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RESUMO 
 
 

GALO, Fernanda Minardi. Os limites constitucionais à realização da revista íntima no 
ambiente de trabalho. 78 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – 
Graduação em Direito). Faculdade Cidade Verde, 2016. 
 

 
O presente trabalho vem oferecer uma pequena explanação sobre “os limites 
constitucionais à realização da revista íntima no ambiente de trabalho”. O objetivo 
principal desta pesquisa é esclarecer que o empregador, através do seu poder 
diretivo de fiscalização, com a finalidade de proteger o patrimônio empresarial, 
ultrapassa os limites constitucionais estabelecidos que resguardam o trabalhador. 
Cabe salientar que o direito de propriedade do empregador, apesar de estar 
garantido na Constituição Federal, deve ser exercido de forma moderada e 
proporcional obedecendo aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa 
humana e da intimidade do trabalhador. Desta forma, quando a revista íntima é 
realizada de maneira vexatória e constrangedora, ultrapassando os limites 
estabelecidos na Carta Magna, ela viola o princípio fundamental da dignidade do 
trabalhador e dos direitos da personalidade. Neste sentido, será analisado também o 
art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei 13.271/2016 que 
vedam a revista íntima das funcionárias e clientes da empresa e a sua importância 
para o tema abordado. Para tanto, serão utilizados os métodos de revisão 
bibliográfica e método de abordagem dedutivo. 
 
 
Palavras-chave: Revista íntima. Limites constitucionais. Poder diretivo do 
empregador. Violação dos princípios fundamentais. Meio ambiente de trabalho. 
 

 
 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
GALO, Fernanda Minardi. The constitutional limits against body searches in the 
workplaces. 78 p. Final Paper ( Monograph – Law School). Faculdade Cidade Verde, 
2016. 
 
 
This paper aims to offer a few explanations about “The constitutional limits against 
body searches in the workplaces”. The main objective of this research is to clarify 
that the employer through its governing power of supervision to protect business 
assets exceeds the established constitutional limits that protect the worker. It should 
be noted that the employer's property rights despite being guaranteed in the Federal 
Constitution must be exercised in a moderate and proportional way obeying the 
constitutional principles of human dignity and worker privacy. Therefore, when the 
body searches is performed vexatious and shaming way beyond the limits laid down 
in the Constitution violates the fundamental principle of the dignity of workers and the 
rights of personality. In this regard we will also review Article 373-A, section VI, the 
Labour Law Code and the Law 13.271 / 2016 which prohibit the body searches of the 
employees and customers of the company and what is its importance to the topic 
discussed. Therefore, methods of bibliographic research and deductive method of 
approach will be used. 
 
 
Keywords:  Body Searches. Constitutional limits. Human rights abuse. Fundamental 
principles violations. Workplaces. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho é considerado um direito fundamental do homem, por sua vez, a 

sociedade tem nele a concretização de uma vida digna e livre. Isto, pautado nos 

princípios constitucionais e no direito ao meio ambiente de trabalho saudável e com 

qualidade. Nesse contexto, a atividade laboral tem relevância econômica, social e 

pessoal, por conseguinte surgiu a necessidade de organização de direitos, deveres 

e limites nas relações entre empregados e empregadores. 

A Constituição Federal assegura o direito de propriedade ao empregador, 

que por meio do poder diretivo de fiscalização, partindo assim da finalidade de 

proteger seu patrimônio, o mesmo realiza revistas íntimas em seus empregados. 

Entretanto, o direito de propriedade tem limites em virtude dos direitos fundamentais 

consagrados na Constituição Federal, pois estes protegem o trabalhador 

assegurando para ele uma vida digna e respeito à sua privacidade. 

Cabe destacar que a revista íntima é vedada e viola os princípios da 

dignidade da pessoa humana e da privacidade do trabalhador, conforme preleciona 

o art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei n. 13.271 de 15 

de abril de 2016. Por esse motivo, o objetivo principal desta pesquisa é verificar 

quais os limites constitucionais que o empregador deve respeitar ao realizar revistas 

íntimas em seus empregados.  

Tal problemática se faz necessária uma vez que o direito de propriedade do 

empregador, apesar de estar garantido na Constituição Federal, deve ser exercido 

de forma moderada e proporcional, obedecendo ao princípio constitucional da 

dignidade e os direitos da personalidade do trabalhador. 

Portanto, o estudo a seguir exposto, parte do problema de pesquisa no qual 

se questiona: O que é a revista íntima e quais os limites constitucionais à realização 

desta? Para respondermos este questionamento traçamos um percurso que 

contemplará como objetivo geral: desenvolver um estudo sobre a revista íntima 

enquanto prática no ambiente de trabalho e os limites constitucionais à realização 

desta. Dessa forma, trouxemos como objetivos específicos: discorrer e esclarecer 

sobre quais são os limites constitucionais à realização da revista íntima; apresentar 
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uma análise do art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei 

n. 13.271/2016, os quais vedam a prática de revista íntima nas funcionárias e 

clientes da empresa, bem como abordar o entendimento majoritário dos tribunais. 

A análise do tema é importante na medida em que, apesar da proibição já 

existente desde 1999, a revista íntima é prática constante nas empresas. Além do 

que, em tempos de defesa da valorização do trabalhador como pessoa humana, o 

empregador os coloca em situação de desrespeito à dignidade e ao pleno 

desenvolvimento de sua personalidade. 

Para atingir esses objetivos foi utilizado o método de revisão bibliográfica, 

por meio da pesquisa em doutrinas e jurisprudências, bem como o método de 

abordagem dedutivo. 
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1 A EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a evolução do Direito do Trabalho, bem 

como a relação de emprego e dos sujeitos da relação jurídica em decorrência do 

contrato de trabalho. Também será abordado o poder de direção, suas espécies e 

os limites de atuação do empregador. Tais pontos serão revistos dando ênfase, 

importância e consistência à análise das práticas das revistas nos empregados 

como forma de atuação do poder de fiscalização do empregador.  

Um dos fundamentos utilizados pelo empregador para a prática de revistas 

íntimas nos empregados é o direito de propriedade, temática esta que será 

abordada no segundo capítulo. Paralelamente, discorrer-se-á sobre os direitos 

fundamentais, direitos da personalidade e influência do meio ambiente de trabalho 

onde está inserido o empregado. 

 

 

1.1 HISTÓRIA DO DIREITO DO TRABALHO 

 

 

O trabalho é “toda energia humana, física ou intelectual, empregada com um 

fim produtivo”, conforme definição de Arnaldo Süssekind (2010, p.3). Dessa forma, 

ele é tão antigo quanto o homem. Na pré-história, o homem primitivo foi conduzido à 

atividade laboral pela necessidade de satisfazer a fome e garantir sua defesa 

pessoal. Nesse contexto, ele caçou, pescou e lutou contra o meio físico, animais e 

seus semelhantes. Nesse momento, a mão era o único instrumento do seu trabalho. 

Em outras palavras, Süssekind (2010. p.3) o entende como uma constante luta pela 

sobrevivência.  

A necessidade de defender-se dos animais e de outros homens, fez com que 

o homem desenvolvesse métodos de fabricação de armas e instrumentos de defesa. 

Mais tarde, ele aperfeiçoou as armas de caça e pesca, bem como criou novos 

instrumentos de trabalho e ferramentas de produção. (SÜSSEKIND, 2010, p.3). 

A necessidade de se associar determinou a formação de pequenas tribos que 

lutavam entre si. Num primeiro momento, os cativos eram mortos e comidos. Depois, 
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com o desenvolvimento da caça, da agricultura e da pesca, eles já não passavam 

mais fome, o que levou os prisioneiros à condição de escravos. 

O trabalhador escravo era visto como um bem, isto é, um objeto. Para Símon 

(2000, pp.20-21), a cultura escravista negava valorização ética e jurídica a esse tipo 

de trabalho que era tido como o esteio da economia de vários povos da antiguidade. 

No mesmo sentido, Arnaldo Süssekind (2005), citado por Beraldo (2012, 

p.33), afirma que: 

 

[...] Aos escravos eram dados os serviços manuais exaustivos não só 
por essa causa como, também, porque tal gênero de trabalho era 
considerado impróprio e até desonroso para os homens válidos e 
livres. A escravidão entre os egípcios, os gregos e os romanos, 
atingiu grandes proporções. Na Grécia havia fábricas de flautas, de 
facas, de ferramentas agrícolas e móveis, onde o operariado era todo 
composto de escravos. Em Roma os grandes senhores tinham 
escravos de várias classes, desde os pastores até gladiadores, 
músicos, filósofos e poetas. Muitos escravos vieram, mais tarde, a se 
tornar livres, não só porque senhores os libertavam como gratidão a 
serviços relevantes ou em sinal de regozijo em dias festivos, como 
também ao morrer declaravam livres os escravos prediletos. 
Ganhando a liberdade, esses homens não tinham outro direito senão 
o de trabalhar nos seus ofícios habituais ou alugando-se a terceiros, 
mas com vantagem de ganhar os salários para si próprios. Foram 
esses os primeiros trabalhadores assalariados. 

 

Na Idade Média, grande parte do trabalho escravo foi substituído pela 

servidão e com o surgimento da sociedade feudal, a posse da terra era considerada 

fonte de riqueza, assim, quem não possuía terra, embora livre, vivia de maneira 

similar aos escravos (SÍMON, 2000, pp.20-21).  

Os servos eram protegidos pelos senhores feudais em troca do trabalho nas 

suas terras. Para Süssekind (2010, pp.6-7), “O colono, oriundo de antigas gerações 

de escravos ou de trabalhadores livres, vinculava-se juridicamente a terra 

colonizada, juntamente com os seus familiares, tornando-se um parceiro obrigatório 

do eventual detentor do feudo”.  

No fim da Idade Média, com o aumento da população e o nascimento das 

cidades, surgiu o trabalho artesanal e o comércio de bens que passou a ser 

primordial para o desenvolvimento das cidades. As Corporações de Ofícios eram 

empresas administradas pelos mestres que tratavam da formação profissional para 

garantir a mão de obra necessária para execução da atividade econômica na qual 

tinham o monopólio. De acordo com Martins (2003, p.34), essas trouxeram estrutura 
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hierárquica para as atividades econômicas, bem como regulamentaram a 

capacidade produtiva e técnica de produção, o que gerou para o trabalhador mais 

liberdade.  

No Renascimento, o trabalho passou a ser uma atividade de transformação 

se tornando a palavra chave com a Revolução Industrial e o sistema capitalista.  

Nesse sentido, Luciano Martinez (2014, p.59) afirma que: 

 

A ressignificação da expressão “trabalho”, como atributo de 
dignidade e de valor, decorreu de um novo sentido que lhe foi 
outorgado por aqueles que, sendo submissos (escravos e servos), 
encontravam nele a chave para a liberdade e por aqueles que, sendo 
livres, atribuíam a ele o valor de lazer e de aperfeiçoamento do 
espirito. Nessa ordem de coisas, o trabalho humano evoluiu do 
sombrio ermo moral da escravidão para a aspereza relativa da 
servidão (a pessoa ou a gleba), que imperou da Idade Média, e deste 
para o remanso do humanismo renascentista e do iluminismo da 
Idade Moderna, até chegar ao contrato de trabalho concedido no 
ventre da Revolução Industrial. 

 

A Revolução Industrial teve início em 1775, pois, com a descoberta da 

máquina a vapor como fonte de energia, substituiu-se a força humana que era 

exclusivamente manual e braçal. Assim, a necessidade de pessoas para operar as 

máquinas a vapor e têxteis impôs a substituição do trabalho escravo, servil e 

corporativo pelo trabalho assalariado. 

De acordo com Nascimento (2009, p.44), o Direito do Trabalho surgiu com a 

sociedade industrial e o trabalho assalariado por razões econômicas, politicas e 

jurídicas da época. Nesse contexto, o trabalhador era explorado sem direito algum, 

tratavam-se de jornadas de trabalhos excessivas, muitas vezes, em condições 

insalubres e perigosas, com remuneração de baixíssimos salários. Tratando-se de 

um retorno a escravidão, onde o trabalhador era visto como um meio de produção 

inserido na planilha de custos do empregador. 

No mesmo sentido, Amauri Mascaro Nascimento e Sonia Mascaro 

Nascimento (2014, p.43) afirmam que: 

 

A imposição de condições de trabalho pelo empregador, a exigência 
de excessivas jornadas de trabalho, a exploração das mulheres e 
menores, que eram a mão de obra mais barata, os acidentes com os 
trabalhadores no desempenho das suas atividades e a insegurança 
quanto ao futuro e aos momentos nos quais fisicamente não 
tivessem condições de trabalhar foram as constantes da nova era no 
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meio proletário, às quais podem-se acrescentar também os baixos 
salários. 

 

A afronta à dignidade humana chegou ao extremo com a situação do 

trabalhador assalariado, o qual passou a viver sem nenhuma proteção e condições 

dignas de trabalho. Diante dessa situação, começava-se a pensar na necessidade 

de intervenção do Estado nas relações de trabalho. Segundo Marllon Beraldo (2012, 

p.34), “para esta intervenção, o Estado começou a criar normas de proteção ao 

trabalhador com o intuito de coibir várias condutas atentatórias à dignidade deste 

último, garantindo-se, assim, um mínimo de direitos básicos no trato laboral”. 

Em 1802, a Lei de Peel, disciplinou o trabalho do menor, limitando sua 

jornada de trabalho para 12 horas. Em 1813, a França, proibiu o trabalho de 

crianças em minas de subsolo e no ano seguinte o trabalho aos domingos e 

feriados. (NASCIMENTO, A.; NASCIMENTO, S., 2014). 

Em 1833, na Inglaterra, houve uma série de normatizações importantes no 

que se refere ao menor: proibição do trabalho do menor de nove anos de idade; 

limitação da jornada de trabalho dos menores de treze anos para nove horas diárias 

e de doze horas para os menores de 18 anos. Para que tais regulamentações 

fossem seguidas, instituíram-se inspeções nas fábricas. 

 De acordo com Süssekind (2010, p.18), na Alemanha, em 1839, ficou 

proibido o trabalho do menor de nove anos e fixada em dez horas a jornada de 

trabalho do menor de dezesseis anos. Em 1844, a Inglaterra, seguindo tais 

transformações, limitou a jornada de trabalho da mulher em dez horas. Por fim, em 

1847, a mesma limitou a jornada de trabalho para dez horas em caráter geral, o que 

estimulou a intensa campanha sindical dos trabalhadores que reivindicavam jornada 

de oito horas.  

Delgado (2014, p.93) afirma que um dos marcos fundamentais da história do 

Direito do Trabalho foi o Manifesto Comunista de Marx e Engels em 1848. Para 

Amauri Nascimento e Sonia Nascimento (2014, pp.65-66), trata-se de um 

documento que sugeriu a tomada do poder politico pelos trabalhadores para 

extinção do capitalismo e das classes sociais, o que desapareceria com o Estado e 

o direito e daria nascimento à uma autogestão da sociedade.  

Martinez (2014, p.61) aponta outro marco que contribuiu para proteção do 

trabalhador foi a Encíclica Católica Rerum Novarum de 1891. Na Carta, do Sumo 
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Pontífice, Leão XIII discutiu o direito dos trabalhadores de se associarem para 

reinvindicações e defendeu que era dever do Estado intervir na esfera social e 

econômica, isso com a finalidade de proteger os mais fracos. As tensões entre 

capitalismo e socialismo estavam abalando as estruturas da sociedade civil.  

Logo em seguida, foram elaboradas algumas constituições que disciplinavam 

sobre Direito do Trabalho, dentre elas: a Constituição do México de 1917, que foi a 

primeira Constituição a expressar normas trabalhistas em seu art. 123, e a 

Constituição de Weimar de 1919. A partir desses primeiros passos inúmeras 

constituições começaram a tratar do mesmo assunto. (BERALDO, 2012, p.35). 

 Em 1919, instalou-se a Conferência de Paz no palácio de Versalles, o tratado 

criou a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e consagrou o Direito do 

Trabalho como o novo ramo da ciência jurídica, criando princípios fundamentais e 

normas de proteção ao trabalho humano e o controle de sua aplicação. 

(SÜSSEKIND, 2010, pp.25-26). 

 Para Martins (2003, p.35), desde então, as discussões e elaborações de 

documentos e declarações continuaram a tratar do trabalho e da proteção do 

trabalhador, por exemplo, a Carta Del Lavoro na Itália (1927), e a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem (1948) que estabeleceu normas importantes na 

área do Direito do Trabalho.  

 Enquanto o mundo discutia sobre as condições dos trabalhadores 

assalariados, no Brasil, a indústria estava surgindo lentamente e utilizava métodos 

primitivos, próprios do artesanato. Süssekind (2010, pp.31-32) afirma que a 

Revolução Industrial, que motivara, em alguns países, a reação determinante do 

nascimento das leis social-trabalhistas, ainda não havia chegado a terras brasileiras.  

Em 1850, o Código Comercial trouxe alguns benefícios para àqueles que 

trabalhavam no comércio: com normas que mantinham o salário mesmo após 

acidentes imprevistos, aviso prévio, em caso de extinção do contrato de trabalho, 

rescisão com justa causa e indenização por rescisão injustificada do contrato de 

trabalho por prazo determinado. (SÜSSEKIND, 2010, p.32). 

