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RESUMO

O presente trabalho pretende analisar as situações cotidianas envolvendo empregador e empregado, no que diz respeito ao poder de mando do 
patrão em confronto com o direito constitucional do direito de intimidade do cidadão brasileiro. Tem como objetivo  geral demonstrar que o 
assunto abordado é polêmico, porém, se faz necessário o aprofundamento da discussão considerando que os temas pesquisados são de extrema 
importância para o entendimento de como as relações de emprego devem ser regidas e quais os direitos já adquiridos pelos empregados, frente à 
conquista do devido respeito a sua individualidade e intimidade. A proteção que se objetiva demonstrar tem sua base na Constituição Federal de 
1988, na Consolidação das Leis do Trabalho e nos princípios que regem do Direito do Trabalho. O poder diretivo do empregador deve ser exercido 
de forma respeitosa e profissional, não ultrapassando os limites impostos pela lei e pelos princípios aplicados à espécie. Dessa forma, procura-se 
analisar situações em que diferentes padrões culturais e/ou pessoais entre empregado e empregador afetam as relações profissionais. Entre os 
casos típicos à análise, pode-se destacar empregados que possuem religião ou opção sexual diferente dos empregadores, empregados que 
expõem suas intimidades nas redes sociais e que acabam por se prejudicar no ambiente de trabalho; bem como empregadores que solicitam no 
ato da admissão declarações de antecedentes criminais, atestado de gravidez, consulta aos órgãos de proteção ao crédito e exigência de exames 
de doenças sexualmente transmissíveis como condição para contratar. O respeito a essas diferenças é de extrema importância para uma relação 
produtiva e harmoniosa entre empregado e empregador; devendo prevalecer o direito constitucional da intimidade do colaborador. A 
metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa deste tema foram pesquisas bibliográficas, documental, pura e quantitativa. Como 
resultado objetiva-se conscientizar o empregador que a relação de emprego, apesar da existência inegável do poder de direção do patrão, é 
pautada pelo respeito à dignidade do trabalhador e direito da intimidade e que esta relação deve ser vista para além da obtenção de lucros, 
geração de empregos e fomentação da economia, pois como um ente social que desempenha importante papel na sociedade constitui-se em 
meio de inserção social e identificação pessoal do trabalhador, exercendo uma inegável função social. Conscientizar o empregador da proteção 
legal de seus empregados frente ao ordenamento jurídico brasileiro é uma tarefa árdua. Assim, delinear os limites do poder diretivo é de extrema 
relevância, principalmente sob a ótica do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana do respeito ao direito à intimidade do empregado. Conclui-se 
que todo trabalhador deve ser respeitado não só na condição de empregado, mas também como indivíduo, uma vez que a dignidade humana e o 
direito de intimidade são valores fundantes de todo o ordenamento jurídico. Tem-se, assim, que o poder diretivo não é absoluto, pois o 
empregador dirige a prestação de serviço e não a vida do empregado, devendo ser assegurada a garantia de que os indivíduos vivam livremente, 
em estado de igualdade e respeito. Em nome do poder de direção não pode o empregador violar direitos fundamentais, devendo referido poder 
ser pautado nas garantias constitucionais.
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