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1. Os FACTOS

1. O Acórdão do TEDH, que opôs Biírbulescu à Roménia, desenvolveu-se

com base nos seguintes factos:

a) A pedido do empregador, Brbu1escu havia criado uma conta num

chat (Yahoo Messenger), com o propósito de, no exercício da sua ati

vidade profissional, dar resposta às solicitações de clientes.

b) Em sequência, foi informado de que as mensagens trocadas no chat

foram escrutinadas e de que o empregador, verificando a utilização

do chat, em violação das regras da empresa, para fins pessoais, tencio

nava despedi-lo comjusta causa, circunstância que, tendo sido nega

da por Bârbulescu, conduziu o empregador à exibição das mensagens

pessoais associadas à conta aberta pelo trabalhador.



II. A QUEIXA

c) O despedimento de Bárbulescu foi considerado procedente pela ju

risdição romena, não obstante o trabalhador haver negado qualquer

conhecimento prévio acerca das regras que interditavam essa condu

ta, tão pouco se tendo feito prova de que a empresa havia comunica

do ex ante ao trabalhador que a sua atividade iria ser monitorizada,

circunstância, contudo, irrelevada no foro doméstico, uma vez que

esse controlo era o único meio de que o empregador dispunha para

atestar a utilização estriramente profissional do chat, não fazendo,

além do mais, sentido que uma regra não seja agregada à existência

dos necessários mecanismos de controlo.

2. Bárbulescu recorreu para o TEDH, alegando uma violação do artigo 8.°

da CEDH, que, de entre outros corolários, determina que”qualquer pes

soa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio

e da sua correspondência’, invocação que, sendo contrariada pelo governo

romeno com base na natureza exclusivamente profissional da conta do

chat, prejudicaria quaisquer expectativas por parte do trabalhador quanto

a uma tutela da sua privacidade, ao que Bárbulescu, em insistência, acres

centou a inaceitabilidade de políticas empresariais que, de forma arbitrá

ria, proíbam a realização de comunicações pessoais durante o horário de

trabalho.

III. A DECISÃO DO TEDH

3. O TEDH, considerando inaplicável o artigo 8.° da CEDH, rejeitou o

recurso interposto por Bãrbulescu.

a) Dando por assente, de um quadrante, que a ação disciplinar se tinha

baseado em comunicações do foro pessoal e que, de outro quadrante,

existiam regras que interditavam o uso do chat para fins privados, o

despedimento de Bãrbulescu não mereceu censura.

b) Entendeu-se, para o efeito, que uma operação de concordância prá

tica entre os direitos alegados pelos sujeitos laborais consentia a uti

lização da informação pessoal inserta pelo trabalhador no chat para

o exercício da ação disciplinar e que a atividade de monitorização

desenvolvida pelo empregador tinha cobertura nas regras oportuna-

mente adotadas quanto à obrigação de o chat ser utilizado para fins

estritamente profissionais.

c) A afetação dos meios eletrónicos a fins estritamente profissionais

prejudica qualquer expectativa conexa com a tutela da intimidade da

vida privada.

d) O voto de vencido aposto ao Acórdão, que contraria o sentido de

fundo da decisão e que empresta adequado relevo ao princípio da

proporcionalidade. é condensável nas seguintes coordenadas: (i) de

ficiência da informação prestada ao trabalhador quanto à monitori

zação fazível pelo empregador, (ii) ausência de uma política empre

sarial transparente quanto à monitorização das atividades realizáveis

pelos trabalhadores através da Internet, (iii) desproporção do juízo

feito quanto aos direitos em conflito, que, traduzindo uma tutela pri

maz dos interesses empresariais. viabiliza a adoção de políticas em

presariais de controlo da atividade desenvolvida pelos trabalhadores

sem quaisquer limites.

iv. ENQUADRAMENTO

4. A decisão do TEDH, que alcançou grande alcance mediático, traz, no

seu cerne, a magna questão do Direito do Trabalho moderno, que está na

conciliação dos direitos fundamentais dos trabalhadores com a liberdade

de iniciativa privada e de organização da empresa, cuja necessária concor

dância prática tem implicado a aplicação das coordenadas constitucionais
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que vinculam o legislador à intersubjetividade imanente à situação laboral,

dada a analogia, tanto nos fundamentos quanto nos limites, entre as si

tuações jurídicas de poder-sujeição e aquelas em que se topa”com o poder

do Estado”’.

