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O exercício das 
liberdades públicas 

na relação de trabalho

Rivero Savatier, de modo 
sempre atualizado, 
afirmou que “no 
contrato, o empregado 
coloca à disposição sua 
força de trabalho, mas 
não sua pessoa”

Efetivamente o em-
pregado se beneficia 
de direitos funda-

mentais como a liberdade 
de opinião, de convicção 
política ou religiosa, de 
expressão, de associação e 
de liberdade sindical, não 
discriminação entre tantos. 
Todavia, a proteção especial 
relativamente aos direitos 
individuais e liberdades 
públicas do empregado 
conflita com as regras de 
exercício disciplinar e de 
autoridade do empregador, 
reconhecidamente legíti-
mos pelo próprio Direito do 
Trabalho.

A Constituição Federal de 
1988 foi promulgada como 
garantidora do exercício 
das liberdades individuais 
e rompeu com o modelo 
conservador das relações 
trabalhistas em que os 
empregados se submetiam 
à disciplina rigorosa do 
ambiente de trabalho cujo 
objetivo era a produção e a 
obediência. Foi assim que a 
constituinte se propôs para 
construção de um futuro 
em que as garantias cons-
titucionais estariam assegu-
radas e que o exercício da 
cidadania não se restringiria 
mais à condição exterior ao 
ambiente de trabalho. 

De fato ser cidadão e 
empregado obrigou as em-
presas à humanização do 
ambiente de trabalho e de 
tal forma que entregassem 
aos trabalhadores a possi-
bilidade de integração com 
funcionalidade na produ-
ção. Trata-se do respeito à 
dignidade da pessoa huma-
na e aos valores sociais do 
trabalho (art. 1º, III e IV da 
CF). Tais garantias consti-
tucionais foram trazidas no 
artigo 7º que, pelos incisos, 
enumera de maneira ampla 
os direitos individuais dos 
trabalhadores quando sub-
metidos ao vínculo de em-
prego ou a ele assemelhado. 

Garantias que estão reves-
tidas de caráter de ordem 
pública e se estendem a 
toda coletividade de modo 
irrestrito, observado sem-
pre a condição de assala-
riado. Ocorre, entretanto, 
que a relação de emprego 
apresenta peculiaridades 
e certo paradoxo porque, 
ao mesmo tempo em que 
assegura o direito universal 
do exercício das liberdades 
públicas e as liberdades 
individuais do emprega-
do, traz restrições ao seu 
exercício pleno, necessárias 
para o bom funcionamento 
da empresa cujos interesses 

não podem deixar de ser 
valorizados.

As restrições às liber-
dades individuais podem 
resultar de regulamentos 
de empresa, de disposi-
ções que limitam o acesso 
a determinadas localida-
des da planta empresarial, 
impedir o deslocamento 
de empregados durante a 
jornada de trabalho, exigir 
a identificação profissional 
por razões de segurança, 
inclusive controle por meio 
de revistas aos objetos que 
o empregado carrega consi-
go. Deste modo, a força de 
trabalho se confunde com 
a pessoa e encontra limita-
ções e restrições impostas 
pelo empregador. 

Neste sentido, o site do 
TST publicou em 17/12, 
notícia de julgamento da 3º 
Turma, cujo relator, Minis-
tro Alberto Bresciani, ex-
cluiu pagamento de danos 
morais por considerar que 
revista era feita de forma 
moderada pelo empregador 
e que estaria autorizado a 
exercer sobre o empregado 
o poder fiscalizatório, res-
peitada sempre a restrição 
do art. 373-A, que veda o 
procedimento do “emprega-
dor ou preposto a revistas 
íntimas nas empregadas ou 
funcionárias” especialmen-
te em razão da ausência de 
contato físico”.