A Lei Áurea de 1888 declarou extinta a escravidão no Brasil, isso não por 

pressão popular, mas por receio dos demais países por questões econômicas. 

Apesar disso, de acordo com Delgado (2014, pp.106-107), ela foi o marco inicial de 

referência da história do direito do trabalho brasileiro, estimulando a “incorporação 
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pela prática social da fórmula então revolucionária de utilização da força de trabalho: 

a relação de emprego”.  

Para Arnaldo Süssekind (2010, p.33), com a Proclamação da República, a 

Constituição Federal de 1891 garantiu “o livre exercício de qualquer profissão, moral, 

intelectual e industrial” (art. 72, parágrafo 4º) e assegurou o direito de associação em 

caráter genérico (art. 72, parágrafo 8º). Assim, o Brasil foi um dos primeiros países a 

assegurar o direito a férias anuais remuneradas à categoria dos trabalhadores 

ferroviários em 1890. 

 Süssekind (2010, p.33) afirma ainda que várias leis foram elaboradas de 

forma esparsa em relação a proteção do trabalhador; dentre elas, em 1891, o 

Decreto n. 1.313 proibiu a admissão de menores de doze anos nas fábricas. Logo 

após foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que passou a expedir 

o decreto sobre profissões (1930), trabalho das mulheres (1932), salário mínimo 

(1936) e da Justiça do Trabalho (1939). 

Martins (2003, p.39) aponta que a Constituição Federal de 1934 foi a primeira 

a discorrer sobre normas do Direito do Trabalho como, por exemplo: salário mínimo, 

isonomia salarial, jornada de trabalho de 08 horas, liberdade sindical, proteção do 

trabalho da mulher e do menor, férias anuais remuneradas e repouso semanal.  

Delgado (2014, pp.112-113) ensina que a partir da Constituição de 1937 o 

Estado passou a intervir nas relações de trabalho. Com a edição do Decreto-lei nº 

5.452 em 1943, intitulado de Consolidação das Leis do Trabalho, reuniram-se as leis 

esparsas da época que ampliaram a legislação trabalhista existente, assumindo, 

uma natureza própria de um código do trabalho.  

As Constituições que vieram posteriormente 1946, 1967, 1988, bem como a 

Emenda Constitucional de 1969, discorreram sobre direito do trabalho. Nesse 

período, foram elaboradas várias leis trabalhistas, como, por exemplo, Lei nº 

605/1949, nela foi regulamentado o repouso semanal remunerado; Lei nº 4.090/1962 

que criou o 13º salário; Lei nº 4.266/1963 que trouxe o salário-família; Lei nº 

5.859/1972 que disciplinou os trabalhadores rurais e a Lei nº 6.019/1974 que 

normatizou o trabalho temporário. (BERALDO, 2012, p.37). 

Em 1988, foi promulgada a Constituição Cidadã que tratava de direitos 

trabalhistas do artigo sétimo até o décimo primeiro. Na Carta Magna, os direitos 

trabalhistas foram incluídos no Capítulo lI, "Dos Direitos Sociais", do Título lI, "Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais". Isso ao passo que, nas Constituições 
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anteriores, os direitos trabalhistas sempre eram inseridos no âmbito da ordem 

econômica e social. Segundo Martins (2003) para alguns autores, o artigo sétimo da 

Lei Maior vem a ser uma Consolidação das Leis do Trabalho, tantos os direitos 

trabalhistas nele acolhido.  

Cabe ressaltar que a caminhada e efetivação dos direitos trabalhistas ainda é 

longa, foram grandes as conquistas, porém, ainda há muito o que se pensar e 

estudar, pois ainda surgirão novos conceitos.  

 

 

1.2 RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO 

 

 

Relação jurídica é toda relação social regulamentada pelo direito, em outras 

palavras, “ela é o alicerce em torno do qual se constroem todos os princípios, 

institutos e regras que caracterizam o universo jurídico” (DELGADO, 2014, p.287). 

Esta relação é, então, composta por quatro elementos fundamentais conforme 

Miguel Reale (2009, apud MARTINEZ, 2014): um sujeito ativo, que é o titular ou o 

favorecido da relação, ou seja, o empregador beneficiário de prestação de serviço; 

um sujeito passivo, trabalhador, devedor da prestação principal; um vínculo de 

atributividade que é o contrato de trabalho e por fim, um objeto que é a prestação de 

trabalho pessoal, intransmissível, subordinado e habitual.  

De acordo com Arnaldo Süssekind (2010, p.149), “a relação de trabalho 

integra o gênero do qual a relação de emprego é uma das espécies”. Dessa forma, o 

conceito de relação de trabalho é amplo, pois abrange todo contrato de atividade, 

uma vez que a base é o trabalhador em qualquer modalidade de serviço prestado. 

Para Delgado (2014, p.287), é clara a distinção entre relação de trabalho e 

relação de emprego. Para o autor, a primeira se refere “a todas as relações jurídicas 

caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma obrigação de 

fazer consubstanciada em labor humano”, em outras palavras, ela engloba a relação 

de emprego, relação de trabalho autônomo, relação de trabalho eventual, trabalho 

avulso e outras mais.  

Já a relação de emprego é uma relação jurídica entre empregador e 

empregado, na qual há trabalho subordinado. Nela, os sujeitos estão ligados pela 
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norma jurídica, assim, trata-se de uma relação negocial estabelecida pela vontade 

das partes. 

Delgado (2014, p.288) afirma que o trabalho empregatício constituiu “a 

relação jurídica mais importante e frequente entre todas as relações de trabalho que 

se tem formado na sociedade capitalista”.  Nesse contexto, o vínculo de emprego é 

uma relação jurídica de natureza contratual, ou seja, a relação de emprego é “um 

contrato, cujo conteúdo mínimo é a lei, tendo como sujeitos, de um lado, o 

empregado, que presta serviços, e de outro o empregador, para quem os serviços 

são prestados continuadamente, subordinadamente e mediante salário”. (NETO; 

CAVALCANTE, 1998, p.205). 

No que se refere à natureza jurídica da relação de emprego, Amauri 

Nascimento e Sonia Nascimento (2014, p.616) afirmam que existem duas teorias: a 

teoria contratualista defende que a relação entre empregado e empregador como um 

contrato; E a teoria anticontratualista prega a relação de emprego como “um fato 

objetivo e independente de qualquer manifestação subjetiva, na constituição da 

relação jurídica trabalhista”. Molitor (apud NASCIMENTO, A.; NASCIMENTO, S., 

2014, p.616) entende [...] “como uma simples relação de ocupação, duradoura e 

permanente, de origem não contratual, não enquadrável no direito obrigacional como 

simples processo de fato que é, para o qual a coincidência da vontade dos 

participantes não é decisiva”.  

No entanto, o artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 

Decreto-Lei 5.452, 1943) preceitua que “Contrato individual de trabalho é o acordo 

tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego”. Portanto, é entendimento 

majoritário como contrato a relação de emprego, mostrando nitidamente a 

composição entre a vertente contratualista e a antiga vertente institucionalista. 

Segundo Mauricio Godinho Delgado (2014, p.320), “com inegável prejuízo ao 

mínimo de lógica formal e jurídica”. 

Por um determinado tempo existiam dúvidas em relação à natureza jurídica 

da relação de emprego. Porém, para caracterizá-la não é obrigatório um contrato 

escrito. Assim, uma relação de emprego é considerada não pelo fato de haver um 

contrato de trabalho escrito e carteira de trabalho assinada, uma vez que o 

importante é preencher os requisitos da relação de emprego, quais sejam: 

pessoalidade, pessoa física, subordinação, onerosidade e habitualidade. 
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Assim, contrato é um negócio jurídico que resulta de um mútuo consenso, de 

um encontro de duas vontades. De acordo com Beviláqua (1950), citado por Carlos 

Roberto Gonçalves (2012, p.20), trata-se de um “acordo de vontades para o fim de 

adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos”. 

Luciano Martinez (2014, p.158) define contrato de emprego como: 

 

O negócio jurídico pelo qual uma pessoa física (o empregado) 
obriga-se, de modo pessoal e intransferível, mediante o pagamento 
de uma contraprestação (remuneração), a prestar trabalho não 
eventual em proveito de outra pessoa, física ou jurídica 
(empregador), que assume os riscos da atividade desenvolvida e que 
subordina juridicamente o prestador. 

 

Dessa forma, o mesmo pode ser classificado dentro da teoria civil dos 

contratos. Para Martinez (2014, p.158), ele é típico ou nominado porque é previsto 

em lei; é comutativo, pois, essas partes tem pleno conhecimento dos seus direitos e 

deveres; sinalagmático uma vez que gera direitos e deveres para ambas as partes 

de forma equivalente; é oneroso haja vista que pressupõe despesas de ambos os 

lados. 

O contrato de emprego, de acordo com Martinez (2014, p.158), ainda: é 

personalíssimo porque celebrado intuitu personae, ou seja, só por aquela pessoa 

pode ser prestado; em regra não solene, pois, não é obrigatório ser escrito; é de 

trato sucessivo uma vez que suas prestações são oferecidas de forma continua e é 

principal porque não depende de outros ajustes para ser praticado. 

 

 

1.2.1 Sujeitos da relação jurídica de emprego 

 

 

A relação jurídica de emprego tem como sujeitos o empregado e o 

empregador. De acordo com o artigo terceiro da Consolidação das Leis do Trabalho, 

empregado é “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. Ainda, o parágrafo único 

do mesmo diploma legal prevê que “não haverá distinções à espécie de emprego e à 

condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual”. No 

mesmo sentido, o artigo segundo do mesmo diploma legal preleciona que 
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empregador é “a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 

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

(BRASIL, Decreto-Lei 5.452, 1943). 

Alguns autores abordam definições para o que vem a ser esse sujeito 

empregado ou trabalhador, segundo Cabanellas (1968), citado por Amauri Mascaro 

Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento (2014, p.668), “trabalhador é a pessoa 

física que por contrato obriga-se com a outra parte – patrão ou empresário – a 

prestar subordinadamente e com certa continuidade em serviço remunerado”. 

 Já José Martins Catharino (1972), citado por Amauri Mascaro Nascimento e 

Sonia Mascaro Nascimento (2014, p.668), afirma que empregado é “o trabalhador a 

serviço de outra pessoa em virtude de uma relação de emprego, privada e não 

estatutária. Não o é o trabalhador que põe sua força de trabalho a serviço de outra 

pessoa em virtude de uma relação jurídica de outra espécie”. 

 Maurício Godinho Delgado (2014, p.367) afirma que a prestação laborativa 

deve ser realizada por uma pessoa física, pessoalmente, subordinadamente, com 

habitualidade devendo ser onerosa. Nesse mesmo sentido, Amauri Mascaro 

Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento (2014, p.669) também destacam que para 

configurar empregado devem-se preencher os seguintes requisitos: ser pessoa 

física, subordinado, ineventualidade do trabalho, salário e pessoalidade da 

prestação de serviços, esta resultante da definição de empregador. 

 Ainda, Luciano Martinez (2014, p.150) entende esses requisitos como: 

pessoalidade, onerosidade, não assunção (pelo prestador) dos Riscos da Atividade 

do Tomador de Serviços, duração continua ou não eventual e subordinação. 

O primeiro requisito para caracterização de empregado é ser pessoa física, ou 

seja, ser uma pessoa natural, pois os bens jurídicos tutelados pelo Direito do 

trabalho como: vida, saúde, integridade moral, bem-estar, lazer, etc., importam a 

pessoa física, não podendo ser pessoa jurídica. (DELGADO, 2014, p.294). 

Já o segundo requisito para caracterização de empregado é a pessoalidade 

que significa, nas palavras de Luciano Martinez (2014, p.150), que a contratação de 

um empregado leva em consideração todas as suas qualidades e aptidões pessoais. 

Por causa disso, o empregador contrata aquela pessoa específica e o serviço deve 

ser executado por ela. Dessa forma, é intransferível, ou seja, o trabalhador não pode 

ser substituído por outro em suas atividades, porque, se assim o for, não será um 

contrato de emprego, mas sim ajuste contratual diverso. 
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Amauri Mascaro Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento (2014, p. 670) 

destacam que a pessoalidade se trata de um conceito amplo, é intransferível, próprio 

dos contratos intuitu personae o que não é exclusivo na relação de emprego. Os 

autores ainda afirmam que ela é indissociável referente ao trabalhador e o trabalho 

realizado, em outras palavras, ela é de personalidade na medida em que quem 

desempenha o trabalho deve ter a proteção legal de direitos básicos, e, o de espírito 

de colaboração porque se o empregado precisa daquele trabalho para sobreviver 

deve cumprir um dever ético-jurídico de lealdade ao empregador. 

Conforme Maurício Godinho Delgado (2014, p.294), a pessoalidade, é 

elemento que incide apenas sobre a figura do empregado e sendo personalíssima a 

obrigação de prestar os serviços não é transmitida a herdeiros e sucessores. 

O terceiro requisito para caracterização de empregado é a subordinação que, 

apesar de apontar inúmeras formas de subordinação, de acordo com o artigo 

terceiro da Consolidação das Leis do Trabalho, corresponde à subordinação jurídica. 

Tal subordinação jurídica admite que o empregado renuncie, em parte, à sua 

liberdade de ação, aceitando, dentro de limites, que o empregador dirija e controle a 

prestação de serviço. (BARROS, 1997, p.72). 

Segundo Orlando Gomes e Elson Gottschalk (1996, p.119), o aspecto passivo 

dessa subordinação seria o dever de obediência e o aspecto ativo seria o poder de 

comando, pois todo contrato de emprego gera um estado de subordinação do 

empregado, sendo que este deve se curvar aos critérios diretivos do empregador. 

Mauricio Godinho Delgado (2014, p.304) classifica subordinação como 

fenômeno jurídico, derivado do contrato entre empregado e empregador, “pelo qual 

o primeiro acolhe o direcionamento objetivo do segundo sobre a forma de efetuação 

da prestação de serviços”. 

O quarto requisito para caracterização de empregado é a não eventualidade 

ou habitualidade que significa que o trabalho deve ter continuidade, deve ser 

prestado em caráter permanente. Sobre esse item, Orlando Gomes e Elson 

Gottschalk (1996, pp.78-79) afirmam que a continuidade da prestação é um requisito 

muito importante, isso para que o trabalhador possa desfrutar das prerrogativas que 

a lei lhe garante, assim o trabalho não deve ser prestado em caráter esporádico.  

Nesse caso, a estabilidade da relação é essencial, pois, a maior parte dos 

direitos do empregado está alicerçada na continuidade dos serviços prestados, bem 

como na remuneração paga pelo empregador. Sendo assim, o trabalho prestado 
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ocasionalmente e transitoriamente não atribui a seu executor condição jurídica de 

empregado. “A continuidade não deve ser entendida como a prestação efetiva de 

serviço duradouro. Para que se verifique, basta que as partes tenham a intenção de 

se ligar por tempo considerável” (GOMES; GOTTSCHALK 1996, pp.78-79). Não 

sendo assim “necessário que o vínculo dure permanentemente, nem há limite de 

tempo para esse fim”. 

O quinto requisito para caracterização do empregado é a onerosidade. Por ela 

o empregado, ao prestar os serviços ao empregador, tem o direito de receber 

pagamento por tais serviços. Nesse caso, o trabalhador vende sua força de trabalho. 

Luciano Martinez (2014, p.151) aborda que a onerosidade, no plano objetivo, 

manifesta-se pelos pagamentos materiais feitos ao prestador de serviços, e, no 

plano subjetivo, manifesta-se pela intenção contraprestativa, intenção econômica 

conferida pelas partes. 

O sexto requisito para caracterização do empregado é a alteridade ou não 

assunção (pelo prestador) dos Riscos da Atividade do Tomador de Serviços. Esse 

requisito significa que os riscos da atividade econômica estão por conta do 

empregador, ou seja, nada tem haver com o empregado, o empregado não assume 

os riscos ou prejuízos do negócio.  

 Após a definição de empregado se faz necessário à definição de empregador. 

De acordo com o artigo segundo da Consolidação das Leis do Trabalho, já citado 

anteriormente, empregador é toda empresa que ao assumir os riscos da atividade, 

contrata mediante salário e dirige a prestação de serviços de seus empregados. 

Segundo Amauri Mascaro Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento (2014, 

p.690), empregador é “todo ente para quem uma pessoa física prestar, com 

pessoalidade, serviços continuados, subordinados e assalariados”. Assim, é por 

meio da definição de empregado que se chega à definição de empregador. 

Nos parágrafos do artigo segundo da Consolidação das Leis do Trabalho, 

(BRASIL, Decreto-Lei 5.452, 1943) ainda tratamos da definição de empregador: 

 

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da 
relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de 
beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem 
fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. 
§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, 
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comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os 
efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a 
empresa principal e cada uma das subordinadas. 

 

Assim, entende-se também por empregador os profissionais liberais que 

contratam trabalhadores para prestação de serviços subordinado. 

Luciano Martinez (2014, p.239), ensina que empregador é: 

 

A pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado (este 
excepcionalmente autorizado a contratar) concedente da 
oportunidade de trabalho, que, assumindo os riscos da atividade 
(econômica ou não econômica) desenvolvida, admite, assalaria e 
dirige a prestação pessoal de serviços de outro sujeito, o empregado. 