Além disso, suscita um conjunto variado de questões que atraves

sam historicamente as relações individuais de trabalho, como (i) o valor

e os limites dos regulamentos internos — quais “actos regulamentares de

direito privado”, que substanciam um ‘complexo de normas referentes à

organização técnica e disciplinar da organização do trabalho na empresa

predisposto unilateralmente pelo empregador em extrinsecação do seu

poder directivd’5i -, (ii) os meios de prova utilizáveis por parte dos sujeitos

laborais para fazerem valer judicialmente uma pretensão, aspeto que traz

consigo o da homologia da validade de prova admissível no âmbito de um

procedimento disciplinar com a que é aceitável ope iudicis ou (iii) a criação

de instrumentos de transparência e previsibilidade na atuação dos sujeitos

laborais, que, sem desfigurarem os direitos que o ordenamento lhes atribui,

não convivem com o seu exercício ex abrupto, implicando um regime soft

landing, que permita uma readaptação dos seus comportamentos com vista

a não prejudicar o fim do contrato e que, mais fundadamente, entroncam

no alcance atribuível ao dever de lealdade, ante uma relação alimentada pela

confiança recíproca, em que o dever de informação reganha saliência.

5. Assumindo-se, como coordenada genérica, que a tutela dos direitos de

cidadania no âmbito da relação de trabalho torna a priori inadmissíveis

quaisquer “cláusulas pelas quais o trabalhador renuncie aos seus direitos

indamentais”6, não se poderá, nesta equação, deixar de ter presente que

o status de cidadão precede o status de trabalhador e não o contrário.

Ora, se esta perspetivação implicará que o trabalhador conserve no

exercício da atividade laboral os direitos que lhe pertencem enquanto

cidadão, certo é que, em atenção à existência de direitos específicos

subjacentes à situação laboral, têm conhecido voga as leituras que ope

ram uma separação entre os direitos fundamentais cuja fruição importa

garantir: de um lado, os que são instituídos pelos textos com incidên

cia laboral, como o direito à greve ou o direito à liberdade sindical, e, de

outro, os direitos fundamentais de todos os cidadãos adaptados às rela

ções de trabalhoA, não descuidando que o desenvolvimento de uma rela

ção laboral implica, per deftnitioneni, naturais compressões à fruição plena

do catálogo de direitos fundamentais associados ao desenvolvimento do

Estado de Direito, construções que, no plano teorético, rejeitam, toda

via, qualquer refluxo ao século XIX, em que o trabalho, suscitando um

DIETERC.UMBACH &THOMAS

CLEMENS, Gr.inclgesetz: Mitarl,e,ter

eo,n,ne,,tar ind 1—landL’uch, C. F. Iviul—

ler, Heidelberg zooz, 30. 680-1.

‘ JOSÉ JOÃO ABRANTES. Contr,iro

de Trcdasiho e Direitos Fundateentais

Coimbra, Coitobra Editora, 2005, 140

e ADALBERTO PERULL1, “Raciona

Ice et controle des pouvoirs de em

oioyeur’ Re,’se ,IC Drjit ci,, Tr,svaii

aonó, os.° 7/8.89 85-91). Se, entre nós,

no imojeo civjlístico, a ooeração de

otimização é desenvolvida de acordo

com as coordenadas inscritas no art,°

33ã.” do CC, a aplIcação do critério,

que também entre nós, está insito no

an. cs.° da CR2 para a t,armonização
dos direitos conilituanres reconduz’
-,.e, Sc,m,no ‘gorc’. a uma colisão entre

princípios, dado que as colisões entre

direitos Fundamentais ou entre direitos

Fundamentais e outros bens constitu
cionais signiEcam colisões entre princí
pios. como fez notar ROBERT ALEXY,

Teoria de la nrguslentaclós Jurídica.

La teoria dei discurio racional coisa reo’
ris de iaJs,da,tien:acióijsrdica (n’ad.

Manuel AtienzaIsabel Espejo). Cen
tro de Escudios Políticos y Constitu

cionales. Madrid, zooz 64 e os.. Assim.

no ‘nível de princípios” filiam-se todos
os princípios constitucionalmenee rele’

cancro para a ponderação e no ‘nível de

regras’ condensam-se os resultados da
tentativa de ponderação das exigéncias

impostas pelos princípios conflituantes.