Ponderou o acórdão que: 
“Não se firma presunção 
de que o ato de proceder 
à revista dos empregados 
configura desconfiança do 
empregador quanto à práti-
ca de atos ilícitos, mormente 
se todos os demais empre-
gados eram submetidos ao 
mesmo procedimento. Não 
há ilicitude no procedi-
mento de realizar revistas 
moderadas”.

A fidúcia em que se funda-
menta o contrato de traba-
lho, sob um dever recíproco 
de boa-fé, não admite com-
portamentos, insinuações 
e gestos que possam trazer 
dúvidas no elemento essen-
cial e imprescindível para 
a continuidade de vínculo 
de emprego. Neste senti-
do, como afirma o acórdão, 
presunção de abuso não se 
sustenta para imputação 
de violação de intimidades, 
merecendo sempre prova 
robusta.

Portanto, ser trabalhador 
e cidadão com pleno exercí-
cio das liberdades públicas e 
individuais, admite, no local 
de trabalho, a obediência ao 
poder disciplinar e diretivo 
do empregador, cujas res-
trições estão limitadas ao 
comportamento do empre-
gado no tempo colocado à 
disposição para a execução 
do trabalho.

 
(*) - É advogado e professor da PUC 

de São Paulo e da Fundação 
Getulio Vargas.

Paulo Sérgio João (*)

O ano novo chega com muitas 
novidades!

Sempre à frente em inovação e quali-
dade, o jornal Empresas & Negócios 

informa que está investindo numa nova 
plataforma de informação e concentrará 
sua distribuição a partir do nosso portal 
jornalempresasenegocios.com.br.

Com isso, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial do Estado, deixará de 
circular em edição impressa a partir de 
1º de janeiro de 2020.

A edição diária, em formato standard, 
continuará disponível em PDF, com o 
melhor da economia, mercado corpora-

tivo, legislação, tecnologia da informação 
e vida moderna. Este formato vem com 
Certificação Digital, que dá valor legal à 
publicação – outra inovação do Empresas 
& Negócios já reconhecida pelo mercado.

Além de manter aderência com a legis-
lação das Sociedades Anônimas, o formato 
digital vai agilizar a divulgação da publi-
cidade legal, facilitando a transmissão, 
checking e comprovação. Novos serviços 
e funcionalidades vão garantir o destaque 
e conformidade com as normas legais.

Temos também novidades no nosso 
conteúdo, com um atraente e intuitivo 
visual e uma consistente atualização na 
linha editorial. Relevante e confiável, Em-

presas & Negócios será leitura obrigatória 
e diária de profissionais e empresários 
conectados.

Sempre mantendo a qualidade, trans-
parência e credibilidade reconhecidas em 
nossos 17 anos de atividade e mais de 4 
mil edições.

Esperamos sua visita ao nosso site. E 
vamos conversar sobre seus novos proje-
tos e necessidades, seja na comunicação 
legal ou no marketing digital.

Um 2020 com muita paz e prosperidade.

Lilian Mancuso
Diretora

Caros amigos de agências, clientes e anunciantes

Além de penas de prisão e multa, diversos pontos preveem 
ainda sanções administrativas.

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem (3) que o 
ataque feito pelos Estados 
Unidos a um comboio no 
Iraque, que resultou na 
morte do comandante de 
alto escalão da Guarda 
Revolucionária Islâmica 
do Irã, deverá impactar no 
preço dos combustíveis 
no Brasil. Ele descartou 
a possibilidade de tabelar 
o preço do produto para 
controlar impactos e disse 
que vai discutir o assunto 
com a equipe econômica e 
com o chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional.

O ataque norte-ameri-
cano nas proximidades do 
Aeroporto de Bagdá pode 
acirrar o clima de tensão e 
provocar reflexos em todo o 
mundo. Apesar de admitir a 
preocupação com reflexos 
da crise internacional sobre 
a economia do país, o gover-
no não pretende intervir em 
políticas de preços como o 
tabelamento. 