 

Délio Maranhão (2000, p.294) entende empregador como “um dos sujeitos do 

contrato de trabalho, é a pessoa física ou jurídica que, assumindo os riscos da 

atividade econômica, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços”. 

De acordo com as definições de empregador analisar-se-á as características 

a ele atreladas. O empregador pode ser pessoa física, isto é, não é necessário ser 

pessoa jurídica para exploração de sua atividade. Em regra, o empregador é pessoa 

jurídica. Pode ser despersonalizado, pois “a existência do empreendimento não está 

condicionada a de nenhum dos seus empreendedores, pessoas físicas”.  

Assim, o artigo 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho prevê que 

qualquer alteração na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará 

os direitos adquiridos pelos seus empregados (MARTINEZ, 2014, p.241). 

Consequentemente, caso haja mudança de sócios, transformação de uma empresa 

individual em sociedade limitada ou então alienação, cessão, fusão, incorporação, 

em nada afetará o contrato de trabalho ou direitos adquiridos pelo empregado. Em 

suma, os riscos da atividade estão por conta do empregador, tendo em vista que é 

ele o destinatário do proveito final, sendo vantagens ou prejuízos. 

Tal característica também é conhecida como alteridade, uma vez que o 

contrato de trabalho transfere para uma das partes todos os riscos a ele inerentes e 

sobre ele incidentes. Delgado (2014, p.420) ensina que ao falar em riscos entende-

se por “responsabilização do empregador pelos custos e resultados do trabalho 

prestado, além da responsabilização pela sorte do seu próprio empreendimento”.  

O empregador possui poderes de direção na relação de emprego e, portanto, 

comanda as atividades desenvolvidas pelos empregados. Desta forma, para darmos 
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continuidade nessa discussão, será analisado o poder diretivo do empregador em 

virtude do objeto dessa pesquisa. 

 

 

1.3 PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR 

 

 

O empregador, ao assumir os riscos da atividade desenvolvida, passa a ter 

poder na prestação dos serviços do empregado e, portanto, tem o direito de 

estabelecer a organização, a disciplina e o controle do seu empreendimento. 

O poder diretivo, nas palavras de Luciano Martinez (2014, p.244), é a 

“prerrogativa dada ao empregador para exigir determinados comportamentos lícitos 

dos seus empregados com vistas ao alcance de propósitos preestabelecidos”. [...] 

“somente em virtude do vínculo de emprego surge o fundamento de domínio e a 

razão de ser da subordinação jurídica”. 

Segundo Amauri Mascaro Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento (2014, 

p.717), o poder diretivo é “a faculdade atribuída ao empregador de determinar o 

modo como a atividade do empregado, em decorrência do contrato de trabalho, 

deve ser exercida”. Adiante, Arnaldo Sussekind (2010, p.278) afirma que poder 

diretivo é “a faculdade de estatuir as normas que deverão reger a organização e o 

funcionamento dos serviços da empresa, bem como os métodos de execução das 

respectivas tarefas”. 

Octavio Bueno Magano (1984, p.164) entende que esse tipo de poder é 

hierárquico, ou seja, é o dever de submissão do empregado ao poder de direção do 

empregador. Para o autor, ele é tão importante ao contrato de trabalho quanto à 

obrigação de trabalhar e receber a remuneração. 

Para Maurício Godinho Delgado (2014, p.684), o poder diretivo é chamado de 

poder empregatício, que é definido da seguinte forma: 

 

É o conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem jurídica e 
tendencialmente concentradas na figura do empregador, para 
exercício no contexto da relação de emprego. Pode ser conceituado, 
ainda, como o conjunto de prerrogativas com respeito à direção, 
regulamentação, fiscalização, e disciplinamento da economia interna 
à empresa e correspondente prestação de serviços. 
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O poder é um elemento crucial nas relações sociais, independente de que tipo 

de relação seja. Quando se trata de relação de emprego, ele é ainda mais 

importante, pois o empregado passa a maior parte do seu tempo no local de 

trabalho. 

Sergio Pinto Martins (2003, p.200) explica a razão do poder diretivo da 

seguinte forma: 

 

Várias seriam as teorias que procuram justificar o poder de direção 
do empregador. O empregador dirige o empregado, pois é 
proprietário da empresa. A segunda teoria esclarece que o 
empregado está sob subordinação do empregador, ou seja, sujeita-
se às ordens de trabalho. O reverso da subordinação seria o poder 
de direção do empregador dirigindo a atividade do empregado. A 
terceira teoria entende que a empresa é uma instituição. Considera-
se instituição aquilo que perdura no tempo. O poder de direção seria 
decorrente do fato de o empregado estar inserido nessa instituição, 
devendo obedecer a suas regras. Para alguns autores, o poder de 
direção seria direito potestativo, ao qual o empregado não poderia 
opor-se. Esse poder, porém, não é ilimitado, pois a própria lei 
determina as limitações do poder de direção do empregador. 

 

Dessa forma, a doutrina divide o poder de direção do empregador em três 

vertentes: o poder de organização, o poder disciplinar e o poder de controle ou de 

fiscalização, estes serão detalhados nos subitens abaixo para maiores 

esclarecimentos. 

 

 

1.3.1 Poder diretivo de organização 

 

 

 Segundo Luciano Martinez (2014, p.245) o poder de organização é “uma 

variável do poder diretivo que permite ao empregador, dentro dos limites da lei, a 

expedição de comandos que orientam o modo como os serviços devem ser 

realizados”. Em outras palavras, o empregador tem a faculdade de administrar a sua 

empresa da maneira que quiser determinar suas normas, quantos funcionários irá 

contratar, quem irá desempenhar cada atividade, a forma de planejamento, o local e 

estrutura da empresa e demais medidas. 

Ainda de acordo com o autor anteriormente mencionado, há empresas que 

preferem criar um sistema de comando chamado Regulamento Interno de Trabalho 
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(RIT) que tem vários objetivos. Um dos mais importantes se trata de dar “à definição 

clara e precisa dos procedimentos de rotina e à delimitação de direitos 

suplementares àqueles contidos em lei, inclusive no tocante aos requisitos de 

aquisição”. (MARTINEZ, 2014, p.245). 

Nas palavras de Amauri Mascaro Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento 

(2014, p.718), “cabe ao empregador determinar as normas de caráter técnico as 

quais o empregado está subordinado e que são expedidas por mero contrato verbal, 

individual ou geral, ou por comunicados escritos, avisos, memorandos, portarias, 

etc”. 

 Entretanto, ressalta-se que o poder de organização deve sofrer limitações 

para dar proteção ao empregado. Dessa forma, o empregador não pode ter poderes 

ilimitados tendo em vista que o empregado ficaria vulnerável aos interesses do 

empregador. De acordo com Amauri Mascaro Nascimento (2009, p.225), “não se 

pense que esse poder é absoluto. Vem sofrendo crescentes limitações impostas 

pelas leis, convenções coletivas e sentenças normativas, levando-se em conta a 

necessidade de proteger o empregado”. 

 

 

1.3.2 Poder diretivo disciplinar 

 

 

O poder disciplinar é o poder que o empregador tem em dar ordens aos seus 

empregados, no que tange as suas atividades, bem como puni-los no caso do não 

cumprimento de seus deveres. De acordo com Amauri Mascaro Nascimento e Sonia 

Mascaro Nascimento (2014, p.718), trata-se do “direito do empregador de exercer a 

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

ordens de serviço e de impor sanções disciplinares”. 

 Segundo Arnaldo Süssekind (2010, p.278), o poder disciplinar concerne na 

“faculdade de fiscalizar a observância das normas ditadas no uso do poder diretivo e 

punir as infrações cometidas pelos empregados”. Em outro entender, Maurício 

Godinho Delgado (2014, p.690) afirma que se trata do “conjunto de prerrogativas 

concentradas no empregador dirigidas a propiciar a imposição de sanções aos 

empregados em face do descumprimento por esses de suas obrigações 

contratuais”. 
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Amauri Mascaro Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento (2014, p.718) 

entendem que existem duas correntes doutrinarias sobre poder disciplinar, uma 

nega e a outra afirma. A que afirma é majoritária, ela não nega totalmente o poder 

de punir do empregador, porém, informa que esse poder é incorporado pelo direito 

do contrato, afastando o fundamento entre as partes. Maurício Godinho Delgado 

(2014, p.711) afirma que a corrente negativista não encontra fundamentação jurídica 

no poder disciplinar, isto é, “seria inviável aferir-se validade legal a um poder 

efetivamente disciplinar no contexto da relação de emprego”. O poder de punir é 

prerrogativa do Estado e não do empregador, portanto, o empregador não tem 

direito de punir seus empregados. 

Amauri Mascaro Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento (2014, p.718) 

destacam que “outra corrente admite o poder disciplinar fundado ou no contrato 

(doutrina contratualista), na propriedade privada (doutrina da propriedade privada) 

ou na instituição (doutrina do institucionalismo)”. 

Os autores anteriormente mencionados (2014, p.718) entendem que na 

doutrina contratualista, “o fundamento do poder punitivo do empregador é o próprio 

contrato, expressão de autonomia da vontade das partes e do estado de sujeição 

decorrente do próprio vinculo de natureza contratual”. 

Já na doutrina da propriedade privada, “o poder disciplinar decorre da 

propriedade da empresa, conjunto de bens pertencentes ao patrão. Quem tem a 

propriedade deve ter o correlativo direito de usá-la e dela desfrutar, e assim 

justificar-se-ia a atitude punitiva do empregador na defesa de sua propriedade”. 

(NASCIMENTO, A.; NASCIMENTO, S., 2014, p.718). 

 Por fim, a doutrina do institucionalismo aborda que existe o poder disciplinar 

do empregador, sendo ele um poder social e não individual. Para Amauri Mascaro 

Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento (2014, p.719), “exercido para o bem da 

coletividade; esse poder se expressa pelos meios necessários para o cumprimento 

das suas finalidades, as penas ou sanções disciplinares”. 

Arnaldo Sussekind (2010, p.278) afirma que, para Orlando Gomes (1995), “a 

necessidade de manter a ordem no local do trabalho justifica o direito privado de 

punir, que se origina, em última análise, da relação contratual em que se gera o 

vínculo concreto de subordinação jurídica do empregado”. 
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 Para Luciano Martinez (2014, p.247) o poder disciplinar é a ultima ratio do 

poder diretivo, ou seja, a “sanção aplicada ao empregado é a resultante da infração 

a condutas relacionadas ao contrato de emprego”. 

Beraldo (2012, pp.48-49) assevera que a aplicação de medidas disciplinares 

deve ser dosada, tendo em vista que o poder disciplinar não é absoluto. Dessa 

forma, o empregador não pode abusar de seu poder e deve saber como aplicar tais 

medidas. Assim, o uso desse poder deve estar regido pela legislação, no contrato de 

trabalho, no regulamento da empresa e nos acordos e convenções coletivas, sendo 

prioritário o respeito à dignidade do trabalhador.  

Alice Monteiro de Barros (2005) citada por Marllon Beraldo (2012, p.47), 

ensina que a aplicação dessas medidas deverá ser imediata sob pena de perdão 

tácito. Deve haver proporcionalidade na pena aplicada com a falta cometida, 

lembrando sempre da impossibilidade da duplicidade de aplicação de medidas 

disciplinares, isto é, non bis in idem, sendo que a punição aplicada não pode ser 

substituída. 

Nesse sentido, Amauri Mascaro Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento 

(2014, pp.719-720) abordam que: 

 

No Brasil, a CLT permite a suspensão disciplinar do empregado de 
até 30 (trinta) dias (art. 474). Se a penalidade tiver duração maior, 
terá os mesmos efeitos que dispensa sem justa causa, assegurados 
ao empregado os direitos da ruptura do contrato pelo empregador. 
Embora não prevista em lei, a advertência é admitida sob o 
argumento de que prevendo a lei sanção mais grave e prejudicial, a 
suspensão, em nada impede penalidade mais branda, a advertência, 
uma vez que nesta o trabalhador não perde o salário nem deixa de 
trabalhar. Não há normas legais regulando a forma como devem ser 
comunicadas a suspensão e a advertência, pelos usos por meio de 
carta. Não são admitidas outras penalidades, como a multa, salvo 
quanto a atletas profissionais, o rebaixamento de função, salvo 
quanto a exercentes de cargos de confiança, e as transferências 
punitivas. O controle sobre o exercício do poder disciplinar cabe a 
Justiça do Trabalho, podendo empregado punido pedir mediante 
processo judicial a anulação da penalidade. 

 

Luciano Martinez (2014, p.248) afirma que “entre as modalidades punitivas 

estão, em ordem de gravidade, a advertência (verbal ou escrita), a suspensão 

disciplinar e a dissolução contratual por justo motivo”. Segundo ele, a pena de 

advertência apesar de não ter previsão legal, decorre de costume, uma fonte jurídica 
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indiscutível. Nesse caso, a advertência “é um alerta para evitar uma sanção com 

efeitos materialmente mais gravosos”. 

Martinez (2014, p.248) classifica a suspensão disciplinar como uma “pena 

tipicamente trabalhista que atinge o obreiro no plano pecuniário”. A mesma esta 

prevista no artigo 474 da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme informado 

acima. Seu “dimensionamento será ordenado pelo empregador nos limites da 

razoabilidade do comportamento praticado pelo empregado”. Ficando para a Justiça 

do Trabalho a análise de abusos do empregador na aplicação da penalidade.  

A dissolução contratual por justa causa mencionada pelo referido autor seria 

uma pena extrema, tal situação implicaria em cessação do vínculo e não uma 

circunstância caracterizada como sanção. Apesar de haver privação de alguns 

direitos como, por exemplo, a liberação do FGTS e habilitação do seguro-

desemprego, fica evidente que constitui punição ao empregado transgressor. 

(MARTINEZ, 2014, pp.248-249). 

Portanto, a aplicação de medidas punitivas pelo empregador não é absoluta e 

deve observar os princípios constitucionais que protegem o trabalhador. 

 

 

1.3.3 Poder diretivo de controle ou de fiscalização 

 

 

O poder de controle ou poder de fiscalização, assim chamado por Luciano 

Martinez (2014, p.245), foi estabelecido a partir do poder diretivo do empregador, 

permitindo-lhe, dentro dos limites da lei, controlar as atividades exercidas, bem como 

o desenvolvimento delas por seus empregados. 

Segundo Amauri Mascaro Nascimento e Sonia Mascaro Nascimento (2014, 

p.720), o poder de controle garante ao empregador “o direito de fiscalizar o trabalho 

do empregado. A atividade deste, sendo subordinada e mediante direção do 

empregador, não é exercida do modo que o empregado pretende, mas daquele que 

é imposto pelo empregador”. 

No mesmo sentido, os autores abordam que “a marcação dos horários de 

entrada e saída no serviço por meio de cartões de ponto ou livro de ponto, a 

prestação de contas de empregados vendedores, o controle de qualidade de peças 
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produzidas pelos empregados” são formas de fiscalização do poder diretivo do 

empregador. (NASCIMENTO, A.; NASCIMENTO, S., 2014, p.720). 

Outra forma de fiscalização são as revistas realizadas nos empregados e em 

seus pertences. Tal procedimento traz uma problemática que merece maior atenção, 

em virtude do tema abordado neste trabalho. Amauri Mascaro Nascimento (2009, p. 

664) ensina que o empregador tem direito de fiscalizar o modo como a atividade é 

exercida e não direitos sobre a pessoa do empregado. 

Nascimento (2009, p.667) aborda que toda conduta ou método de fiscalização 

que agrida a dignidade do trabalhador ou que viole direito individual não tem 

proteção no direito do trabalho. Ele ainda entende que o poder de controle se 

estende ao comportamento do empregado e não somente ao modo de trabalho 

prestado, considerando comum a revista dos pertences do empregado na saída do 

estabelecimento.  

A revista tanto pessoal como íntima, dependendo de como é feita, fere o 

direito à dignidade do trabalhador, direito à intimidade ou vida privada 

(NASCIMENTO, A.; NASCIMENTO, S., 2014, p.720). Nesse caso, é comum que o 

empregador alegue que a fiscalização do trabalho não é o objetivo final de 

determinadas ações, mas sim a proteção ao patrimônio pessoal da empresa, de 

acordo com Martinez (2014, pp.245-246).  

Cabe salientar que o direito de propriedade alegado como justificativa pelo 

empregador, não deve revogar as garantias individuais atribuídas aos empregados 

no ambiente de trabalho. Uma vez que é obrigação do empregador assegurar aos 

trabalhadores um ambiente de trabalho saudável com respeito aos direitos 

fundamentais consagrados na Carta Magna. Partindo desse enfoque, faz-se 

necessário, abordar no capítulo seguinte os direitos que permeiam a relação de 

emprego e o meio ambiente de trabalho. 
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2 OS DIREITOS QUE PERMEIAM A RELAÇÃO DE EMPREGO E O 

MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 

O objetivo deste capítulo é abordar o direito de propriedade como fundamento 

utilizado pelo empregador para a prática de revistas íntimas em seus empregados. 