E
4l A qualificação é deJEAN MOULY,

Droit da T,ss,’ail cd.), Bréal, Paris,
zooS, 68, e resulta de categorizaçio

expressa empreendida pela Coar
de Cassatjon: Casa. Soc, 25.09.1991,

Droit Sci,;l 1992, 27. Em panorârnica
de vicias das questões subjacentes

aos regulamentos internos, veja-se. -

entre nós, e por todos, JÚLIO VIEIRA
GOMES, Direito do Trabalho. Vols,nel:
Relações Indi,’id,,,,is de Trabalho, Com,’

bra Editora, Coimbra, 2007, 633.

5l As palavras são de pRÁNcEsco

SANTORO-PASSARELLI. Nocioni di
diriuo dei lacara (26.’ cd.), Jovene,

Nápoles, 1973, 340.

r
161 Assim, JOSÉ JOÃO ABRANTES,

Contrato de Traliallso e Direitos Fi,,,

darnentais, cit. (2005), 591, que afasta
qualquer razão de ser à ‘prevaléncia

da liberdade contratual, em termos de
permitirjustificar a renúncia do traba
lhador aos seus direitos ou a imposição

delimitações à sua liberdade pata além

do que é escritamente necessário” (231).

LI

Esta Furmulação para M.’ ROSÁ

RIO PALMA RAMA.HO “Conrraro

de Trabalho e Direitos Fundamenrais
da Pessoa Estudos rui Hostiessge.n à

Professor,s Do,,iora Isabel de Maga biSes

Callaço, Vol. 11, Coimbra, 2002, 409, é
menos satisfatória do que aquela que

exdui a possibilidade de o trabalhador,

em razão do contrato de trabalho, ver
diminuídos os direitos flandamentais
que lhe assistem enquanto Pessoa, pre

ferindo, “pese embora a ampla zona de

sobreposição dos dois conceitos’ o con

ceito de Pessoa em ligar da referéncia a
cidadão, numa leitura axiologicamente

unitária.

Veja-se CHRISTIAN SAID, “Ré

fle,tions sur es garanties concr&es des

dcoit fondanientaux au travail’ Droit
ouvriee 2001, 0.’ 750, 93-98.



Revistado Ministério Público 145 : Janeiro : Março 2016

enquadramento mercantil, surge envolto por uma conceção transacional

em que a liberdade surge mais ao serviço da empresa do que da cidadaniall.

Cuidando-se, em fundo, de superar um conjunto de dificuldades

relativas ao encontro de um denominador comum entre a dimensão da

pessoa (essencialmente avaliável segundo o registo do ser) e os critérios

individuais da concorrência e das necessidades empresariais (mensu

ráveis sob a lógica do haver°), a questão do grau de tutela atribuível à

comunicação de dados no local de trabalho e à privacidade que se encon

tra subjacente surge agudizada pela compressão das noções de tempo e

de espaçol”1 associadas aos desenvolvimentos da sociedade de informa

ção (as novas tecnologias potenciam fragilidades sociais e materiais, que

põem em crise a segurança e a privacidade das pessoas), processo que,

trazendo novas técnicas de captação, transmissão, manipulação, grava

ção, conservação ou comunicação de dados de som e de imagem, suscita

também, agora em plano genérico de contramoderniclade, renovados

mecanismos de prevenção do risco, do conflito e do dano associáveis à

proteção dos direitos e liberdades de quem crabalha.

V. ANÁLISE CRfTICA

6. O TEDH, em aplicação da CEDH, visa a proteção dos direitos do

Homem relativamente a atos praticados pelo Estado ou da sua responsa

bilidadeli4. Estando, por princípio, fora do âmbito da CEDH quaisquer

atos violadores dos direitos do Homem praticados por particulares, em

que o Estado não possa, direta ou indiretamente, ser por eles responsa

bilizado, ao TEDH não incumbiria, in casu, fazer qualquer juízo sobre a

conduta do empregador que despediu .Bãrbulescu ou tão pouco apreciar

a forma como os sujeitos se relacionaram no decurso do vínculo laboral.

