Artigo XIX 

Todo homem tem direito a liberdade de opinião e de expressão, o que implica no 

direito de não ser incomodado por suas opiniões e de procurar receber e transmitir informaçbes e idéias 

por quaisqum meios de expressão, independente de fronteiras. 

Artigo XX 

1 .  Todo homem tem direito a liberdade de ~eunião e associação pacíficas. 

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Artigo XXI 

1. Todo homem tem o direito de tomar parte no governo do seu país. diretamente ou 

por intermédio de representantes livremente escolhidos. 

2. Todo homem tem direito de acesso, em condições de igualdade, ao serviço público 

do seu país. 



3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; esta vontade deve 

exprimir-se através de eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou 

processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto. 

Artigo XXII 

Todo homem, como integrante da sociedade, tem direito a sua segurança social e à 

realização - através do esforço nacional e da cooperação internacional e conforme a organizzição e OS 

recursos de cada Estado - dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis a sua dignidade e 

ao livre dcsmvolvimento da sua personalidade. 

Artigo XXIII 

1. Todo homem tem direito ao trababo, a livre escolha de emprego, a condições 

eqiiitativas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. 

2. Todo homem tem direito, sem qualquer discriminação, a igual remuner~ão por 

igual trabalho. 

3. Todos os que trabalham têm direito a uma remunera60 justa e satisfatória, que Ihes 

assegurem, bem como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e 

completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. 

4. todo homem tem o direito de organizar sindic-s e a eles se filiar para a defesa dos 

seus interesses. 



Artigo XXIV 

Todo homem tem direito a T~POUSO e lazer, e, principalmente, a uma limitação razoável 

das horas de trabalho e a férias periódicas remuneradas. 

Artigo XXV 

1. Todos os homens tem direito a um padrão de vida que hes possa assegurar, bem 

como aos seus familimes, saúde e bem-estar, p~incipalmente no que se refere a alimentação, vestujrio, 

habitação, cuidados médicos e aos serviços sociais necessários, e direito a segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice Ou outros Casos de perda de meios de subsistência por 

circunstâncias alheias a sua vontade. 

2 .  A maternidade e a uúâancia têm direitos a cuidados e assistência especiais. Todas as 

crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gomão da mesma proteçto social. 

Artigo XXVI 

1. Todo homem tem direito a educação. A educação será gratuita, pelo menos nos 

graus elementares e fuíihentais. O ensino elementar será obrigatório. O ensino técnico e 

profissional deve ser acessível a todos, o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todas as 

pessoas em plena igualdade, baseada no mérito. 

2. A educação será orientada no sentido da plena expansão da personalidade humana e 

ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve fortalecer a compreensão, a 

tolerância e a amizade entre todas as nações e todos 0s grupos raciais ou religiosos, e coadjuvxá as 

atividades das nações unidas para a manutenção da paz. 

3. AOS pais pertence a prioridade do direito de escoiher o gênero de instrução que seri 

minisírada a seus filhos. 



Artigo XXVII 

1 .  Todos os homens têm o direito de participar livremente da vida cultural da 

comunidade, de fmir as artes e de participar do progresso científico e de seus beneficias. 

2. Todos os homens t6m direito a proteção dos interesses morais e materiais 

decorrentes de qualquer produção científtca, literária ou artística de sua autoria. 

Artigo XXVIII 

Todo homem tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma 

ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades estabelecidos na presente 

D e c l ~ a ç h .  

Artigo XXIX 

1.  Todos os homens têm deveres para com a comunidade, fora da qual não 6 possível o 

lik~e e pleno desenvolvimento da sua personalidade. 

2. No exercício dos seus direitos e liberdades, ninguém estará sujeito senão i s  

limitações determinadas pela lei, com vistas exclusivamente a assegurar o devido recodiecimento e o 

respeito dos direitos e liberdades dos outros e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem 

pública e do bem-estar em uma sociedade democrática. 

3. Em hipótese algum estes direitos e liberdades poder80 ser exercidos contrariamente 

aos propósitos e princípios das Naç6es Unidas. 

Artigo XXX 

Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a reconhecer para 

qualquer Estado, grupo ou indivíduo, o direito de exercer qualquer atividade ou de praticar qualquer ato destinado 

a destruir os direitos e liberdades nela estabelecidos. 






	Image00003.tif
	Image00005.tif
	Image00006.tif
	Image00007.tif
	Image00008.tif
	Image00009.tif
	Image00010.tif
	Image00011.tif
	Image00012.tif
	Image00013.tif
	Image00014.tif
	Image00015.tif
	Image00016.tif
	Image00017.tif
	Image00018.tif
	Image00019.tif
	Image00020.tif
	Image00021.tif
	Image00022.tif
	Image00023.tif
	Image00024.tif
	Image00025.tif
	Image00026.tif
	Image00027.tif
	Image00028.tif
	Image00029.tif
	Image00030.tif
	Image00031.tif
	Image00032.tif
	Image00033.tif
	Image00034.tif
	Image00035.tif
	Image00036.tif
	Image00037.tif
	Image00038.tif
	Image00039.tif
	Image00040.tif
	Image00041.tif
	Image00042.tif
	Image00044.tif
	Image00045.tif
	Image00046.tif
	Image00047.tif
	Image00048.tif
	Image00049.tif
	Image00050.tif
	Image00051.tif
	Image00052.tif
	Image00053.tif
	Image00054.tif
	Image00055.tif
	Image00056.tif
	Image00057.tif
	Image00058.tif
	Image00059.tif
	Image00060.tif
	Image00061.tif
	Image00062.tif
	Image00063.tif
	Image00064.tif
	Image00065.tif
	Image00069.tif
	Image00070.tif
	Image00071.tif
	Image00072.tif
	Image00073.tif
	Image00074.tif
	Image00075.tif
	Image00076.tif
	Image00077.tif
	Image00078.tif
	Image00079.tif
	Image00080.tif
	Image00081.tif
	Image00082.tif
	Image00083.tif
	Image00084.tif
	Image00085.tif
	Image00086.tif
	Image00087.tif
	Image00088.tif
	Image00089.tif
	Image00090.tif
	Image00091.tif
	Image00092.tif
	Image00093.tif
	Image00094.tif
	Image00095.tif
	Image00096.tif
	Image00098.tif
	Image00099.tif
	Image00100.tif
	Image00101.tif
	Image00102.tif
	Image00103.tif
	Image00104.tif
	Image00105.tif
	Image00106.tif
	Image00107.tif
	Image00108.tif
	Image00109.tif
	Image00110.tif
	Image00111.tif
	Image00112.tif
	Image00113.tif
	Image00114.tif
	Image00115.tif
	Image00116.tif
	Image00117.tif
	Image00118.tif
	Image00119.tif
	Image00120.tif
	Image00121.tif
	Image00122.tif
	Image00123.tif
	Image00124.tif
	Image00125.tif
	Image00126.tif
	Image00127.tif
	Image00128.tif
	Image00129.tif
	Image00130.tif
	Image00131.tif
	Image00132.tif
	Image00133.tif
	Image00134.tif