Para tanto, far-se-á um paralelo com os direitos fundamentais, os direitos da 

personalidade e a influência do meio ambiente de trabalho inserido o empregado. 

 

 

2.1 OS DIREITOS QUE PERMEIAM A RELAÇÃO DE EMPREGO 

 

 

O trabalho é um importante instrumento para a construção de uma vida digna, 

nesse contexto, os direitos que permeiam essa relação tem um papel fundamental 

no desenvolvimento do Direito do Trabalho no Brasil e no mundo. Partindo dessa 

premissa, a Constituição Federal de 1988 trouxe um rol de direitos e princípios 

norteadores do direito do trabalho, dessa forma, esses cabem ser lembrados em 

virtude de sua importância para o presente estudo. 

O primeiro ponto a ser discutido se refere ao artigo quinto da Constituição 

(1988), pois, o mesmo afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, sendo garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no 

Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. 

Destacamos nessa temática que há uma relação entre o direito do trabalho e 

o direito constitucional. Haja vista que a Consolidação das Leis do Trabalho é a 

norma que regula as relações individuais e coletivas de trabalho e a Constituição 

Federal o fundamento de todo ordenamento jurídico brasileiro. Quando tratamos do 

direito do trabalho, principalmente, pois, a “Constituição Cidadã” inovou com um 

capítulo dedicado aos direitos sociais, além de trazer um rol de direitos para o 

trabalhador. O Direito do Trabalho tem como fundamento as garantias previstas na 

Carta Magna que são: dignidade, liberdade, segurança, bem-estar, igualdade, vida, 

saúde, qualidade de vida e a não discriminação. Assim, são passíveis de punição as 
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pessoas que, nas relações de trabalho, gerem perigo ou prejuízo à vida, saúde, 

dignidade, personalidade, ou que tratem o outro de maneira desumana ou 

degradante. (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988). 

A Constituição ainda dispõe das condições físicas do ambiente de trabalho, 

segundo ela, o ambiente deve ser de qualidade, pois o trabalho é um direito que 

possui um valor social que está relacionado à soberania, exercício da cidadania, da 

dignidade humana e mesmo do pluralismo político. Em outras palavras, para Oliveira 

(2002, p.101), trata-se da interpretação de fatos, situações ocorridas dentro das 

relações de emprego, além de fazer com que o Direito do Trabalho atue em 

consonância com o Direito Constitucional. Entre outras considerações, cabe 

destacar que, nas relações de trabalho, o empregador se baseia em seu poder 

diretivo para garantir o direito de propriedade, no entanto, tal poder é limitado em 

virtude de alguns princípios constitucionais que protegem o trabalhador como o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Para compreendermos melhor esses 

princípios serão abordados, nos próximos itens do capítulo, os principais direitos 

garantidos pela Constituição de 1988. 

 

 

2.2 O DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

O trabalho é consagrado e considerado um direito fundamental da República 

Federativa do Brasil e um elemento proporcionador de dignidade da pessoa 

humana, pois o seu valor é considerado um dos fundamentos da ordem econômica, 

que por sua vez tem como finalidade assegurar a todos uma vida digna. 

Segundo Airton Pereira Pinto (2006, pp.85-87), “o bem humano que vale, 

evidencia-se e apresenta-se como primeiro a ser protegido pelo direito, é a sua 

dignidade”. No mesmo sentido, o autor defende que a dignidade “é um valor 

supremo e evidente no humano. É ao mesmo tempo algo que é e que se impõe 

como necessário na realidade existente”. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é assegurado pela Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), em seu artigo 1º, dessa forma, trata-se de um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil formada “pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático”. 
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Tal princípio está previsto no inciso III do referido artigo, enquanto parte dos 

princípios fundamentais.1 

Partindo de tal pressuposto, nota-se que a “dignidade humana é um dos 

pilares nos quais se baseia o Estado Democrático de Direito brasileiro” (RAMIRO; 

PRECIPITO, org., 2015, p.52). Assim, a dignidade humana não é só um valor 

preservado pela Constituição Federal, pois, vai muito além se refere à “um princípio 

que a norteia e dá sentido, como supremo bem que protege e é protegido, na 

relação dialética das produções jurídicas, nas interpretações e no espaço operatório 

dos cultores da ciência do direito”. (PINTO, 2006, p.87). 

Desta forma, nas palavras de Airton Pereira Pinto (2006, pp.88-89): 

 

A dignidade humana como primeiro valor fundamental necessário do 
direito, enquanto princípio da ordem jurídica que ilumina e permeia 
todos os demais princípios, é relacionado e tratado por Celso Antonio 
Pacheco com a soberania popular, com a cidadania, com o 
pluralismo político, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, 
a democracia social, cultural, sempre estando sob o pressuposto do 
Estado democrático do direito. 

 

A respeito do conceito do princípio da dignidade humana, Alexandre de 

Moraes (2003, p.50) aborda da seguinte forma: 

 

[...] dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e 
garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. 
Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções 
transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade 
individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à 
pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação 
consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a 
pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se 
um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de 
modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações 
ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos. 

 

Assim, a garantia jurídica de uma vida digna para a pessoa é uma norma 

fundamental, como também observa Alexandre de Moraes (2003, p.50) “algo 

                                                           
1. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a 
soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
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importante para a Constituição Federal, visando à proteção dos cidadãos”.  Em 

outras palavras, segundo Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2002, p.45), a dignidade é “o 

primeiro fundamento de todo o sistema constitucional posto e o último arcabouço dá 

guarida dos direitos individuais”. Ela [...] “dá a direção, o comando a ser considerado 

primeiramente pelo intérprete”. Dessa forma, esse princípio serve para interpretar 

todos os direitos e garantias consagrados na Carta Magna. 

No mesmo sentido, o autor ensina que dignidade “é um conceito que foi 

sendo elaborado no decorrer da história e chega ao início do século XXI repleta de si 

mesma como um valor supremo, construído pela razão jurídica”. (NUNES, 2002, 

p.45). 

Maria Helena Diniz (1998, p.20) defende que dignidade é a “qualidade moral 

que infunde respeito” e pelo motivo de ser humana, ela condiz com o “princípio 

moral de que o ser humano deve ser tratado como um fim e nunca como um meio”. 

Clayton Reis (2006, p.21) apresenta conceituação em que a “dignidade” é 

exposta como uma qualidade moral, em que é preciso o respeito, a valoração do 

indivíduo como pessoa.  Ela também pode significar elevação, nobreza, grandeza, 

cabendo ter sido objeto de regulamentação legal, pois, erros, através da história, 

prejudicaram este que é um direito intrínseco ao ser humano. 

Partindo dessa reflexão Reis (2006, pp.21-22) entende que a dignidade veio a 

fazer parte dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, uma vez 

que, mesmo na sociedade contemporânea, seria preciso proteger o ser humano, 

requerendo-se o respeito de seus direitos ou mesmo valores. Este princípio leva em 

consideração todas as atrocidades que aconteceram no decorrer da história, que 

foram praticadas contra o ser humano, extraindo-se assim dessa experiência trágica 

que a dignidade nasce com a pessoa, sendo o ser humano digno por si só. 

O princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, inciso III, da 

Constituição de 1988, traz a dignidade como a base principal de um todo, devendo 

ser respeitada e valorizada, porque a pessoa é o bem maior do Direito (REIS, 2006, 

p.22). Fundada na essência humana ou naquilo que o ser humano tem para manter-

se humano, também com condições de vida digna. Tal princípio, como leciona 

Wolfgang Sarlet (2001, pp.59-60) trata-se de “uma qualidade intrínseca e distintiva 

reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade”. 
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Assim, em face de seu papel, a dignidade implica um complexo de direitos e 

deveres fundamentais que devem garantir à pessoa, sua proteção contra atos que 

gerem tratamento degradante ou mesmo desumano, servindo para assegurar aos 

indivíduos condições mínimas de existência ou vida saudável, além de “propiciar e 

promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência 

e da vida em comunhão com os demais seres que integram a rede da vida”. 

(SARLET, 2001, pp.59-60).  

Para Ramiro e Precipito (2015, p.53), a dignidade é encarada como um 

princípio que deriva das relações entre seres humanos, isto é, está agregada à 

proteção de condições necessárias para concretização de uma existência que faça 

sentido para cada pessoa. Uma vez que é essencial que cada indivíduo respeite a 

dignidade do outro.  

Nesse sentido, de acordo com Vieira (2006) apud Ramiro e Precipito (org. 

2015, pp.53-54) não se pode deixar de citar um imperativo categórico Kantiano “Age 

de tal forma que trates a Humanidade, tanto em tua pessoa quanto na pessoa de 

qualquer outro, sempre como um fim e jamais simplesmente como um meio”. 

Portanto, o ser humano não é um objeto ou um meio para a realização dos desejos 

alheios, já que o princípio da dignidade lhe assegura substantivamente a proteção 

enquanto fim em si, devendo assim, todo ser humano ser respeitado.  

Kant ensina que “a abstração das diferenças pessoais é a ideia de que todo 

indivíduo vale em si mesmo, tem um valor de dignidade independentemente de sua 

condição particular étnica, de classe, origem social, etc”. (FELIPPE, 1996, pp.75-91). 

Chaves de Camargo citado por Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2002, pp.49-50) 

ensina: 

 

[...] toda pessoa humana, pela condição natural de ser, com sua 
inteligência e possibilidade de exercício de sua liberdade, se destaca 
na natureza e se diferencia do ser irracional. Estas características 
expressam um valor e fazem do homem não mais um mero existir, 
pois este domínio sobre a própria vida, sua superação, é a raiz da 
dignidade humana. Assim, toda pessoa humana, pelo simples fato de 
existir, independentemente de sua situação social, traz a sua 
superioridade racional a dignidade de todo ser. 

 

Rocha (2012) apud Ramiro e Precipito (org. 2015, p.127) afirma que Kant 

ensina que a dignidade não pode ser avaliada, não pode ser à ela colocada um 

preço, não é possível dispor dela, tendo em vista que ela é um fim. A mesma, 
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também, não pode ser substituída, pois, trata-se de um valor absoluto impossível de 

ser mensurado. Kant ensina ainda que todas as pessoas são dignas, sendo este um 

direito natural fundamental insubstituível. A dignidade da pessoa humana se 

relaciona com um conjunto de direitos e deveres que garantem a pessoa proteção 

contra todo ato de degradação humana, proporcionando ao ser humano condições 

mínimas para uma vida saudável.  

Celso Antonio Pacheco Fiorillo, citado por Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2002, 

p.51), defende que para se respeitar a dignidade da pessoa deve-se assegurar a 

concretude dos direitos sociais garantidos no artigo 6º da Constituição Federal que 

são: “a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados [...]”, assim, 

como o “direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia 

qualidade de vida”. Além dos direitos sociais, devem ser concretizados outros 

direitos fundamentais consagrados no artigo 5º da Carta Magna, como o direito à 

vida, à liberdade, à intimidade, à vida privada, à honra e imagem. 

No mesmo sentido, Carlos Roberto Gonçalves (2008, p.159) explica que a 

dignidade humana se liga aos direitos da personalidade porque, não somente se 

encontra em destaque na Constituição Federal de 1988, como também está entre os 

fundamentos constitucionais que servem como base do ordenamento jurídico, 

quando o objetivo é a proteção destes direitos.  

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p.60), essa mesma dignidade deve ser 

protegida, uma vez que é aspecto inerente ao fato de “ser humano”. Isso demonstra 

que, mesmo que ela possa ser concedida, as pessoas já nascem com o sentimento 

de dignidade, de valor que atribui a si mesmo, sabendo o que merece ou não, como 

é ser tratado com respeito. Para o autor, a proteção legal desse direito é importante, 

pois, faz com que o Estado e a sociedade saibam que se trata de um direito 

individual, assim qualquer ser humano deve ser tratado com dignidade. Esta 

tendência de proteção também é mencionada por Flademir Jerônimo Belinati Martins 

(2009, p.15), visto que segundo este, desde meados do século XX até a atualidade 

os ordenamentos jurídicos vêm tentando “acolher o ser humano como o centro e o 

fim do direito”. 

O ato de ver o ser humano como centro e fim do direito, conforme Flademir 

Jerônimo Belinati Martins (2009, pp.15-16), fez do princípio da dignidade um 
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princípio fundamental no Brasil, porque constituições anteriores, como as de 1934, 

1946 e 1967 já se referiam a ele em contextos diferentes. 

A Constituição Federal de 1988, após um regime militar, veio a ser um 

documento que inovou em muitos aspectos, dentre os que se refere aos direitos das 

pessoas, a mesma, de acordo com Martins (2009, p.16) também se inspirou em 

constituições como a Constituição Federal alemã de 1949, na qual o princípio da 

dignidade foi tratado no artigo 1º, e definiu que “a dignidade humana é inviolável. 

Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todos os poderes estatais”.  

Para Flademir Jerônimo Belinati Martins (2009, p.16), a Constituição Federal 

de 1988 foi inovadora e ainda tratou diferentes questões, tanto teóricas como 

práticas. No caso da dignidade da pessoa humana, o texto constitucional se referiu a 

ela como um “dado preexistente a toda experiência” humana, este, por sua 

importância, faz parte do constitucionalismo brasileiro que nascia em 1988 e que 

seria adequado ao Estado Democrático de Direito em um país que pretendia mudar 

evitando erros do passado. 

Destarte, Carlos Roberto Gonçalves (2008, p.159) e Flademir Jerônimo 

Belinati Martins (2009, p.16), em suas reflexões, demonstraram que a dignidade da 

pessoa humana, ao ser inserida no texto constitucional como um dos princípios 

fundamentais, como se vê no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, ultrapassou 

o sentimento e a necessidade individual de viver dignamente, que é natural de 

qualquer pessoa e se tornou um “valor supremo do Estado Brasileiro e, em especial, 

do sistema jurídico-constitucional”. 

Observando isso, a valorização do trabalho e a livre iniciativa também estão 

consagrados na Carta Magna como fundamentos da República Federativa do Brasil; 

tal fundamento tem como propósito a garantia de uma vida digna que deve ser 

pautada no respeito ao trabalhador. Assim, cabe ao empregador, a obrigação de 

proporcionar um trabalho adequado que possibilite a execução dos serviços pelo 

empregado de forma harmoniosa, respeitando a dignidade, a integridade física, 

intelectual e moral do trabalhador. Dessa forma, tais elementos são importantes na 

valorização do trabalho e preservação da dignidade do ser humano. 

O Ministro Alberto Bresciani, em matéria ao site do Tribunal Superior do 

Trabalho (BRASIL, TST, 2012, p.1), no tocante ao ato de se revistar os empregados, 

afirma que “não há revista íntima razoável. O ato em si constitui abuso de direito e, 

diante do regramento constitucional é ilícito”. Dessa forma, fica claro o 
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constrangimento sofrido pelo empregado quando ele é forçado a uma revista íntima, 

frequente em muitas empresas, o que viola profundamente sua dignidade como 

pessoa e trabalhador. Para darmos continuidade nessa discussão, abordaremos, no 

item a seguir, os direitos da personalidade assegurados ao trabalhador na Carta 

Magna e que também são violados quando da revista íntima. 

 

 

2.3 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 

Para Elimar Szaniawski (1993, p.35), a personalidade é um bem que auxilia o 

sujeito de direito no seu pleno gozo e exercício dos demais bens que são: a vida, a 

dignidade, a integridade física e moral, a intimidade, a vida privada entre outros. A 

união desses primeiros bens é tutelável juridicamente e a proteção desses se 

concretiza nos direitos da personalidade. 

Segundo Carlos Alberto Bittar (2003, p.1), os direitos inerentes à 

personalidade são direitos da pessoa humana, exercitados por meio de suas 

projeções para o mundo exterior “[...] previstos no ordenamento jurídico exatamente 

para a defesa de valores inatos ao homem, como a vida, a higidez física, a 

intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos”. Em suma, esses direitos 

estão ligados à dignidade da pessoa humana, o que os torna extremamente amplos 

na questão protetiva. 

Nas palavras de Maria Helena Diniz segundo Goffredo Telles Jr. (2006, 

p.122), “os direitos da personalidade são direitos comuns da existência, porque são 

simples permissões dadas pela norma jurídica, a cada pessoa, de defender um bem 

que a natureza lhe deu, de maneira primordial e direta”. No mesmo sentido, Diniz 

(2006, p.123) preleciona que “é o direito da pessoa de defender o que lhe é próprio, 

como a vida, a identidade, a liberdade, a imagem, a privacidade, a honra, etc”.  

Roxana Cardoso Brasileiro Borges (2007, p.175) define direitos da 

personalidade como: 

 

Os direitos de personalidade são próprios do ser humano, direitos 
que são próprios da pessoa. Não se trata de direito à personalidade, 
mas de direitos que decorrem da personalidade humana, da 
condição de ser humano. Com os direitos da personalidade, protege-
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se o que é próprio da pessoa, como o direito à vida, o direito à 
integridade física e psíquica, o direito à integridade intelectual, o 
direito ao próprio corpo, o direito à intimidade, o direito à privacidade, 
o direito à liberdade, o direito à honra, o direito à imagem, o direito ao 
nome, dentre outros. Todos esses direitos são expressões da pessoa 
humana considerada em si mesma. 