Cabendo-lhe, enquanto prius, certificar-se de que os atos violadores

dos direitos previstos na CEDH são da responsabilidade do Estado”, o

juízo decisório feito pela instância jurisdicional romena6,que concluiu

pela procedência da atuação do empregador e pela relevância dos factos

apurados no acesso à conta de chat de Bárbulescu para afastar qualquer

censura sobre o despedimento, não pode ser ignorado no juízo que o

TEDH desenvolve acerca da forma como as autoridades nacionais

romenas ultrapassaram o conflito entre o direito ao respeito pela vida

Como &z notar GASTON MORIN,

La rérelte da droit revire !e Cede,

..a r&’ision sécesscure da coiicrpti

-sriiliesa :Contrat, responsabilité.

propriété), Sire Paris :945, 515, a

revolta subsequente contra o Cod

Civil esteve aliás no sentimento de

desmercanrilização do trabalho e na

objetivação da subversão da hierarquia

de valores subjacente: “o valor coisa pas

sou a ocupar uma posição inkrior ao

valor Pessoa Tratando-se de assunto

ciue convoca bibliografia inabarcável e

aue ent’-onta, a montanre no enquo

drarnento da prestação assumida pelo

trabalhador e no objeto do contrato
de trabalho, cabe realçar a sofisticada

e difundida construcão de FRAN

CESCO CARNELIJTTI, Natura dcl

contratto di 1avoro’ Stsdi di diritto

rude (Coliezione di opere giundiche

cd economiche), Athenaeum, Roma,

1916, 230-1, que objetiva a energia

humana para construir o contrato de

trabalho (‘nche la energia uman in

quanto sono obbietto di un contrato,

sono Cose”), embota esse isolamento,

por natureza, seja impossivei: reconhe

cendo-se ineliminávet personalidade ao

trabalhador, implicar-se-á, necessaria

mente, a assunção deque a sua vontade

é uma emanação d sua personalidade,

que influi sobre o seu trabalho como

objeto.

(‘R Assim: NICOLÓ LIPARJ, Dirittts

e mercam deus concorrenza’ Rh’ista di

Diritts Coni,vercialr e d.’! Diritro Ge,ir—

rale deite Obuigaz:oui 2000, na.’ 7-lo,

317 e ss,

[‘li Ainda: JEAN-MARC SALMON,

L7,,, flhiilldO a grande velocidade (trad.

Lufa Cabral), Ambar, Porto, 2002,

37. Incen’oga sugestivarnente EMMA

NUEL RAY, “Les Liberrés dans Len
treprise’ Pouvoirs 2009, ri.” 130, 142

(127-142): rs”(p)our un rravailleur du
savoir’ desr la liberté qui est désormais

source de productivité: peu importe

son remps ou sou lieu de travail, si le

résuttat mc lã. Mais avec son Black

beri-y et son ordinateur portable lui
permettanr de travailier “ois li veut.

quarsd II veut liberté ou servitude

volontaireA,,

1521 Inevitável, ULRICH BECK. RiA

Soc,etv: Ts:s’ards is N’eis’ Modersity

çtrad. Mark Ritter), Sage Publications,

Londres/Nova Deli, 1992, Is e ss., que

cedo filiou a gestão do risco na caracte

rização de uma nova ordem global. em

que a ciánda e a tecnologia acentuam

os processos de individualização e em

que s iisrma como os riscos são social

menre percebidos e os modos de reac

ção aofizram alterações significativas,

implicando-se, em consequência, novas

esferas de partilha do risco.

[531 Certeiramenre, refere ALAIN SU

P[OT, “Travail, droic et technique’

Droit Social 2002, 20-1 (13-25), «(l)a

question essentielle posée sua jurisres

par les nouvelles rechnologies de lia

formation er de la coasmunication

est donc aujourd’hui d’identifier les

risques spécifiques quita font courir à

l’être humain. Ces risques sont de dessa

sortes: abolissanc le cadre spatio-tem

poreI du travailleur pour [e transporrer

dans un monde virtuel et un sstemps

réeiv (i.e. insranrané), ces technolo

gies l’exposent au fantasme de l’ubi

quitá; inscrivant dasis des machmes les

moindres de ses faits er gestes, eles l’ex

posent au fisnrssme de la transparences.

1141 Cfr., por todos, JEAN-FRANÇOIS

RENUCCI, Drcit Eurepéen dei Droits de

L ‘J—Issnwse — Droits CC Libertés 11,s;d:s-

ssentasX Gara,:tis par ta CEDH (.“ cd.),

LGDJ, Paris, zoi, 33-4.

LAURENCE BI,’RGORGL’E

-LARSEN, La Conve,ition européenne

dei droiu de i’hcnime (z.’” cd.), LGDJ,

Paris, 2015,3 C 55..

1161 Já qur o TEDH também só pode

apreciar queixas por violação dos direi

ros e liberdades garanridos pela Con

venção se o queixoso tiver esgotado, no

seu pais, todos os meios que a lei lhe

faculta para tentar remediar a violação.

KAREN RE!D. A Prcscritioner’s Gside

te the European Cos:eutio,s ou Mamas

Rights (? edj, Sweer & Maxwell.