“Que vai impactar, vai. 
Agora vamos ver nosso limi-
te aqui, porque já está alto, 

Seja na análise de projetos 
de lei ou de MPs encami-
nhadas pelo Executivo, 

os senadores dedicaram boa 
parte do tempo a formas de 
fazer o país reencontrar o 
rumo do crescimento. Além 
da reforma da  Previdência, 
tivemos o combate à burocra-
cia; facilidade para emprés-
timos a microempresas e a 
criação do Cadastro Positivo 
foram algumas das propostas 
aprovadas. 

A MP da Liberdade Eco-
nômica resultou nas medi-
das de desburocratização e 
simplificação de processos 
para empresas e empreende-
dores. A lei flexibiliza regras 
trabalhistas, como dispensa 
de registro de ponto para 
firmas com até 20 emprega-
dos, e elimina alvarás para 
atividades consideradas de 
baixo risco. 

Foi aprovada também a 
criação do Cadastro Positi-
vo. O projeto que tratou do 
assunto passou pelo Sena-

As agências da Caixa ampliaram seus horários para atender os cidadãos interessados nos saques 
das contas inativas do FGTS.

O presidente Jair Bolsonaro decidiu ve-
tar integralmente o projeto de autoria do 
ex-senador Eduardo Amorim, que prevê a 
realização para motoristas autônomos de 
cargas de uma avaliação anual de saúde no 
âmbito de programa de controle médico 
da saúde ocupacional do SUS. 

O Executivo apresentou duas razões 
para vetar: não havia a previsão de 
onde viria a fonte de recursos para o 
SUS custear esses exames e seria uma 
ofensa ao princípio da liberdade dos 
motoristas a obrigação de realizá-los. 

Participaram do veto os ministros da 
Economia, Paulo Guedes, e da Saúde, 
Luiz Mandetta.

Na justificativa do autor, a situação 
dos transportadores autônomos de 
carga é grave, pois enquanto os moto-
ristas empregados têm uma empresa 
que lhes realiza exames periódicos, 
os autônomos não têm esse recurso. 
Além disso, suas condições de trabalho, 
que incluem tensão, desgaste físico e 
ameaça à própria vida, justificariam a 
necessidade desses exames periódicos. 

Na mesma linha, a relatora do projeto 
no Senado, ex-senadora Ana Amélia, 
afirmou que no atual cenário catastró-
fico das estatísticas de acidentes de 
trânsito no país, tem-se o dever de apoiar 
todas as iniciativas que possam reduzir 
o número desses acidentes e contribuir 
para a melhoria do transporte rodoviário 
de cargas. O texto vetado agora volta 
ao Congresso, que, após o seu reces-
so, deverá colocá-lo em votação para 
decidir se mantém ou derruba o veto 
presidencial (Ag.Senado).

Projeto em análise na Câ-
mara dos Deputados  altera a 
legislação vigente para que as 
pessoas sejam consideradas 
idosas a partir dos 65 anos de 
idade, e não mais 60. O texto 
altera o Estatuto do Idoso e 
a Lei 10048/00, que trata da 
prioridade de atendimento.

“Não existe mais justifi-
cativa para dizer que uma 
pessoa com 60 anos é idosa. 
A cada dia que se passa vemos 
mais pessoas atingindo essa 
idade com qualidade de vida, 
em plena atividade laboral, 
intelectual e até mesmo físi-
ca”, afirma o deputado João 
Campos (Republicanos-GO), 
autor da proposta.

Ele destaca que a expectati-

va de vida no Brasil aumentou 
sete anos desde 2003, e hoje 
é de 80 anos para mulheres 
e 73 anos para homens. E 
acrescenta que a reforma da 
Previdência, recentemente 
promulgada, aumentou a ida-
de mínima de aposentadoria 
para 65 anos para o homem 
e para 62 anos para a mulher.