 

Dessa forma, a pessoa não deve ser confundida como objeto, uma vez que 

ela é um sujeito de direitos que tem proteção jurídica para o exercício destes, pois 

as relações jurídicas são construídas para este fim. Assim, tais direitos são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, conforme preleciona o artigo 11 do Código Civil, 

não podendo sofrer limitação voluntária. De acordo com Gonçalves (2012, p.156), 

eles são ainda, absolutos, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis, inexpropriáveis 

e vitalícios.  

Para Claudio Luiz Bueno de Godoy (2001, p.18), o direito geral da 

personalidade se trata de um “direito de cada homem ao respeito e à promoção da 

globalidade dos elementos, potencialidades e expressões da sua responsabilidade 

humana”. Além de ser direito do homem ao respeito, infere-se também a expressão 

da personalidade enquanto unidade psico-físico-sócio ambiental da mesma 

personalidade humana. Para os autores citados, todos são direitos ligados a pessoa 

de maneira permanente e perpétua. 

A proteção jurídica dos direitos da personalidade é fruto das legislações civis 

elaboradas do começo do século XX, por sua vez, de acordo com Godoy (2001, 

p.18), a Constituição Federal de 1988 buscou complementar os textos 

constitucionais até então existentes, para tanto, trouxe uma proteção mais ampla 

destes direitos, que foi seguida pelo Código Civil de 2002.  

De acordo com Gonçalves (2008, p.159), a Constituição de 1988 trouxe como 

direito do homem: integridade física, integridade moral, que incluem o direito à vida, 

direito sobre o corpo, direito ao cadáver, direito à honra, direito à liberdade, direito à 

imagem, direito moral e direito ao recato. Tais direitos estão amplamente 

relacionados ao direito da personalidade, neste item discutido. Para Venosa (2009, 

p.171), na constituição já era presente a base necessária para que este direito fosse 

estabelecido na sociedade. 

Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves (2008, p.159) afirma que o Código 

Civil de 2002 pretendeu salvaguardar os direitos da personalidade, inovando, com a 

garantia de direitos ainda não abordados anteriormente, o que representou grande 
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progresso, colocando esse diploma entre os Códigos mais avançados do mundo em 

termos de direitos e garantias individuais. Em outra abordagem, isso significa que a 

Carta Magna trouxe um novo conceito de respeito à dignidade da pessoa humana e 

proclamou a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem, prevendo 

indenização em caso de dano. Vale lembrar que o Código Civil não ficou atrás, em 

seu artigo 186 é assegurado indenização, ainda que exclusivamente de cunho 

moral, a pessoa que tiver seu direito violado. (GAGLIANO, 2008, p.67). 

No mesmo sentido, o artigo 12 do Código Civil (BRASIL, Lei 10.406, 2002) 

preleciona que “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direitos da 

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

em lei”. Dessa forma, no campo do direito do trabalho, os direitos da personalidade 

servem para garantir a dignidade do empregado e proporcionar um ambiente de 

trabalho saudável. Assim, em caso de violação desses direitos, é possível 

reparação, através de indenização. 

De acordo com Maria Aparecida Alkimin (2009, p.18), o trabalho é um direito 

fundamental, bem como, a defesa dos direitos da personalidade do empregado. 

Para assegurar os direitos do empregado, é dever do Estado organizar as relações 

de emprego e dar resposta a conflitos quando nessa relação existe alguma situação 

que fere os direitos fundamentais do trabalhador. Por conseguinte, qualquer situação 

que configure prejuízo aos direitos da personalidade, bem como afete a dignidade 

da pessoa do trabalhador requer reparação. Para Garcia e Tolfo (2011, p.15), um 

ambiente de trabalho sem qualidade traz prejuízos à relação empregatícia, afetando 

diretamente a integridade física, moral e psicológica do empregado, refletindo assim 

no desempenho da prestação dos serviços. 

São direitos da personalidade considerados de maior importância o direito à 

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Assim, a violação do direito à 

intimidade pode ser configurada com a prática de revistas nos empregados e em 

seus pertences quando realizada de forma desproporcional. 

Alice Monteiro de Barros (2009, p.641) destaca que pode ocorrer lesão ao 

direito à honra e ao direito à intimidade como, por exemplo, na revista realizada em 

somente um trabalhador, colocando-o em situação de suspeito e ainda de forma 

desrespeitosa. Esta situação viola o direito a honra e o direito à intimidade, ambos 

direitos da personalidade. A partir dessa discussão, vamos aprofundar o estudo do 
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direito da personalidade dando enfoque ao direito à intimidade e vida privada, uma 

vez que tocam o objetivo geral desse trabalho.  

 

 

2.3.1 O direito à intimidade e a vida privada 

 

 

No presente tópico, será abordado mais especificamente o direito à 

intimidade, tendo em vista que este é violado quando o trabalhador sofre a revista 

íntima ou pessoal. Nesse contexto, entendemos a intimidade como uma das formas 

de manifestação da dignidade da pessoa humana. 

Nesse contexto, Wald (2003, p.122) destaca que os direitos da personalidade, 

com o advento da Constituição Federal de 1988, passaram a ter proteção 

constitucional. No seu artigo 5º, incisos X e XII, a Carta Magna prevê a 

inviolabilidade “a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, a 

correspondência e as comunicações telefônicas e telegráficas, assim como os dados 

pessoais, salvo determinação judicial, assegurando a indenização do dano material 

e moral”.  

Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

preleciona em seu artigo XII que "ninguém será sujeito à interferência em sua vida 

privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua 

honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais 

interferências ou ataques". Dessa forma, o direito à intimidade e à vida privada são 

garantias fundamentais do indivíduo, dos quais como o direito da personalidade 

pode ser vislumbrado como elemento da integridade moral de cada ser humano. 

O artigo 21 do Código Civil, seguindo a Constituição Federal, dispõe que é 

inviolável a vida privada da pessoa natural, sendo o juiz competente, a requerimento 

do interessado, a tomar as medidas necessárias para impedir ou fazer cessar ato 

contrário a essa norma. Partindo desse princípio, Arnoldo Wald (2003, p.122) 

conceitua privacidade como a “pretensão do indivíduo de decidir, por si, quando, 

como e até que ponto uma informação pessoal pode vir a ser do conhecimento de 

outrem”. 

Nos dizeres de Maria Helena Diniz (2006, p.136), privacidade não se 

confunde com intimidade uma vez que essa está inclusa naquela. Privacidade, para 
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a autora, diz respeito aos aspectos externos da existência humana como, por 

exemplo, a escolha de como se quer viver, hábitos, recolhimento na própria 

residência sem ser molestado etc. Já a intimidade diz respeito aos aspectos internos 

do viver da pessoa como, por exemplo, o relacionamento amoroso, o segredo 

pessoal, situação de pudor etc. 

No mesmo sentido, Diniz (2006, p.136) afirma que a intimidade “é a zona 

espiritual íntima e reservada de uma pessoa, constituindo um direito da 

personalidade”, assim, caso haja violação de tal direito, o autor desse ato deverá 

indenizar o lesado pelo dano moral ou patrimonial causado. Assim, vida privada é 

diferente de vida íntima, isto é, o que a pessoa pensa, sente ou deseja, refere-se à 

intimidade dela, por isso seus hábitos e modo de viver estão relacionados com a 

vida privada. 

De acordo com Silvio Rodrigues (2006, p.75), “o uso do nome, da palavra, da 

imagem é um direito da personalidade e a lei deve buscar um meio de protegê-los, 

pois lhe cabe proteger tudo o que diz respeito à intimidade das pessoas”. O Código 

Civil traz essa proteção através do artigo 21. Dessa forma, o direito à intimidade é 

classificado como um direito da personalidade, inerente ao próprio homem que tem 

o objetivo de proteger a dignidade e integridade da pessoa humana, sendo, ainda, 

caracterizado como um direito subjetivo absoluto, uma vez que exercitável e 

oponível erga omnes. 

Monteiro (2005, p.97) reflete sobre a vida privada e entende ela e a intimidade 

são direitos individuais de primeira geração, contidos nas liberdades públicas que 

“surgem como prestações positivas, impostas ao Estado, e configuram outros 

direitos essenciais além da liberdade, cujo reconhecimento se deve a própria 

natureza humana”. Dessa maneira, trata-se de um poder que o indivíduo tem contra 

a sociedade para reivindicar do Estado prestações de serviços positivas para 

implantação de serviços públicos especiais. 

Na atualidade, vem sendo difícil assegurar o direito à privacidade uma vez 

que o avanço da tecnologia trouxe a instalação de câmeras de monitoramento em 

muitos locais, dessa forma, ficou cada vez mais difícil garantir esse direito no 

ambiente de trabalho. Além desse recurso de segurança, ainda é frequente, em 

algumas empresas, a revista de empregados ou de seus pertences. Nesses casos, o 

empregador alega que está exercendo o direito à propriedade, porém, na maioria 
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das vezes, a revista é abusiva e viola o direito à privacidade e à intimidade do 

empregado. 

Nesse contexto, destacamos que a proteção da intimidade, tanto como a da 

vida privada, tem como fundamento maior a proteção a dignidade da pessoa 

humana, da qual emana toda e qualquer proteção ao indivíduo; isso levando em 

consideração as reflexões feitas até este momento com base na Constituição que 

assegura tal proteção para o trabalhador, visto como indivíduo na sociedade. 

Segundo Alice Monteiro de Barros (1997, p.56), embora o Direito do Trabalho 

não faça referência aos direitos à intimidade e à privacidade, sendo eles espécies de 

direitos da personalidade consagrados na Constituição, esses são direitos que se 

contrapõem ao direito do empregador, devendo ser respeitados, 

independentemente, de onde o titular esteja inserido, ou seja, no âmbito empresarial 

ou não. Visto que a ”inserção do obreiro no processo produtivo não lhe retira os 

direitos da personalidade, cujo exercício pressupõe liberdades civis”. Assim, 

entende-se que os direitos da intimidade e da privacidade atuam como limitadores 

do poder do empregador. 

. Para darmos continuidade nessa discussão, abordaremos, no item a seguir, 

a questão do direito de propriedade, utilizado pelo empregador como justificativa 

para realizar as revistas. 

 

 

2.4 O DIREITO DE PROPRIEDADE 

 

 

 A Constituição Federal trouxe em seu artigo 5º, caput, ao lado de outros 

direitos individuais, o direito de propriedade; por ser um Estado capitalista esse 

direito está assegurado também no inciso XXII, do mesmo diploma legal. No período 

Liberal, a propriedade privada era considerada um direito absoluto, consolidado “nos 

poderes de usar, fruir, dispor da coisa, (jus utendi, jus fruendi, jus abutendi), bem 

como reivindicá-la de quem indevidamente a possuísse – e oponível a todas as 

demais pessoas que de alguma forma não respeitassem o domínio do 

proprietário”.(PAULO; ALEXANDRINO, 2008, p.132). 

Essa concepção não é mais cabível em nosso ordenamento jurídico, tendo 

em vista que, como um Estado Democrático de Direito, a propriedade deve cumprir 
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sua função social, conforme preleciona o artigo 5º, inciso XXIII e artigo 170, inciso III, 

da Constituição Federal. 

Para José Afonso da Silva (2005, p.712), a função social da propriedade se 

aplica a toda e qualquer propriedade, pois, o artigo 170, no inciso III, estabelece a 

função social da propriedade como um dos princípios da ordem econômica, além de 

também destacá-lo como um dos instrumentos destinados à realização da existência 

digna de todos e da justiça social. 

Moraes (2005, pp.163-164) afirma que o estabelecimento da função social da 

propriedade e a limitação legal de seu conteúdo demonstram uma concepção social 

de propriedade privada, atribuída de obrigações com o objetivo de atender os 

interesses da coletividade e a finalidade social que deve ser cumprida. Sobre essa 

temática, José Afonso da Silva (2005, p.121) pondera que, em virtude da inserção 

do princípio da função social, o direito de propriedade não pode mais ser visto como 

um direito individual, principalmente se nos referirmos aos meios de produção. Uma 

vez que esse direito foi relativizado a partir do momento que passou a fazer parte 

dos princípios da ordem econômica, pois, nesse contexto, ele se submete aos 

ditames da justiça social. 

Segundo Sandra Lia Simón (2000, p.116), o capitalismo trouxe a propriedade 

como fundamento do poder de direção do empregador, porém, tal poder não é 

ilimitado, pois, com a função social da propriedade, a atuação do empregador só 

será legitima se voltada à efetiva consecução dos fins e valores da ordem 

econômica. Nesse sentido, a autora afirma que, em virtude da função social da 

propriedade, o poder de direção do empregador deve buscar não somente o lucro, 

mas também deve atender os interesses do trabalhador e da coletividade como um 

todo.  

Partindo de tais pressupostos, entendemos que o direito de propriedade está 

incluso na relação de direitos fundamentais devendo ser respeitado. Entretanto, é 

necessário que seja analisado em conjunto e de forma prudente com os demais 

direitos e princípios constitucionais. Isso, pois, os direitos fundamentais atingem 

todos os trabalhadores que atuam no mercado de trabalho, resguardados por meio 

do vínculo de emprego. Desta maneira, é imprescindível que o empregador 

harmonize o direito em defender o seu patrimônio sempre respeitando a dignidade 

do seu empregado. 
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Via de regra, o conjunto de normas do nosso ordenamento jurídico imputa ao 

empregador grandes poderes na adoção de medidas que visam a proteção do 

patrimônio de sua empresa, porém, não a ponto de afrontar os comandos legais que 

resguardam a dignidade do ser humano. Dessa forma, não podemos esquecer que o 

risco do empreendimento é do empresário, não podendo este sujeitar seus 

empregados ao sofrimento das revistas para que se defenda o patrimônio 

empresarial. Assim, usar o direito de propriedade como motivo para justificar a 

prática de revistas nas empresas retroage ao período em que o trabalhador era tido 

como “coisa”, “objeto” e não como um ser humano dotado de direitos. Para 

concluirmos este capítulo trouxemos, no próximo item, a discussão sobre o direito à 

um meio ambiente de trabalho saudável. 

 

 

2.5 O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 

O conceito de meio ambiente na doutrina jurídica como se vê em Américo 

Luiz Martins da Silva (2004, p. 50) e Patrícia Faga Iglecias Lemos (2008, p.11), entre 

outros doutrinadores, é ampliado e inclui o meio ambiente artificial (urbano). Assim, 

o Meio ambiente, segundo os autores, é a interação e integração dos elementos 

naturais, artificiais e culturais que propiciam uma vida equilibrada em todas as 

formas. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), configurada pelos valores que 

emanam dos direitos sociais e dos direitos da solidariedade, próprios de um Estado 

Democrático de Direito, foi a primeira entre as constituições brasileiras a criar um 

capítulo dedicado à proteção do meio ambiente, elevando-o à condição de um direito 

fundamental do homem, emprestando um sentido muito mais amplo à palavra vida 

constante no caput do artigo 5º. Dessa forma, a vida que é protegida no artigo 225, 

não se refere apenas ao seu aspecto biológico/funcional, própria da matéria 

orgânica, mas é a vida com qualidade e está intimamente relacionada com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Conforme José Afonso da Silva (2002, p.3), meio ambiente é “a interação do 

conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 
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desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”. Tal matéria está 

assegurada no artigo 225 da Constituição Federal. 

Meio ambiente é, portanto, uma expressão muito rica e muito ampla, ele é 

utilizado para designar conteúdos muito vastos e diversos, conforme a seguir será 

visto, quando se tratar do meio ambiente como “bem ambiental” e a dimensão dada 

aos tipos de meio ambientes tutelados pela lei.  

O conceito e a classificação dada ao “meio ambiente” dentro do plano 

constitucional é a integração de vários meios, porque seu foco, legalmente, seria o 

direito a vida ecologicamente equilibrada mas em todos os seus aspectos, dos quais 

o trabalho é um deles. De acordo com Mazzili (2006), foi por meio da evolução do 

tratamento dado a questão do papel do trabalho e de sua relação com os direitos da 

pessoa humana, em especial, dignidade e personalidade, também levantaram a 

questão do direito a um ambiente de trabalho sadio e com qualidade de vida. Sobre 

isso, o texto constitucional de 1988 estabeleceu como direito um ambiente 

equilibrado e com qualidade de vida.  

No artigo 225, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), ficou estabelecido 

que “todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. Definiu que cabe ao Poder 

Público e a coletividade defender e preservar este meio ambiente. Assim, como o 

ambiente de trabalho é o local onde o trabalhador permanece durante todo o dia e 

grande parte de sua vida, o direito a ambiente sadio e com qualidade de vida 

também se aplica a ele que está inserido no contexto. 

Maria Aparecida Alkimin (2009) destaca que, na proteção do meio ambiente, 

tem-se também a proteção do meio ambiente do trabalho, porque este faz parte do 

meio “ambiente global”.  A autora menciona que, no artigo 225 do texto 

constitucional, não há definição deste ou daquele meio ambiente, mas de todos, 

bem como assegura o direito de se ter saúde e qualidade de vida em qualquer um 

deles. Então, no ambiente de trabalho, a saúde, o ambiente equilibrado e a 

qualidade de vida são garantidos e protegidos constitucionalmente. 