Londres, 2011, 31-6.
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— acabando oTEDH, em função dessa ponderação de interesses, por con

siderar inviolado o artigo 8.° da CEDH, cujo âmbito protetivo incide sobre

a autonomia da pessoa e se desdobra na vida privada, na vida familiar, no

domicílio e na correspondências em domínios que não se excluem mutua

mente -, pois os factos que fundamentam aquelejuízo de otimização não são

juridicamente neutros e mesmo a qualificação de um facto como juridica

mente irrelevante pressupõe umjuízo prévio valorativo de naturezajurídica.

Sabendo-se, pois, que umjuízo acerca da aplicabilidade das normas é

sempre recortado a partir da sua relação com o caso concreto e que aque

las variam consoante os problemas a que se apliquem (as applied), é nesse

sentido que. com referência aos factos julgados pelas instâncias romenas,

importa começar por fazer uma valoração crítica sobre o encadeado de

factos que sustentaram o desfecho conhecido, não esquecendo que a”qua

lificação obriga à delimitação do objeto a qualificar e a do conceito à luz

do qual a qualificação é feita”!’?.

7. Nesse plano, a informação transmitida ao trabalhador, em 13.07.2007,

de que as suas comunicações haviam sido monitorizadas entre 05.07.2007

e 13.07.2007 permite a assunção de um juízo que quebra o nexo de con

fiança entre os sujeitos e que, com eficácia ex nunc, vulnera a reserva de

intimidade da vida privada do trabalhador não só à margem de um ato

expressarnente renunciativo, como outro tanto, e ainda mais salientemente,

à margem da sua ciência ou de qualquer juízo de cognoscibilidade.

Não se cuidando de apurar se estamos perante uma cláusula infor

mativa, ojuizo de desvalor fazivel quanto à conduta empresarial assumida,

499-500, cine desenvolve urna distinção urna modificação das condições de

entre ciéus,drt cos,lnnuais qse visc;dam trabalho, é suscetível dejuarificar o des

os s,,jei,as e ,sáo séo uberéceis pedimento do trabalhador em caso de

,,,,ilater,sls,,eete (horário de trabalho, desobed,éncia ao exercício dessa prer.

duração do trabalho e funções do rogativaunilareral).

trabalhador) e chíusa!as nformaiisos
,,,,ji,TtCr,ih,le;ltC pelo cnlpre—

geisr (e cuja operação traduzindo

em certa leitura, nem estará tanto na monitorização in abstracto da utilização
da conta de chat aberta por Bãrbulescu, quanto na insusceptibilidade de conhe
cimento por parte do trabalhador de que as mensagens trocadas no âmbito
de uma plataforma interaciva, que não é titulada pela empresa e a que se asso
ciava um código de acesso pessoal, tinham sido monirorizadas. Aqui, embora

sem sobrevalorizar o facto, o código pessoal que titula o acesso à conta que o
trabalhador tinha no chat não deve ser confundido com a acessibilidade qui

vis ex populo à plataforma ou Une de conversação: a plataforma, ao contrírio
do sistema de comunicações da empresa, não é propriedade do empregador,
o que afasta, desde logo, qualquer referência à sua utilização direta para fins
pessoais”°, apesar deo sistema de comunicações que serve de base à utilização
do chat ser fornecido à empresa qua tale e, em suporte fisico, estar outro tanto
associado a um instrumento fornecido pela empresa (o 20), algo
que em situações precedentes, oTEDH não considerou, todavia, relevant&’.

8. Ora, sob este ângulo de análise, ao atribuir-se efeitos retroativos à comu

nicação feita pela entidade empregadora ao trabalhador quanto à moriitori

zação da sua atividade cibernética e, mais do que isso, quanto ao acesso ao
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1

:SABEL MAGALHÃES COLLAÇO,

a q,ssl)frcaçéo e,s; Direito I,,ternac;os,,l

P i’.’sdo, Lisboa, 1964, 215.

