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ROTEIRO

- Tecnologias atuais;
- Direitos Fundamentais; 

- Vinculação de Particulares a Direitos 
Fundamentais;

- Espaço público e privado (ambiente);
- A internet no local de trabalho;

- Novas tecnologias;
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Transformação do mundo

Transformação do mundo

Transformação do mundo
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Transformação do mundo

Tecnologias atuais
X

Relações sociais (comportamentos);
Globalização;
Direitos individuais;

Tecnologias atuais
X

Identificação de problemas;
Eleição de soluções ou adaptações;
(re)estabelecimento de padrões;
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Internet 
e suas ferramentas

a rede mundial de computadores, ou seja “é uma rede de
informações (e serviços) distribuída” porque as
“informações não se encontram reunidas em um único
ponto (servidor ou computador), mas sim, estão
distribuídas em milhões de computadores (servidores) ao
largo de todo o mundo”

Internet é diferente de web;
Internet é um conjunto de ferramentas: web, correio
eletrônico, utilidades de conversação (som, imagem,
texto);

Internet no Brasil

No Brasil, há 281,4 milhões de celulares ativos;
Apenas 45% da população conectada;
É mais utilizada no local de trabalho;
88% faz uso de redes sociais;
Brasileiro gasta, em média: mais de 4,9 horas/dia em
redes sociais; mais de 3,3 horas/dia navegando;
2015: gerações digitais (nascidos a partir de 1997)
entraram no mercado de trabalho;

Justiça do trabalho
e conflitos envolvendo 
internet
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Direitos Fundamentais

São afetados por modificações sociais/estatais;
Estado: Absolutista, Liberal e Social;
Constituição Mexicana (1917) e Alemã (1919):
direitos sociais (prestação);
Direitos fundamentais nas forma negativa/protetiva
(séc. XVII) + positiva/prestacional (pós 1ª GM) >>
responsabilidade social/solidariedade;
“luta contra a deteriorização da qualidade de vida”
(Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO);

Direitos Fundamentais: famílias

Direitos fundamentais negativos/protetivos (séc. XVII);
Direitos fundamentais positivos/prestacionais (pós 1ª
GM)
Direitos fundamentais de responsabilidade
social/solidariedade;
Direitos fundamentais ao patrimônio genético e suas
manifestações (biodireito);
Direitos fundamentais relacionados à utilização dos
conhecimentos de cibernética e informática;
Direitos fundamentais decorrentes da globalização
(democracia, informática e pluralismo)

Características dos 
Direitos Fundamentais

Universalidade;
Indivisibilidade;
Interdependência;
Internacionalização;
Historicidade;
Irrenunciabilidade;
Inalienabilidade;
Imprescritibilidade;
Multifuncionalidade e dinamicidade.
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Vinculação aos 
Direitos Fundamentais

Supremacia ou prevalência dos direitos
fundamentais: legislador, administração, tribunais;
Na atualidade: megagrupos comerciais, industriais,
financeiros, mídia, associações e sindicatos,
organizações criminosas, igrejas, ONGs,
ambientalistas, MST, partidos políticos, etc;
Necessidade de poderes dos “novos” “grupos sociais”
serem limitados/restringidos;

Vinculação aos 
Direitos Fundamentais

Necessidade dos poderes do empregador serem
limitados;

Proteção do empregador contra o poder
(conhecimento) do empregado;

O Poder como fenômeno

Político;
Social;
Econômico;
Conhecimento;
Nas relações de consumo (desigualdade entre
as partes)
Nas relação de emprego (Poder diretivo):
organização, regulamentação, controle e
disciplinar;
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O Poder como fenômeno

“o poder é a capacidade que um sujeito tem
de condicionar, restringir ou eliminar a
liberdade de outrem em uma determinada
esfera ou âmbito da vida”

Teorias sobre a Vinculação dos 
particulares aos 

Direitos Fundamentais

(não) vincula;
Forma de vinculação (in)diretamente;
Extensão da vinculação;

Artigo 7º, Constituição Federal: São
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,
além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:

Teorias sobre a Vinculação dos 
particulares aos 

Direitos Fundamentais

(i) “os direitos fundamentais, na qualidade de
princípios constitucionais e por força do
postulado da unidade do ordenamento jurídico,
aplicam-se relativamente a toda ordem
jurídica, inclusive privada”;
(ii) “a necessidade de se proteger os
particulares também contra atos
atentórios aos direitos fundamentais,
provenientes de outros indivíduos ou
entidades particulares”;
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Teorias sobre a Vinculação dos 
particulares aos 

Direitos Fundamentais

princípio da supremacia da Constituição,
unidade material do ordenamento jurídico,
dimensão objetiva dos direitos fundamentais
princípio constitucional da dignidade da pessoa
princípio constitucional da solidariedade
princípio da aplicabilidade imediata dos direitos
e das garantias fundamentais.