Caso o projeto seja aprova-
do pela Câmara, o Estatuto 
do Idoso passará a regular 
os direitos das pessoas com 
idade igual ou superior a 65 
anos. A proposta será anali-
sada em caráter conclusivo 
pelas comissões de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Idosa; 
e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Regime de 
contratação 
dos agentes 
lotéricos da Caixa

Projeto que altera para con-
cessão o regime de contrata-
ção de agentes lotéricos pela 
Caixa Econômica Federal, 
está em análise na Câmara.  
Atualmente, esse regime é o 
de permissão. A proposta foi 
apresentada pelo deputado 
Weliton Prado (Pros-MG) e 
seis parlamentares. 

“A classe lotérica vive uma 
situação jurídica de insegu-
rança traduzida numa relação 
contratual precária em com-
pleto desalinho com a carga de 
deveres e obrigações”, disse o 
deputado. O texto prevê que 
os contratos de permissão 
em vigor continuarão válidos 
e serão transformados para o 
regime de concessão a partir 
da promulgação da futura lei, 
dispensada nova licitação. 

“O caráter precário da atual 
relação contratual, que pode 
ser rompida unilateralmente 
pela Caixa, inviabiliza que 
os empresários lotéricos ex-
pandam os investimentos e 
limita a geração de empregos”, 
disse Weliton Prado. O projeto 
tramita em caráter conclu-
sivo e será analisado pelas 
comissões de Trabalho, de 
Serviço Público; de Finanças e 
Tributação; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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Em 2019, Senado aprovou 
propostas de impacto na economia

Ajudar a tirar o Brasil da crise econômica foi uma das principais tarefas do Senado ao longo de 2019

do no dia 13 de março, com 
parecer favorável elaborado 
pelo senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE). O Ministério da 
Economia sustenta que o 
cadastro é um grande avanço 
institucional e representa 
uma forma de democrati-
zação do acesso ao crédito. 
Segundo técnicos da pasta, 

a iniciativa pode beneficiar 
130 milhões de pessoas, 
inclusive 22 milhões de 
cidadãos que estão fora do 
mercado de crédito.

Outra proposição impor-
tante na área econômica 
votada em 2019 foi o projeto 
que autoriza o uso de garantia 
solidária por microempresas 

que precisam tomar emprésti-
mos financeiros. O texto é de 
autoria do senador Esperidião 
Amin (PP-SC) e passou no 
Plenário com 55 votos a favor 
e nenhum contrário. Também 
passou pelo crivo dos senado-
res em 2019 a MP que cria que 
novas modalidades de saque 
do FGTS (Ag.Senado).

Bolsonaro: ataque dos EUA impactará 
no preço dos combustíveis

e se subir mais, complica. 
Mas não posso tabelar nada. 
Já fizemos esse tipo de po-
lítica de tabelamento antes 
e não deu certo. Vou agora 
conversar com quem enten-
de do assunto”, completou o 
presidente Jair Bolsonaro ao 
voltar a defender a quebra 
do monopólio da Petrobras 
como uma alternativa para 
baratear os combustíveis. 

“Temos de quebrar o mono-
pólio. A distribuição é ainda 
o que mais pesa no preço, 
e depois o ICMS, que é um 
imposto estadual”, acres-

centou ao ressaltar que o 
Brasil já chegou ao limite no 
que se refere a cobrança de 
impostos. “No ano passado 
pagamos por dia mais de 
R$1 bilhão em juros. Foram 
R$ 400 bilhões por ano. A 
Europa foi reconstruída, 
pós 2ª guerra mundial, com 
um montante desse. Então, 
por ano, pagamos uma 
reconstrução da Europa”. 
Ainda lembrou que a queda 
da Selic para 4,5% ao ano re-
sultou em uma economia de 
R$ 110 bilhões no corrente 
ano (ABr).

Avaliação de saúde ocupacional a motoristas 
autônomos de caminhão

De 60 para 65 anos idade para 
pessoa ser considerada idosa