, Sobre esta terminologia. cfr.JEAN

2LISSER. “Pour un droir des tias,

es du contrar du rravail a partir de

atrér Société Lemel’: RJS 2005, n.° 5,

la9J Diferente será já o envio de intervenientes da comunicação ao pos- da Rés ela pertencente, não lhes retira
e-maus, através do endereço eletrónicc, miarem, de fbrnia expressa ou impli’. a sua natureza pessoal e confidencial’:
da empresa. com conteddo pessoal. Em cita, a natureza profissional ou privada
todo o caso, no Ac. STJ de 05.07.2007 das mensagens que trocam’! aç Esta circunstância, presente no
(MÁRIO PEREIRA), proc. o7So43, caso Copla,,d (03.04.2007). estava na
estabelece-se que” (n)ão é pela simples 129 A diferença, aparentemente and- utilização de meios fornecidos pelo
circunstância de os intervenientes se dina, está, ao menos numa leitura C,,rs,,,,,11,e,,s,ire Co’lege para o envio
referirem a aspectos da empresa que nsaximalista, na (im)possibilidade de de mensagens eletrónicas. Assinalando
a comunicação assume desde logo consulta e utilização de um espaço o aspeto no sentido em que a ut,li
natureza profissional, bem como não é virtual que não é titulado pela empresa zação de um meio posto à disposição
o facto de os meios informáticos per- mas antes por outra empresa (no caso pelo empregador não foi utilizada pelo
tencerem ao empregador que afesta a Yml,eo), com quem o trabalhador se TEDH para fundamentar a decisão, cfr.
natureza privada da mensagem e legi- relaciona, mediante a utilização de PEYROIJZE OMRANI, “La vie privée
rima este a aceder ao seu conteódo’: o unia tonta que só sai pertence. E. entre du rravailleur: question choisies, regrad
que significará que a definição da natu- nós, confisrme decidiu o Ac. RI, La. de critique’! Droits de la perwi;salité ed.
reza particular de uma mensagem é 07.03.2012 (JOSÊ EDUARDO SAPA- Mate IsgoueFeyrouze Omraniliean
obrenftelpor contraposição à natureza TEIRO). tOt. 24163, 06cm das referi- -Marc \‘an Gyaeghem). Anthemis,
profissional da tonsunicação, relevando ias conversas/mensagens electrónicas se LirnaL 2013, 78.

para tal, antes de mais, a vontade doa acharem guardadas no servidor central



Em desenvolvimento deste enqua

dramento, que implica especiais cai

cindas de flsndansentação psra a

ompressáo de direitos fundamentais

e que. cru última instánda, acerta em

questões conexas com o ónus de alega

ção e prova. v. OLIVIER DE SCHIJT

‘TER, Human rights in employment

rdarionships: contracta as power’ ‘iJ,c

Ea,’eas Ca,vnitios. a» .1—lama» Ríglsts

c.nd tiz Emsvlor,neor Reiatio,ss, l—lart

Publishin Oi$ord, 2013, 1O5-i42

Renotando o aspeto, JOSÉ JOÃO

ABRANTES, ‘Sobre a Constituição e

a crise do favor lalsoratsris em Direito

do Trabalho’ Estudos .1v Homenagem

as Proj Doutor Jcsge Pvlirsnda. Vol. II.

Coimbra Editora, Coimbra, zola, 273

(269-284).

[24) Ainda CHRJSTIAN SAID, “Ré

flexiona sur les garanries concrètes

des droir fondamenraux au travaiC

Dr: ous’rier 2001, n.° 750, 95 (93-98)

e IvIICF-IEL MINE & DANIEL MAR

CHAND, Lv droit da trai’ail es pratique

(a4. ed.). Eyro[les, Pana, 2012, ra8. Eis

porque, e sem que se esqueça que cm

França nos termos do art. L. 1311-2 do

Code da Travail os regulamentos inter

nos são obrigatórios para as empresas

ou estabelecimentos que empreguem ao

ou maia trabalhadores, a jurisprudência

gaulesa. face à exigência de que a vinco

lação do trabalhador sqja data e isenta

de equívocos, tem sfastado a validade de

cláusulas de mobilidade geográfica inser

tas em regulamentos internos: PAUL

-HENRJ ANTONMATI’EI, Les classes

da comr.st da Irarail (a. cd.) Liaisons,

Paris, o10, 44-5.

[20j UMBERTO ROMAGNOLI &

GIORGIO GHEZZI, 11 rapporls di
lavara cd.), ZanicheUi, Bolonha,
1995, t88.