O direito ao ambiente saudável e com qualidade no trabalho está 

completamente relacionado à dignidade do trabalhador, isto é, a vida digna e com 

qualidade. Isso é importante, porque no capitalismo, as mudanças nas formas de 

produção devem considerar os direitos fundamentais e as necessidades do homem. 
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Isto uma vez que a Constituição Federal de 1988 e Consolidação das Leis do 

Trabalho já se posicionaram quanto a isso.  

No artigo 6º da Constituição Federal2 (BRASIL, 1988), ao tratar dos direitos 

sociais, a saúde e o trabalho tiveram destaque. Portanto, somando-se isso ao direito 

a um meio ambiente com qualidade de vida, qualquer efeito negativo do ambiente de 

“trabalho” sobre a saúde do colaborador é considerado como algo para o qual cabe 

proteção legal, sendo isso contra o que se espera na relação do contrato de 

trabalho. 

Na Constituição Federal de 1988, artigo 7º, inciso XXII, define-se como direito 

social, tanto de trabalhadores urbanos como rurais, a “redução de riscos inerentes 

ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”. Para Alkimin 

(2009, p. 26), nota-se que se virá coibir qualquer tipo de situação que comprometa o 

trabalhador em sua saúde, com trabalho em condições degradantes de qualquer 

ordem.  

Sobre o ambiente de trabalho, Celso Antônio Pacheco Fiorillo (2013, p.53) 

afirma que entende por meio ambiente do trabalho o “local onde as pessoas 

desempenham suas atividades laborais, remuneradas ou não, cujo equilíbrio está 

baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a 

incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores”. Dessa forma, o mesmo destaca 

que tal ambiente se aplica a todo o tipo de trabalhadores, independentemente do 

tipo de contrato de trabalho, sexo ou idade. 

Segundo o mesmo autor (2013, p.53), o meio ambiente também é tutelado no 

artigo 200, inciso VIII, da Constituição Federal prevendo que cabe ao sistema único 

de saúde “colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho”.  

É importante salientar que o empregado deve ter acesso a um ambiente 

decente no seu trabalho, apto para ensejar o bom cumprimento de suas atividades 

laborais, isto é, o trabalho. A expressão “decente” provém de uma expressão 

utilizada na Recomendação 193 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 

saber, “emprego decente” sobre o qual significa que o trabalho deve ser digno. 

(SILVA, L., 2016, p.1) 

                                                           
2 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
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Segundo Maria Aparecida Alkimin (2009, p.27): 

 

O meio ambiente sadio e equilibrado é elementar para garantir a 
dignidade da pessoa e o desenvolvimento de seus atributos 
pessoais, morais e intelectuais, constituindo sua preservação e 
proteção meio para atingir o fim que é a proteção à vida e saúde do 
trabalhador, referindo-se esta última ao aspecto da integridade física 
e psíquica, e, consequentemente, garantir a qualidade de vida de 
todo cidadão. 

 

De acordo com Beraldo (2012, p.51), o ambiente de trabalho deve estar em 

prol dos direitos da personalidade do empregado, ou seja, ele não pode atentar 

contra o direito à integridade física, psíquica, e moral do empregado. Assim, no meio 

ambiente de trabalho, deve prevalecer o bem-estar de todos que nele permanecem. 

De modo geral, se analisarmos o contexto atual do ambiente em que muitos 

trabalhadores realizam suas atividades, as condições de trabalho não estão 

adequadas à capacidade física e mental do trabalhador, pois, ainda são comuns 

acidentes de trabalho, enfermidades profissionais, deficiências nas condições de 

execução do trabalho que provocam tensões, fadiga e a insatisfação, o que 

prejudica a saúde do empregado. Além disso, Barros apud Beraldo (2012, p.51) 

destaca que tais problemas provocam também o absenteísmo que é a queda na 

produtividade.  

O ambiente de trabalho engloba não só o espaço físico na sede da empresa, 

mas também as filiais, sucursais e outros estabelecimentos onde o empregado 

presta serviços, isto é, todo espaço que o empregado interage para a realização do 

seu trabalho. Dessa forma, é de responsabilidade do empregador manter esse 

ambiente saudável e digno para aquele. 

Dando enfoque ao nosso objetivo geral, consideramos então que as práticas 

de revistas nos empregados têm nitidamente degradado o ambiente de trabalho, 

uma vez que o poder de fiscalizar do empregador tem ultrapassado os limites 

razoáveis a boa convivência, ofendendo o trabalhador em seus valores subjetivos, 

de ordem moral, psíquico e emocional através do grande constrangimento sofrido. 

Os valores de ordem moral dizem respeito à dignidade, à privacidade, à boa 

fama, à reputação do indivíduo no meio social, que afetam diretamente o ambiente 

que o empregado trabalha. Dessa maneira, o ato de revista fere a dignidade do 

trabalhador, o direito à intimidade, a vida privada e a sua imagem, pois, o 



50 

 

empregador pratica tal ato com o objetivo de proteger seu patrimônio, isto é, seu 

direito de propriedade. 

Deve-se salientar que o poder de controle do empregador é legítimo com 

fundamento no artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, porém, o mesmo 

tem o dever de proporcionar ao seu empregado um ambiente de trabalho sadio, 

atrativo e socialmente agradável lembrando que o trabalhador não é uma máquina 

de produção e sim um ser humano. 

A revista pessoal e a íntima levantam discussões sobre o poder garantido aos 

empregadores e a forma de seu exercício, bem como o direito de propriedade e 

fiscalização quando efetivado de maneira desproporcional geram efeitos emocionais 

e psicológicos incomensuráveis na vida do trabalhador. Esse tema será melhor 

discutido no próximo capítulo, esclarecendo sobre qual tipo de revista fere ou viola 

os direitos constitucionais garantidos pelo trabalhador. 
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3 A REVISTA ÍNTIMA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 

As relações de trabalho são formadas por dois sujeitos: de um lado o 

empregador, com o seu poder de direção que fiscaliza a prestação de serviços do 

trabalhador, e de outro o empregado que é subordinado juridicamente àquele. 

Através do poder de fiscalização o empregador, na justificativa de proteger seu 

patrimônio, realiza revistas em seus empregados.  Muito embora a revista seja um 

direito subjetivo do empregador, tal prerrogativa encontra limite em nosso diploma 

constitucional, tendo em vista os direitos fundamentais do trabalhador. 

 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 

Alice Monteiro de Barros (1997, p.72) afirma que as práticas de revista no 

local de trabalho nasceram com a evolução da economia e com as formas de 

produção, pois, as mesmas, modificaram as relações de trabalho. Nessa mudança, 

surgiram mecanismos de controle das atividades do trabalhador, como forma de 

proteger o patrimônio do empregador, disso se admitiu o uso de revistas pessoais, 

objetos, veículos, espaços, instrumentos visuais ou auditivos, entre outros. 

De acordo com Rafael Alencar de Lima (2014, p.1), as revistas pessoais e 

íntimas sempre foram comuns no ambiente de trabalho, tendo em vista o poder de 

fiscalizar do empregador. Nesse sentido, Bernardo Bezzera Schamkypou (2011, 

p.1), discute que a revista íntima é uma prática antiga e usual pelas empresas como 

maneira de proteger seu patrimônio, no entanto, essa revista acaba se configurando 

como uma conduta lesiva aos direitos fundamentais do empregado. 

De acordo com Alice Monteiro de Barros (2009, p.587), até muito pouco 

tempo atrás não havia no direito positivo brasileiro nenhuma norma que fizesse 

menção à revista; muito embora a Constituição Federal de 1988 já garantisse o 

direito à intimidade do cidadão, em seu artigo 5º, inciso X, como forma de proteger 

as pessoas das intromissões ilegítimas. 
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Com a justificativa no poder diretivo do empregador, grande parte da doutrina 

já admitia as revistas pessoais como forma de prevenção, ao passo que outros 

autores “condicionavam-na a um ajuste prévio ou a previsão no regulamento da 

empresa”. (BARROS, 2009, p.587). 

Os doutrinadores que consideravam a revista um ato atentatório ao direito 

individual do empregado eram minoria. A jurisprudência, há mais de meio século, 

também inclinava-se para a possibilidade de revista pessoal, caso houvesse 

previsão no regimento interno da empresa, como forma de preservar o patrimônio da 

empresa. E no caso de recusa do empregado em fazer a revista seria a 

comprovação da suspeita que a determinou, autorizando o reconhecimento da justa 

causa por parte do empregador. (BARROS, 2009, p.588). 

De acordo com Barros (2009, p.588), em 27 de fevereiro de 1998 foi 

publicada pela Câmara Municipal de Belo Horizonte a Lei n º 7.451 que previa em 

seu artigo 1º a proibição à revista íntima em empregados de estabelecimentos 

comerciais, industriais e de prestações de serviços, com sede ou filiais no Município.  

De forma semelhante, em 02 de março do corrente ano, foi editada, pela 

Câmara Municipal de Vitória, a Lei n º 4.603 que dispõe em seu artigo 1º sobre a 

proibição de revistas íntimas em empregadas e empregados “por parte de 

empregadores ou prepostos de empresas privadas, estabelecimentos comerciais, 

órgãos, da administração direta e indireta, sociedades de economia mista, 

autarquias e fundações em atividade no Município de Vitoria” (BARROS, 2009, 

p.588). 

Para Alice Monteiro de Barros (2009, p.588), a constitucionalidade dessas leis 

é questionada, levando em consideração que é competência da União legislar sobre 

matéria trabalhista.  

Assim, em 26 de maio de 1999, foi sancionada a Lei n º 9.799 que 

acrescentou o artigo 373-A na Consolidação das Leis do Trabalho no Capítulo III, Da 

proteção do trabalho da mulher, no qual, em seu inciso VI, prevê a vedação em 

“proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou 

funcionárias”. (BRASIL, Decreto-Lei 5.452, 1943). 

Já o artigo 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho tem semelhança com 

a legislação chinesa, que permite expressamente a revista, salvo se íntima. Por 

conseguinte, a recusa do empregado será legitima quando a revista violar a 

dignidade da pessoa humana. Assim, apesar desse artigo estar inserido no capítulo 
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da proteção do trabalho da mulher, em virtude do artigo 5º, inciso I, da Constituição 

Federal, é aplicável aos homens por analogia tendo em vista o Princípio da 

Igualdade. (BARROS, 2009, pp.588-589). 

Por fim, em 15 de abril de 2016 foi sancionada a Lei n º 13.271 que dispõe 

sobre a proibição de revista íntima de funcionárias nos locais de trabalho. Ela vem 

para reforçar a proibição por parte dos empregadores de empresas privadas 

acrescentando os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta. 

Partindo desse pequeno recuo histórico se entende pertinente a abordagem do 

conceito de revista íntima no próximo tópico para melhor esclarecer o tema. 

 

 

3.2 CONCEITO DE REVISTA ÍNTIMA 

 

 

De acordo com Secioso (2010, p.37), os tipos de revista íntima que ferem os 

direitos do trabalhador são: retirada de peças de roupas, toques, apalpação, entre 

tantos outros que, em seu modo de analisar, constrangem e intimidam, ferindo a 

dignidade e moral do empregado. 

De acordo com Reginald Delmar Hintz Felker (2007, p.116), entende-se por 

revista íntima “qualquer exposição ou toque no corpo ou parte do corpo da 

empregada”. Já na Lei n º 7.451 de 27 de fevereiro de 1998, publicada pela Câmara 

Municipal de Belo Horizonte, entende-se por revista íntima “a coerção para se despir 

ou qualquer ato de molestamento físico que exponha o corpo” (BARROS, 2009, 

p.588). 

Sobre essa temática José Affonso Dallegrave Neto (2010, p.62) destaca que 

a palavra revista dentro do trabalho tem diferentes situações e alcances. A revista 

enquanto ato, refere-se a qualquer atitude por parte do empregador que leve ao 

constrangimento, por averiguação de objetos por contato físico, exposição do corpo, 

retirada de roupas ou inspeção visual. 

Nas palavras de Francisco e Muniz (2014, p.1), durante execução da ação 

denominada revista íntima, o corpo do empregado pode ser verificado a procura de 

objetos. O trabalhador pode ser obrigado a retirar total ou parcialmente suas roupas, 

tendo ou não contato físico. A revista íntima nada mais é que um procedimento de 

exame minucioso, realizado ou ordenado pelo empregador no corpo ou objetos do 
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empregado. É a coerção e molestamento físico de exposição do corpo para 

localização de objetos, dinheiro, afins.  

No que se refere à revista íntima, conforme Sandra Lia Simón (2000, p.146), 

trata-se de um procedimento de máxima concretização do poder de controle do 

empregador sobre o empregado, quanto ao exercício da fiscalização de atividades 

desempenhadas. A autora também afirma que ela íntima não deve ser confundida 

com a revista pessoal sendo essa última menos invasiva. 

Para a autora (2000, pp.146-147), esse tipo de revista é mais hostil e 

agressiva ao trabalhador pelo contato físico e situações vexatórias de exposição do 

corpo, uma vez que há nela um ato que extrapola os limites da razoabilidade, pois, a 

conduta constrangedora sempre viola a dignidade do empregado. Assim, pode 

passar a ser objeto de ações de reparação de danos por desrespeito aos direitos 

fundamentais e de personalidade do trabalhador.  

Sobre a revista íntima com base em Rafael Alencar de Lima (2014, p.19) tem-

se que: 

 

As revistas íntimas são aquelas realizadas nos trabalhadores, de 
forma a terem o seu próprio corpo vistoriado, valendo salientar que, 
em alguns casos, os empregados são obrigados a se despirem por 
completo ou partes do corpo, para demonstrarem que não estão 
saindo com nenhum bem da empresa. 

 

Lima (2014, p.19) defende que esse tipo de revista não pode ser justificativa 

para o comodismo do empregador em defesa do seu patrimônio, pois, há outros 

meios de segurança e proteção que não expõem seus trabalhadores à situações 

vexatórias como as referidas. Em suma, são necessárias situações concretas que 

justifiquem a prática de revista e não apenas a tutela genérica da propriedade, além 

de nunca deverem acontecer fora do âmbito empresarial.  Consequentemente, a 

violação dos direitos fundamentais leva em consideração o tipo de revista, daí a 

relevância da compreensão das diferenças entre revista íntima e revista pessoal que 

serão abordados no próximo tópico. 
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3.3 OS PROCEDIMENTOS DE REVISTA - DIFERENÇA ENTRE REVISTA 

PESSOAL E ÍNTIMA 

 

 

Segundo Luciano Martinez (2014, pp.246-247), entende-se por revista os 

“atos por meio dos quais os empregadores ou seus prepostos, na entrada ou na 

saída do local de trabalho, examinam o conteúdo de bolsas, mochilas ou sacolas 

dos empregados para ter a certeza de que estes não levam consigo objetos que não 

lhes pertencem”. 

José Affonso Dallegrave Neto (2010, p.62) afirma ainda que há diferentes 

espécies de revista no ambiente de trabalho, sendo elas: revistas íntimas, que são 

realizadas na pessoa do empregado, as revistas íntimas, efetuadas nos bens do 

empregado e revistas não íntimas. 

Para a realização dessas revistas Alice Monteiro de Barros (2009, pp.588-

589) entende que a revista deve ser realizada na empresa, isto é, no local de 

trabalho, assim entendendo a entrada e a saída deste. Assim, o poder diretivo do 

empregador não se estende fora do estabelecimento da empresa, mesmo que 

existem suspeitas contra o empregado. 

De forma geral, Barros (2009, p.590) afirma que a revista deve ser realizada 

na saída. Na entrada, somente em casos excepcionais como o fenômeno terrorista 

no mundo e o caso de determinadas atividades (minas, por exemplo) para evitar que 

os empregados entrem com objetos que coloquem em riscos à segurança das 

pessoas ou então o patrimônio empresarial. Em situações como essa, deve ser 

instalado um sistema de detecção de objetos, não seletivo, como aqueles que são 

utilizados em aeroportos. Caso o alarme toque, o empregado poderá sofrer a revista, 

porém sem dar alarde e na presença de um colega de trabalho, sempre respeitando 

a dignidade pessoal do trabalhador.  

A revista pessoal é considerada em tese, algo tolerável, desde que respeite a 

dignidade do trabalhador, sendo aceita excepcionalmente quando se observa a 

intimidade e privacidade do empregado. Entende-se, assim, por revista pessoal, o 

procedimento de vistoriar os pertences do trabalhador, desde que a conduta não 

acarrete prejuízo direto ou indireto ao empregado enquanto pessoa. De acordo com 

Freitas (2012, p.1), na revista pessoal, deve-se respeitar também os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade em sua execução.  
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No que se refere a revista pessoal há colocação de Osvaldo Teles Lobo 

Junior (2014, p.1): 

 

A revista pessoal, embora distinta da revista íntima em sua essência, 
é também um procedimento de inspeção no empregado. Embora não 
haja disposição legal expressa lhe disciplinando, este processo 
decorre da subordinação jurídica e do poder empregatício, mais 
especificamente do poder fiscalizatório do empregador. Consiste 
essa inspeção na vistoria do empregado sem expor diretamente 
partes do seu corpo, bem como de seus pertences. Logo, a revista 
que exige que se tire os sapatos, levante as barras das calças, abra 
casacos, confira bolsas, é hipótese de revista pessoal. 