Teorias sobre a Vinculação dos 
particulares aos 

Direitos Fundamentais

Embora a Constituição Federal enuncie o quê
são os direitos fundamentais, (i) não há
enunciados determinando o como (o modo, a
forma) ocorrerá eventual vinculação;
(ii) nem há explicações positivadas sobre em
que medida (o alcance, a extensão) ocorrerá a
vinculação.
Há ausência de suporte textual normativo
imediato prejudica a incidência da norma
constitucional de forma simplificada.

Direitos fundamentais:
empregado e empregador

Dignidade da pessoa humana;
Privacidade e intimidade;
Sigilo das comunicações;
Propriedade;
Livre iniciativa;
Direito à imagem;
Honra;
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Ambientes
Site bancário;
Site de compras;
chat;
Sentimento de “isolamento”;
Vida privada, privacidade e intimidade

Ambientes de trabalho

Espaço Público e Privado

“a distinção entre privado
e público está situada na
oposição de visibilidade
que tais espaços
oferecem a determinado
fenômeno: mínima em
relação ao que é privado,
máxima em relação ao
que é público”
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Relativização

“expressões como ‘intimidade’ e ‘vida privada’
devem ser interpretadas na sua dependência
contextual pelo caráter variável e passível de
mudanças no tempo e no espaço.
Dependendo da evolução da mentalidade
em uma época, da identidade das
pessoas envolvidas, de seu papel social e
do estilo de vida dos interessados; o
conceito de privacidade pode adquirir maior ou
menor elasticidade [...]”

Uso da internet
no local de trabalho

Propriedade (do provedor) da internet;
Propriedade da ferramenta;
Mobilidade (tablets e smartphones);
Limites à restrição de uso: acesso a páginas,
monitoramento ao conteúdo; volume de dados,
tempo de utilização;
Princípios: publicidade e razoabilidade;
Desconexão: direito e dever;

A comunicação 
no local de trabalho

[...] ressaltar a artificialidade da distinção entre
comunicação pessoal e comunicação profissional, pois
atualmente o trabalho humano, em âmbito cada vez
mais virtual, já oferece a possibilidade de
realização das tarefas em domicílio ou em qualquer
outro ambiente, tendo em vista o advento do
teletrabalho e a possibilidade de utilização de recursos
tecnológicos, como telefones celulares, notebooks e
acesso remoto à empresa pela internet, sendo
extremamente complexo distinguir quando o empregado
se encontra em um ambiente institucional e quando se
encontra em um ambiente privado.
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Exposição no local de trabalho

A vigilância no local de trabalho

A vigilância no local de trabalho
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Invasão no local de trabalho

Alguns casos verídicos

Comunicações ofensivas/racista (mensagem/chat);
Contradita de testemunha;
Fotos/comentários no (horário e no) trabalho;
Selfie com Rihanna: “descumprimento de normas
de segurança operacional no pátio das aeronaves”;
Sequestro de dados (ocultação pelo empregado ou
exclusão de acesso a internet);
Afastamentos irregulares;

Mobilidade e 
Internet na atualidade
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Mobilidade e 
Internet na atualidade

Mobilidade e 
Internet na atualidade

Mobilidade e 
Internet na atualidade
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Novas tecnologias

Novas tecnologias

Incerteza e insegurança;
Saúde;
Dignidade;
Princípio da precaução;
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Conclusões 

Exame em concreto;
Razoabilidade (cautela e adequação);
Publicidade = conscientização;
Solução que contemple maior efetividade;
Valorização da maior quantidade de
direitos fundamentais;

Mudanças legislativas

Lei nº 12.965/14 (Marco Civil da Internet);
Lei 12.551/2011 (alterou o artigo 6º da CLT);
Lei 12.737/2012 (“Lei Carolina Dieckmann”:
tipifica alguns crimes informáticos; e. g.
invasão de dispositivos eletrônicos);
Lei 11.829/2008 (ECA – artigo 241-A: o crime
de pedofilia infantil pela internet);

MUITO OBRIGADO!

Dúvidas/Sugestões: 
gustavo.friedrich@trt4.jus.br

gustavo.trier@gmail.com