1261 Pois, enquanto direito que funda

urna posição jurídica subjetiva de que
cada um é titular, a problemática sus-

eirada pela eventual disposição deste
direito fundamental está no compro
misso entre os valores que concorrem
para o ato renunciativo e na delirni
ração do espaço que a ordem jurídica
concede para que os trabalhadores
possam abdicar, ainda que tempora

riamente, do exercício desse direito.
Cuida-se, no plano Juaconatitucio.

nal, de uma renúncia lato acusa a um
direito fundamental, entendendo-se,
como tal, toda a vinculação jurídica

de um particular que substancie o
compromisso de não exercer, tempo
rária ou pontualmente. algumas das
pretensões, faculdades ou poderes que
integram esse direito [assim: JORGE

REIS NOVAIS, “Renúncia a direitos
fundamentais” (1998), rir., 27). Se este

conceito de renúncia a direitos funda
mentais, enquanto”poder individual de
dispor das posições jurídicas próprias.
tuteladas por normas de direitos fun
damentais, de cujo exercido resulta,
corno consequência jurídica. uma
diminuição da protecção do indivi
duo’; corresponde a uma dogmática
publicista teoricamente enraizada e
jurisprudencialrnente sedimentada, já
no plano civilistico o compromisso
assumido pelo trabalhador recorra-se
como uma limitação a um direito de
pcraondidade Contudo, o problema
está, como é bom de ver, na revoga
bilidades todo o tempo da limitação,
pois será esse o traço que. infirmando o

princípio da irrerrataliilidade ou irvevo
gvbulidadv dos vinculou, toma a renúncia
constitucionalmente admissível (...)
e permite que a vinculação assumida
não se protele no tempo contra a sua
vontade, atribuindo à limitação à pri
vacidade uma vinculatividade unila
teral (0.0 2 do artigo 8i.° do CC). Eis

porque. no rigor dos principiou, um
trabalhador poderá desvinrular-se de

um compromisso em que a sua pri
vacidade surja limitada, sem que, por
isso, o empregador possa exercer ação
disciplinar, visto que o exercício de um
direito que corresponda à fruição do
bem personalidade significado pelo
trabalho não convive bem com a apli
cação de sanções.

[271 ALARCÓN CARACUEL & ESTE

BAN LEGARRETA, Nuevas tecnologias
de [a isformaciôn y la comsuaicación y
dererbo dei trah.sjo, Bomarzo, Albaccre,
2004, 201.

281 Assim, XAVIER VINCENT, “La

théorie prétorierine des périodes de

garantie d’emploi, aprãs dix sus de
jurisprudence Rcosr de Jsrisprudence
Socicsie 2009, n.° 2, g6, que com refa
nada à renúncia subjacente a unia

cláusula de estabilidade do emprego
feita pelo trabalhador, sinaliza as sus
peitas geradas por um ato abdicativo

assumido por quem se encontra em
situação de inferioridade económica.
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conteúdo dessa atividade, surge coonestada a possibilidade de um ato ilícito

fundar um despedimento comjusta causa, em nome de um bordio genéri

co de necessidades empresariais, que não logrou ser devidamente provadohi2.

Com efeito, estando-se diante de uma limitação a um direito flindamen

tal que se intersecta com uma “relação de poder-sujeição1231,justificava-se que

fosse o empregador a suportar a desvantagem de não conseguir fazer prova da

realidade dos factos (os interesses da empresa) que permitiriam a compressão

da esfera de liberdade do trabalhador, numa construção que, fundando impor

tantes regras de conduta e de decisão que mitigam a priori a margem de incer

teza subjacente ao risco de não se alcançar a demonstração da realidade dos

factos, assegura, por um lado, a intangibilidade das condições necessariamente

restritivas que permitem ao empregador interferir na reserva da intimidade da

vida privada, garantindo, por outro lado, que os direitos fundamentais do tra

balhador não quedam funcionalizados aos interesses económicos da empresa

que justificam esse reconhecimento sistemático, frenando-se, assim, o bordão

generalizante da necessidade de proteção dos interesses da empresa como

fundamento a se para limitar os direitos fundamentais de quem trabalha.

Sendo também sob esta perspetiva que muitos entendem que os

regulamentos internos não podem conter disposições que, incidindo em

direitos fundamentais, não sejam justificadas pela natureza das funções

a exercer e proporcionais ao objetivo prosseguidol24 - mais do que

Comentário ao acórdáo do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem,
Bórbidescu contra a Roménia, de 12 deja;seiro de 2016,