 

Teles Junior (2014, p.1) ainda defende que a revista íntima é mais invasiva 

que a revista pessoal, pois aquela se refere ao corpo com ou sem toque, com uso ou 

não de pedido de retirada de peças de roupa para averiguação. Esta, por sua vez, 

está direcionada aos objetos do empregado. São ações diferentes e com efeitos 

diversos no direito à intimidade e privacidade do trabalhador. Barros (1997, pp.76-

77) afirma que na revista íntima, o constrangimento é maior, uma vez que há mostra 

do corpo do empregado, com uma vistoria na qual se pode: desde retirar peças 

como calças, camisas, até mesmo ficar totalmente sem roupas. Dessa forma, a 

inspeção realizada fere o pudor natural da pessoa já que existe outro empregado 

realizando a revista, pois, atenta de forma mais grave o direito à intimidade, uma vez 

que há um exame minucioso, detalhado, prolongado e com a presença de outros.  

Para Alice Monteiro de Barros (2009, p.591), a revista é proibida quando 

implica que os empregados fiquem nus, independentemente de ser respeitosa a 

vistoria. Isso, pois, não existe respeito quando um empregado é obrigado a ficar nu 

para a prática de revista, uma vez que a exposição do corpo consiste na invasão da 

intimidade, mesmo quando não se exija a nudez completa se configura a invasão à 

intimidade do trabalhador. 

De acordo com o artigo 240 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941), a 

busca só pode ser realizada por autoridade policial mediante suspeita fundada de 

posse criminosa de objeto. Considerando isso, na relação de trabalho, o poder de 

direção patronal não pode violar a intimidade do trabalhador, seja em revista íntima 

ou busca pessoal.3  

                                                           
3 Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.§ 1o  Proceder-se-á à busca domiciliar, quando 
fundadas razões a autorizarem, para: a) prender criminosos; b) apreender coisas achadas ou obtidas 
por meios criminosos; c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos 
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Compreende-se que na questão da revista no ambiente de trabalho, seja de 

forma íntima ou pessoal, dependendo de como são efetuadas, as mesmas ferem 

direitos dos trabalhadores. Assim, em proteção a dignidade da pessoa humana a 

revista íntima, em especial, é vedada conforme previsão do artigo 373-A, inciso VI 

da Consolidação das Leis do Trabalho e Lei 13.271 de 15 de abril de 2016. Para 

melhor elucidar o tema será abordado a seguir os limites constitucionais à realização 

da revista. 

 

 

3.4 OS LIMITES CONSTITUCIONAIS À REALIZAÇÃO DA REVISTA ÍNTIMA 

 

 

A Constituição Federal de 1988 definiu direitos e deveres para empregados e 

empregadores. Para Romita (2005, p.143), há uma colisão entre o poder diretivo do 

empregador e os direitos fundamentais do trabalhador, ambos amparados 

constitucionalmente. Nesse caso, o empregador, com o seu poder diretivo de 

fiscalização sobre os empregados e bens da empresa, acaba tendo acesso a certa 

esfera da intimidade do trabalhador, não podendo, diante disso, desrespeitar a 

dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, o embaraço que se apresenta 

“consiste em estabelecer limites entre o direito à intimidade do trabalhador e o direito 

de dirigir a atividade do empregado, conferido ao empregador pelo artigo 2º da 

Consolidação das Leis do Trabalho”. (BARROS, 1997, p.72). 

Para tanto, Silva Neto (2001, p.23) discorre que o princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana é a justificativa contra as exigências do empregador 

para que o empregado cumpra determinações desarrazoadas. No caso concreto, é 

possível saber de forma clara e objetiva se a situação enseja ou não ofensa à 

dignidade da pessoa humana.  

Para Nunes (2008, p.137), a subordinação do empregado e o poder diretivo 

do empregador não justificam a invasão da intimidade do trabalhador e o 

                                                                                                                                                                                     

falsificados ou contrafeitos; d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de 
crime ou destinados a fim delituoso; e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa 
do réu; f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja 
suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; g) apreender 
pessoas vítimas de crimes; h) colher qualquer elemento de convicção. § 2o  Proceder-se-á à busca 
pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos 
mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 
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desrespeito à sua dignidade. O que se admite é que os direitos fundamentais sejam 

modulados de forma a ensejar o correto desenvolvimento da atividade produtiva. No 

mesmo sentido, Alice Monteiro de Barros (2009, pp.588-589), afirma que “não basta 

à tutela genérica da propriedade, deverão existir circunstâncias concretas que 

justifiquem a revista”. Essa justificativa seria em casos que houvesse um indício de 

prática ilícita e em estado de flagrância, jamais em condições corriqueiras e 

cotidianas. 

Expressa Bernardo Bezerra Schamkypou (2011, p.30) sobre as limitações 

constitucionais que existem na revista que: 

 

Verifica-se, portanto, que o entendimento até hoje dominante a 
respeito da revista não surgiu de um correto juízo de ponderação, 
posto que se protegeu apenas o direito de propriedade em 
detrimento ao direito da intimidade e à vida privada, bem como os 
demais valores constitucionais anteriormente citados honra, imagem, 
igualdade, presunção de inocência, garantias dos acusados, 
monopólio estatal da segurança. [...] a prevalecer esse entendimento, 
estar-se-á negando a premissa idealizada por Canotilho e Moreira, 
segundo a qual, no confronto entre direitos, devem-se encontrar 
formas para se buscar a máxima observância e a mínima restrição. 

 

Barbosa (2008, pp.81-91) afirma que a empresa, enquanto organização, não 

pode definir suas condutas a partir de desconfiança ou presunção de improbidade 

de seus empregados. É preciso entender que a fidúcia é uma das características da 

relação de emprego, não havendo confiança entre as partes, “certamente a culpa de 

eventual prejuízo será do empregador, sob as figuras in elegendo e in vigilando”.4 

Assim, a fidúcia recíproca constitui uma obrigação contratual.  Nesse caso, deve-se 

lembrar que o empregado é inocente até que se prove o contrário, conforme 

Princípio da Presunção de Inocência previsto no artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal. 

Nesse sentido, explica Sandra Lia Simón (2000, pp.147-148) que a proteção 

das leis infraconstitucionais é tímida, uma vez que o sistema constitucional de 

proteção à dignidade da pessoa humana adotado pela Carta Magna define a 

presunção de inocência como um dos meios de salvaguarda da liberdade, leva ao 

entendimento de que revistas, principalmente as regulares, “chocam-se com o 

respeito à dignidade do trabalhador”. Assim, a desconfiança nos empregados não 

                                                           
4 Expressões latinas aplicadas à culpa, diz-se in elegendo – em escolher e in vigilando – em fiscalizar. 
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serve de autorização para a revista, em especial a íntima, uma vez que há na 

tecnologia métodos disponíveis para se evitar a revista, no sentido de salvaguardar 

os direitos fundamentais do trabalhador, por meio da instalação de câmeras ou 

detectores de metais, por exemplo, a fim de evitar qualquer procedimento que possa 

de certa forma, ferir a intimidade do trabalhador. (SCHAMKYPOU, 2011, p.28). 

Cabe destacar que “a eventualidade com que subtrações materiais 

acontecem e a possibilidade de proceder a investigações policiais como meio de 

identificar e punir as práticas, levam ao entendimento de que as revistas não sejam 

permitidas”. (BARROS, 2005, apud BARBOSA JUNIOR, 2008, p.81). 

Destarte, as revistas representam o comodismo ilegítimo e ilegal do 

empregador na defesa de seu patrimônio já que violam preceito fundamental do 

ordenamento pátrio. “Nesse sentido, a prática infringe o Princípio a Presunção de 

Inocência”, conforme já mencionado anteriormente. (SIMÓN, 2000, p.148). 

Deve-se ainda, de acordo com Barbosa (2008, p.82), lembrar que a revista 

também viola o Princípio da Igualdade colocando o empregador em um patamar de 

superioridade ao trabalhador, valorizando o patrimônio como bem superior ao da 

dignidade da pessoa humana, o que é inaceitável na democracia jurídica, 

principalmente sob o império econômico-jurídico do social capitalismo, que prevê a 

obrigatoriedade da função social da propriedade.  

A Igualdade é fundamento do Estado Democrático de Direito e está prevista 

no artigo 5º, inciso I, da Carta Magna, pois, o fato do empregado ser subordinado as 

ordens do empregador não justifica o abuso do poder deste. Para Barbosa (2008, 

p.82), o estado de subordinação não autoriza a violação de direitos constitucionais 

da pessoa humana.  Assim, o poder de controle do empregador deve obedecer aos 

limites do ordenamento jurídico e que o respeito à intimidade e dignidade do 

trabalhador constitui condição essencial para a estabilidade nas relações 

trabalhistas. 

Floriano Barbosa Junior (2008, p.85) ainda verifica que “é dever do 

empregador e de seus prepostos respeitar o direito subjetivo do empregado à 

intimidade, pois, sua inserção no processo produtivo não lhe retira os direitos de 

personalidade, cujo exercício pressupõe liberdades civis”.  

Desta maneira, a Relatora Eliane de Freitas Lima Vicente (BRASIL, TJ/MS, 

AP 0019337-77.2010.8.12.0110, 2012) em seu voto afirma a inviolabilidade do 

direito à intimidade do trabalhador quando da revista: 
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Os proprietários e prepostos de estabelecimento comercial não 
possuem o poder de polícia, o que lhes impede de, por mera 
suspeita de furto de mercadorias, abordar e efetuar a revista pessoal, 
não havendo que se falar em exercício regular de direito, além disso, 
o preposto não logrou êxito em localizar o aludido produto no 
momento da indigitada revista pessoal. Age com culpa aquele que, 
precipitadamente, imputa fato criminoso a alguém, sem que haja 
provas da efetiva prática do furto e, ainda, impõe à pessoa o 
constrangimento de submetê-la a uma revista pessoal. Ademais, é 
inconcebível que se viole direitos constitucionais de intimidade, 
liberdade e dignidade da pessoa humana, no intuito de proteger seus 
interesses comerciais. 

 

O direito de propriedade previsto na Constituição Federal, que é exercido 

através do poder diretivo do empregador, viola os direitos da personalidade do 

empregado quando a revista é vexatória. E essa é uma ação que gera prejuízo 

direto ou indireto ao empregado quando infringidos os direitos fundamentais também 

consagrados na Carta Magna. 

De acordo com Alice Monteiro de Barros (1997, p.77), na revista íntima 

também são incluídos objetos e armários reservados para uso dos empregados na 

empresa como, por exemplo, as mesas, gavetas, arquivos, escrivaninhas ou até 

mesmo veículos, forma comum de violação do direito à intimidade do trabalhador, 

tendo em vista ser prática flagrantemente constrangedora. Os pertences pessoais 

como bolsa, carteiras, sacolas etc., nas revistas ferem o direito à dignidade humana 

e o direito à intimidade, pois como já mencionado, não é só o corpo do empregado 

que sofre violação. Sem um critério objetivo de revista nos empregados ou sem 

reportar desconfiança à polícia o empregador comete ato ilícito porque traz situação 

constrangedora e humilhante. 

A decisão do Relator Gilberto Souza dos Santos (BRASIL, TRT 4ª R., RO 

0000747-79.2013.5.04.0026, 2014) serve para mostrar a forma como são 

entendidos esses limites constitucionais quanto os diferentes tipos de revistas: 

 

[...] A revista, em qualquer de suas modalidades, é sempre 
atentatória à dignidade e intimidade do empregado. Recipientes 
pessoais, como bolsas, carteiras, sacolas, ou armários costumam 
conter pertences que o indivíduo considera úteis ou necessários de 
serem transportados, neles incluindo objetos ligados à esfera da 
intimidade que o trabalhador não deseja ver expostos. Recurso 
conhecido e provido para reconhecer a ofensa e condenar a ré ao 
pagamento de verba indenizatória. 
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Outro exemplo de como os limites constitucionais são considerados é visto na 

decisão do Relator Marcelo José Ferlin D’Ambroso (BRASIL, TRT 4ª R., RO 

0001437-33.2012.504.0030, 2014), na qual este expõe que: 

 

A revista da bolsa e dos pertences do empregado é ato do 
empregador e de seus prepostos revelador de perpetuada 
desconfiança na pessoa do funcionário, sendo assim presumível o 
abalo moral sofrido pela vítima, que se projeta na esfera laboral e 
íntima, causando-lhe, sem dúvida, efetivo prejuízo e não mero 
dissabor com a conduta de trabalhar sob permanente suspeita. A 
empresa pode se valer de outros meios para controle de furtos em 
seu estabelecimento, não havendo como consentir pela licitude do 
ato contínuo e sistemático adotado que quebra, inclusive, a fidúcia 
caracterizadora da relação de trabalho, exigível de ambas as partes, 
empregador e empregado. Condenação confirmada. 

 

A argumentação de que a revista fere os limites constitucionais existentes na 

relação de trabalho é vista também em decisão do Desembargador Alexandre 

Corrêa da Cruz (BRASIL, TRT da 4ª Região, 2ª Turma, 0001219-18.2010.5.04.0016 

RO, 2012), na qual este expressou que: 

 

Incontroversa a realização de revista nos funcionários do 
supermercado, quando da saída da loja. Entendimento de que o 
simples fato de uma pessoa estar sob suspeita de prática de furto, 
ainda mais contra seu empregador, atinge a dignidade da pessoa, 
forjando em seu íntimo sentimento de humilhação. Nessa seara, 
concluir que tal prática não causa, necessariamente, dano moral 
importaria em deixar de considerar o empregado como pessoa 
humana, e, sim, como mero instrumento da atividade empresarial, e 
esquecer que a dignidade da pessoa humana se constitui em 
fundamento constitucional, como dispõe o art. 1º, inciso III, da 
Constituição da República. Cristalino, pois, o dano na esfera 
extrapatrimonial da autora, passível de indenização. 

 

Para Schmkypou (2011, p.29), o exercício do poder diretivo de controle no 

espaço de trabalho não deve ser exercido de forma que venha a ferir a honra, 

dignidade e privacidade do trabalhador. A inocência dos colaboradores é colocada 

em dúvida quando acontecem as revistas, sendo nesse momento infringido o 

Princípio da Presunção de Inocência. O trabalhador necessita do trabalho, mas as 

regras aplicadas a ele não podem ser injustas, porque ele é parte hipossuficiente na 

relação.  

No mesmo sentido, Alice Monteiro de Barros (2009, p.591) afirma que: 
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A revista individual só se justifica quando fundada em sérias razões. 
A revista efetuada em uma ou poucas pessoas, ainda que de forma 
superficial e respeitosa, pode ser altamente lesiva para elas, pois se 
tornarão suspeitas. Daí a inadmissibilidade de controles 
discriminatórios, arbitrários, dos quais advenha predisposição contra 
os empregados selecionados. 

 

A revista do empregado, portanto, é limitada constitucionalmente em suas 

modalidades, pois, a dignidade humana e a privacidade são valores tão relevantes 

quanto o direito de propriedade que é exercido por meio do poder diretivo do 

empregador. Em suma, o homem tem no direito do trabalho uma forma de alcançar 

a dignidade e melhoria de vida, mas, quando as condições de trabalho violam 

direitos, privacidade, honra, imagem e dignidade servem de base para interposição 

de ação.  

Diante de todo exposto, entende-se que uma relação empregatícia para ser 

saudável deve respeitar a dignidade do trabalhador e seus direitos fundamentais, 

obedecendo a uma hierarquização de valores, onde a dignidade da pessoa humana 

esteja em um nível superior. (BARBOSA , 2008, p.92).  

Floriano Barbosa Junior (2008, p.92) entende que para isso a confiança nos 

empregados deve prevalecer, deixando-os livres de constrangimentos fiscalizatórios 

em seus corpos, roupas, pertences pessoais ou ainda em seus espaços privativos, 

“observada a sua presunção de inocência e honestidade, pois o inverso caracteriza 

uma afronta desrespeitosa a incolumidade moral e social humana”. Para finalizar 

essa discussão cabe ressaltar, no próximo tópico, o artigo 373-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho e analisar como a revista íntima é estipulada e regulamentada 

nele. 

 

 

3.5 A REVISTA ÍNTIMA NO ART. 373-A DA CLT 

 

 

A Lei n º 9.799/1999 instituiu o artigo 373-A na Consolidação das Leis do 

Trabalho e em seu inciso VI proibi revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.  

Como observado, o poder diretivo do empregador é limitado pela ordem 

constitucional que protege o trabalhador enquanto pessoa humana e no ambiente de 
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trabalho. Acontece que, antes de 1999, não havia previsão expressa em nosso 

ordenamento jurídico. A Lei n. 9.799 de 26 de maio de 1999 trouxe a inclusão do 

artigo 373-A na Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, Decreto-Lei 5.452, 

1943) tornando expressamente vedada a prática de revista íntima em trabalhadoras 

do sexo feminino. Em seu texto, este artigo expressou-se da seguinte maneira: 

 

Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir 
as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de 
trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos 
trabalhistas, é vedado: [...] 
VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas 
empregadas ou funcionárias. 
Parágrafo único. O disposto neste art. não obsta a adoção de 
medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de 
igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se 
destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, 
o acesso ao emprego e as condições gerais de trabalho da mulher. 

 

No texto do artigo citado acima, não houve menção ao trabalhador do sexo 

masculino, porém, com fundamento no Princípio da Igualdade previsto no artigo 5º, 

inciso I, da Constituição Federal, na qual são iguais perante a lei homens e 

mulheres, por analogia poderá ser aplicado o art. 373-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho aos homens para se protegerem contra as revistas íntimas. O 

tratamento igual é um direito de todos, bem como a proteção do trabalho para 

homens e mulheres e o respeito à intimidade do empregado. Sobre o exposto, 

coloca Maurício Godinho Delgado (2014, p.620) que o art. 373-A vedou as revistas 

íntimas nas mulheres no contexto empresarial, mas implicitamente isso tem um 

efeito sobre os homens, porque os princípios constitucionais são usados para 

proteger pessoas físicas independente do sexo destas. 

O Ministro Relator Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira (BRASIL. TST. 

SDI-I. E-ED-RR 90340-49.2007.5.05.0464, 2013), a respeito do artigo 373-A, inciso 

VI da Consolidação das Leis do Trabalho colocou que esse “traz vedação expressa 

à revista íntima – embora dirigido às mulheres empregadas, é passível de aplicação 

aos empregados em geral, em face do Princípio da Igualdade também assegurado 

pelo Texto Maior”. 

Para Schiavi (2009, p.134), a doutrina serve para julgar os casos que 

envolvam problemas quanto à revista íntima, porém, não há unanimidade sobre a 

realização de revista sem ferir direitos do trabalhador. Alega-se que existe uma linha 
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estreita que separa a defesa da propriedade e direito de fiscalização e os direitos da 

personalidade do trabalhador. Os tribunais entendem que há um direito de 

fiscalização do empregador, porém, o abuso da dignidade não é aceito em muitos 

casos nas decisões judiciais. 

A Lei n º 13.271 de 15 de Abril de 2016 veio para reforçar o art. 373-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho que proíbe a revista íntima em funcionárias, 

acrescentando os órgãos e entidades da Administração Pública, direta e indireta. A 

seguir esta lei será melhor detalhada, expondo-se o que ela significou. 

 

 

3.6 A REVISTA ÍNTIMA DE ACORDO COM A LEI N. 13.271/2016 

 

 

O tratamento legal da revista íntima no ambiente de trabalho passou por 

diferentes fases legais no Brasil em virtude da necessidade de conciliar o direito do 

empregador e do empregado. Com a evolução do trabalho enquanto direito e a 

defesa dos direitos da personalidade trazidos na Constituição Federal de 1988, 

diferentes posições foram sendo colocadas.  

O Direito do Trabalho, após fim do século XX, viu a necessidade de tratar a 

questão das reclamações de trabalhadores sobre os constrangimentos nas revistas 

no ambiente de trabalho. Dessa forma, de acordo com Di Pietro (2011, p.130), foi 

necessária uma resposta, especialmente pelos direitos que a Carta Magna 

estabeleceu para o trabalhador no ambiente de trabalho e enquanto pessoa 

humana.  

Segundo Giovanna Ramos Di Pietro (2011, p.130), não havia lei expressa 

sobre o tema o que dificultava no caso concreto tratar os excessos da revista íntima 

nas relações de emprego. Nesse caso, a colisão de direitos fundamentais de 

titulares diferentes era a base sendo usada para a solução correta das situações 

verificadas. 

Após 1999, a Consolidação das Leis do Trabalho e o tratamento da revista 

íntima com o art. 373-A, o assunto ganhou ainda maior destaque com um aumento 

significativo de ações trabalhistas relacionadas a ela (DALLEGRAVE NETO, 2011, 

pp.72-73). Assim, em 15 de abril de 2016, foi sancionada a Lei 13.271 (BRASIL, 

2016) que veio para reafirmar a proibição de revistas íntimas acrescentando a 
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vedação de revista em funcionárias e clientes dos órgãos e entidades da 

administração pública, direta ou indireta. 

Em seu texto está disposto da seguinte forma: 

 

Art. 1. As empresas privadas, os órgãos e entidades da 
administração pública, direta e indireta, ficam proibidos de adotar 
qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes 
do sexo feminino. 
Art. 2. Pelo não cumprimento do art. 1, ficam os infratores sujeitos a: 
I - multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao empregador, revertidos 
aos órgãos de proteção dos direitos da mulher; 
II - multa em dobro do valor estipulado no inciso I, em caso de 
reincidência, independentemente da indenização por danos morais e 
materiais e sanções de ordem penal. 

 

Cabe ressaltar que há pena de multa para o empregador que infringir a lei 

sendo os valores revertidos para os órgãos de proteção a mulher e, no caso de 

reincidência, a multa será em dobro. 

Segundo Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2016, p.1) de acordo com o 

Princípio da Legalidade previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição da República, 

pode-se verificar que não é possível a interpretação ampliativa no caso das sanções 

cabíveis desta lei. Assim, apenas no caso de revista íntima em “funcionárias” e 

“clientes do sexo feminino” há a possibilidade de aplicar as sanções especificamente 

previstas no artigo 2º da Lei 13.271/2016. 

Por conseguinte, observa-se que o legislador tentou reforçar a proibição em 

virtude do número de casos discutidos no judiciário. E mostram que o empregador 

ultrapassa todos os limites constitucionais, quando violam os direitos fundamentais 

do empregado com revistas íntimas vexatórias, constrangedoras e humilhantes. 

 

 

3.7 ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS 

 

 

Verifica-se que o entendimento dos tribunais leva em consideração o tipo de 

atividade da empresa e como é realizada a revista, os mesmos defendem que a 

revista íntima avilta a honra e moral do trabalhador quando feita de forma 

desproporcional violando a dignidade e a intimidade do empregado. 
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Lourdes Cortes (BRASIL, TST, 2012, p.1) aborda que revista íntima é aquela 

em que o próprio corpo do trabalhador é vistoriado ou quando são obrigados a retirar 

peças de suas roupas. Ela discorre que “as empresas que mais utilizam esse tipo de 

revista são as de vestuário, medicamentos, vigilância bancária e transporte de 

valores, entre outras. Também é comum a revista nas indústrias de eletrodomésticos 

e de componentes eletrônicos, nas joalherias e no trabalho doméstico”. 

Nesse sentido, Cortes (BRASIL, TST, 2012, p.1) afirma que alguns 

doutrinadores defendem que a revista deve ser o último recurso a ser tomado pela 

empresa, diante da tecnologia disponível para controle de bens, como “etiquetas 

magnéticas em livros, roupas e remédios, controle de entrada e saída de pessoal no 

estoque e linha de produção. Existem ainda, a filmagem por circuito interno, detector 

de metais e a vigilância feita por serviço especializado”, não sendo necessário a 

realização da revista e nem justificável a exigência pelo empregador que o 

empregado se desnude totalmente.  

Lourdes Cortes (BRASIL, TST, 2012, p.1) informa ainda que a rede de 

supermercados Walmart foi condenada a pagar indenização por dano moral coletivo, 

ficando proibida de realizar revistas íntimas e físicas em seus empregados, bem 

como fiscalizar suas bolsas e pertences. A ação foi proposta pelo Ministério Público 

do Trabalho e seu Procurador Valdir Pereira da Silva que afirmou que “as revistas 

extrapolam o poder de fiscalização patronal e ofendem a honra e a imagem do 

empregado, uma vez que o poder de fiscalização não é um direito absoluto e 

ilimitado não legitimando a violação do direito dos empregados à intimidade e à vida 

privada". 

Desta forma, entende como desproporcional a revista íntima o Tribunal 

Regional do Trabalho da 24ª Região no Processo n 0025386-41.2014.5.24.0004-RO, 

Acordão da 2ª TURMA sendo Relator o Desembargador Amaury Rodrigues Pinto 

Junior (BRASIL, TST, 2016): 

 

DANO EXTRAPATRIMONIAL. EMPREGADAS. REVISTA ÍNTIMA. 
PROIBIÇÃO LEGAL. OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE. 1. 
É vedado proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas 
empregadas ou funcionárias (art. 373-A, VI, da Consolidação das 
Leis Trabalhistas). Nesse sentido, a Lei n. 13.271/2016 reforçou que 
as empresas privadas, os órgãos e entidades da Administração 
Pública, direta e indireta, ficam proibidos de adotar qualquer prática 
de revista íntima de suas funcionárias e de clientes do sexo feminino. 
2. A revista não foi procedida de forma superficial, porque obrigou a 
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autora a mostrar peças íntimas de seu vestuário, o que ofende a 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, Constituição Federal) e os 
direitos de personalidade (art. 11, Código Civil). 3. A revista íntima é 
medida desproporcional no caso concreto, haja vista a possibilidade 
de o empregador utilizar de outros mecanismos de defesa de seu 
patrimônio, como câmeras de seguranças, raio-x e revista visual. 
Dano extrapatrimonial caracterizado. 

 

Nesse caso, é evidente a violação do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana e dos Direitos da Personalidade. Toda revista íntima é vedada em virtude 

do art. 373-A, inciso VI da Consolidação das Leis do Trabalho e de acordo com a Lei 

13.271/2016. 

Destarte, no Acordão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho Processo 

n TST-RR-142700-78.2007.5.01.0073 (BRASIL, TST, 2015): 

 

RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL – REVISTA ÍNTIMA 
ABUSIVA – EMPREGADO OBRIGADO A PERMANECER NU - 
QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00) – 
DESPROPORCIONALIDADE 
– MAJORAÇÃO (R$ 50.000,00). Seguindo os critérios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, entendo desproporcional o 
valor arbitrado a título de indenização moral, considerando a 
extensão do dano sofrido, já que o reclamante era obrigado a 
permanecer totalmente nu, frente a frente aos seus pares, sempre 
que necessitasse sair do prédio. 

 

O Douto Magistrado entendeu ser desproporcional o valor arbitrado referente 

ao dano moral causado a pessoa do trabalhador. Ele afirma ser desproporcional em 

virtude de tamanha violação da dignidade e intimidade sofrida pelo empregado. 

Lourdes Cortes (BRASIL, TST, 2012, p.1) aborda que a Sétima Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho condenou a G Barbosa Comercial Ltda ao pagamento 

de indenização por dano moral, em decorrência de revista íntima abusiva. “A 

funcionária passava por revista íntima vexatória, realizada por um fiscal masculino, o 

qual passava as mãos na lateral do seu corpo, costas e cintura”. 

A Resolução Administrativa n° 37/2010, do Tribunal Regional do Trabalho da 

1ª Região aprovou a edição da Súmula nº 16 (BRASIL, TST, 2010), com a seguinte 

redação: 

 

REVISTA ÍNTIMA. DANO MORAL. LIMITES DOS PODERES DE 
DIREÇÃO E FISCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO À HONRA E À 
INTIMIDADE DO TRABALHADOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
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PESSOA HUMANA (art.1º, inc.III, CF). Cabe reparação por dano 
moral, por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, o ato 
patronal consubstanciado em revistas íntimas de trabalhadores de 
qualquer sexo, incluindo a vigilância por meio de câmeras instaladas 
em banheiros e vestiários. 

 

O Ministro Barros Levenhagen, em entrevista publicada pelo site do Tribunal 

do Superior do Trabalho (BRASIL, TST, 2012, p.1), afirmou que “a revista íntima, de 

um modo geral, não é admissível, pois, a realidade é muito mais rica do que nossa 

vã criatividade possa supor, às vezes nos deparamos com situações que jamais 

poderíamos imaginar”. Ele informa que há uma tendência de se considerar a revista 

íntima abusiva, geralmente ela não deixa de ser uma invasão a privacidade do 

trabalhador. 

Ainda indica que o “TST não é contrário ao poder de o empregador procedê-

la, mas se preocupa em que ela ocorra de forma moderada e observando os 

princípios constitucionais de inviolabilidade da privacidade da pessoa humana 

consagrados na Constituição”. (BRASIL, TST, 2012, p.1). Dessa forma, o 

empregador deve proceder à revista de forma moderada sem constranger o 

empregado e sem infringir os direitos à intimidade e dignidade do trabalhador. 

O Ministro ainda afirma que a mera suspeita do empregador que a 

trabalhadora esteja furtando algo não autoriza a revista. Haja vista que “somente a 

partir de um indicador seguro de que isso possa ter ocorrido é que o empregador 

pode chamar polícia para fazer um levantamento, e nesse caso uma policial 

feminina poderia fazer a revista”. (BRASIL, TST, 2012, p.1). 

Destarte, o artigo 1º, inciso IV da Carta Magna “elege como princípios 

fundamentais da República Federativa do Brasil a livre iniciativa e a valorização 

social do trabalho. Esses dois valores fundamentais não estão em antagonismo, 

mas em equivalência, ou seja, eles devem ser integrados”. Assim, quando há o 

choque desses princípios fundamentais utiliza-se o instrumento da razoabilidade e 

da proporcionalidade para saber qual será aplicado o caso concreto. (BRASIL, TST, 

2012, p.1). 

Por todo exposto, verifica-se que de modo geral a revista íntima é proibida, 

quando realizada de forma desproporcional e vexatória viola os Princípios da 

Dignidade da Pessoa Humana e intimidade do trabalhador. Barros Levenhagen 

(BRASIL, TST, 2012, p.1) explica que há uma tendência de considerar a revista 

íntima abusiva, salvo quando realizada de forma moderada. “Geralmente a revista 
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íntima não deixa de ser uma invasão da privacidade do empregado. A revista é 

considerada abusiva quando feita de maneira vexatória, quando expõe o 

empregado, ainda que não seja acompanhada de observações irônicas”. 

Ainda, na 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso de Revista 

RR 1303481220145130008, o Ministro Relator Alexandre de Souza Agra Belmonte 

(BRASIL, TST, 2014) entende que não caracteriza ofensa a revista em bolsas e 

sacolas do empregado: 

 

Ementa: RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. REVISTA EM BOLSAS E SACOLAS SEM CONTATO 
FÍSICO OU REVISTA ÍNTIMA. A E. Subseção de Dissídios 
Individuais pacificou o entendimento no sentido de que a revista do 
conteúdo de bolsas, mochilas e sacolas dos empregados de modo 
indiscriminado e sem contato físico ou revista íntima, por si só não 
caracteriza ofensa à honra ou à intimidade da pessoa, capaz de 
gerar dano moral passível de reparação. Ressalva de entendimento 
do Relator. O e. TRT registrou que a hipótese dos autos não se 
refere à revista íntima, aquela realizada diretamente no corpo do 
empregado, em suas partes íntimas, a qual é expressamente 
vedada, consoante art. 373-A, inciso VI, da CLT. Consignou que se 
trata, no caso, de revista que se limitava às bolsas e pertences 
pessoais. Nesse contexto, a decisão regional, ao reconhecer o dano 
moral, incorreu em ofensa direta e literal ao art. 5º, X, da Constituição 
Federal. Recurso de revista conhecido por violação do art. 5º, X, da 
Constituição Federal e provido. 

 

Consideramos evidente o entendimento dos tribunais que a revista íntima 

quando realizada de forma desproporcional, vexatória, constrangedora e humilhante 

é vedada e cabe dano moral ao empregado, em virtude da violação dos direitos 

fundamentais garantidos na Constituição Federal ao trabalhador. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A realização de revista íntima nos empregados no ambiente de trabalho viola 

o direito à dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade consagrados 

na Constituição Federal. Nesse sentido, o direito de propriedade, assegurado ao 

empregador, não é absoluto e deve observar os princípios constitucionais 

resguardado na Carta Magna. 

Dessa forma, a revista, quando realizada de forma vexatória, constrangedora 

e humilhante, é vedada de acordo com o entendimento do Tribunal Superior do 

Trabalho e gera indenização no caso concreto. Assim, caberá ao empregador, por 

meio do poder diretivo utilizar outros meios para proteção de seu patrimônio como 

etiquetas magnéticas nos produtos, detectores de metais, câmeras na linha de 

produção, e outros mais. Nesse caso, é inadmissível que o empregador em seu 

comodismo, na justificativa de proteger o patrimônio empresarial, realize revistas 

íntimas que possam aviltar a honra e moral do empregado. 

 O art. 373-A da Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei n. 13.271/2016 

proíbem a revista íntima em funcionárias e clientes de empresas privadas, órgãos e 

entidades da Administração Pública, direta e indireta. Assim ao homem, também é 

aplicada essa legislação por analogia em virtude do Princípio da Igualdade 

consagrado no art. 5º, inciso I, da Constituição Federal. 

É importante observar que ao empregador é proibido realizar revistas quando 

supõe que o empregado esteja furtando algo. A mera suposição não autoriza o 

empregador a se utilizar da revista para verificar se houve furto, tendo em vista o 

Princípio da Presunção de Inocência consagrado no art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal. Desta forma, é evidente que a realização de revistas íntimas 

quando há contato físico ou quando realizada de maneira vexatória, constrangedora 

e humilhante, ultrapassa os limites constitucionais estabelecidos, violando o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e os Direitos da Personalidade. Portanto, 

entende-se que a dignidade do trabalhador é o bem maior a ser respeitado e limita 

os demais direitos consagrados na Carta Magna, quando da realização da revista 

íntima. 
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