proc. n.° 61496/08: JoÃo ZENHA MASTINS

um rudere giuridico e linguistico2s., os regulamentos, sob essa lente, não se

compaginam com a vontade livre, esclarecida e consciente que a assunção

de uma autolimitação a um direito fundamental pressupõe:26 -, a ausên

cia de qualquer censurabilidade por parte do TEDH acerca da impossi

bilidade de ciência por parte de Bárbulescu de que a sua correspondência

digital estava a ser escrutinada é solução que escapa ao fio condutor da

jurisprudência do Tribunal de Estrasburgo, que, em ocasiões diversas,

mas valorativamente similares, raramente deixou de proteger com eficá

cia o direito à reserva da intimidade da vida privada, cuja limitação

implica, por princípio, um “acto claro, positivo e desprovido de equívo

cos”°: cuida-se, também em fundo, de garantir que, ante o equilíbrio de

interesses exigível, as expectativas do empregador, enquanto declaratário,



29 No ãmbiro civilistico, diante do

art.’ 236.’ do CC, alude-ar a uma

doutrina rendencialnaenre objetsvista.

segundo a qual a declaração vale com o

senttdo use nu declaratdrio normal,

nediuiumiieme instruído, sagaz e diligente,

colocado na postçéo do concreto declara

a cmitrnderia, enquadramento que

tanto se aplica à declaração expressa

quanto à tácita. Corno fiizini notar

7E1U”ANDO PIRES DE LIMA &JOAO

ATNES VARLA, Código Civil

Ji;iotaiio, Volume 1 ,4.’ cdi, Coimbra

Editora, Coimbra, 1987. 223, é pacifico

que se visa proteger o declaratário,

atribuindo-se ‘à declaração o sentido

que seria razoável presumir em face do

comportamento do declarante, e não o

sentido true este lhe quis c&cnvamentc

arrihuir; mas essa ‘prevaléncia do sen

trdo objectivo da dedicação apenas se

axislica pela necessidade de proteger as

egítinias expectativas do deciaratário e

ião perturbar a segurança do tráflco’

:5w ue, no domínio das limitações a

direitos le persona:idade, é fortemente

esriobda, ante a inexistênrts, em sentido

própno, de um comércio jurídico e,

vamoérn. coe razão do regime garantia

dco que percreia a situação que envolve

o consente.

1351 Isto, uma vez que um consenti

mento que implique uma limitação

voluntária a um direito de personali

dade deve, por via de regra, ser pres

tado de ferma expressa e, por princípio,

face à relação de poder/sujeição subja

cente e ao alcance da vinculação assu

míveL observar unia forma que não

suscite dificuldades probatórias. Este

alargamento da ponderação de fbtotea

necessários à determinação do nexo

de concludência. que conduz à assun

ção de um quadro restritivo quanto à

liisutação a um direito de personali

dade a partir de um comportamento

concludente do trabalhador, deve-se,

em fiando, à situação de dependência

do trabalhador e à ines’itável compres

são da sua liberdade decisória [catre

nós, jORGE REIS NOVAIS, ‘Renúncia

a direitos fundamenraia’ Perpectivs

co,istitilc!Ol3,liS: nas ao oitos de Caris—

tituição de 1976. 1,olinne 1 (org. Jorge

Miranda, Coimbra Editora, Coimbra,

iggS, 304, justifica a solução com as

especificidades dos interesses em jogo.

com a “desigualdade quase natural em

que se encontra quem venuncia e quem

beneficia ela renúncia” ou com ‘a rele

vância das consequéndos jurídicos sus

cepriveis de serem pvoduzidas na área

de reserva absoluta que é a dignidade

da pessoa humana”] e, especificansenre,

ao alcance deste tipo de limitações e

às particularidades de unia renúncia a

direitos fundamentais que têm inspi

rado a desaplicação absoluta das regras

de Direito civil e que, outro tanto, têm

afastado a sua criação a partir de um

simples não exercício do direito, Ainda

sobre a dissemelhança de planos valo

rativos entre o não exercício de uni

direito e a renúncia ao exercício de

um direito de que se é titular, v. LUIGI

PERRAJOLI, Diritti Fond,imneiirali,

L’n dibusttita teórico, Laterza (coL Libri

dei Tempo), Bati, aooB, 141. e, abor

dando a questão à luz do aforismo “la

renonciation ne se presume pas’ cír,

FRÉDúRIQUE DREIFUSS-NETTER,

Renonciation’ Enciclopédia Dalioz —

Civil, VOI. VIII, sg8g, (i8).

31 Cfsr MURIEL FAISRE-MAGNAN,

“Le fot’çage du consentement du sala

dé’ Dr. Ous’iier 2012, fl.° 7, 6-7, que faz

referência a uma concordância dirigida

‘aOs termos determinativos de um con

trato’:

1321 SERGE GUTWIRTH & PAUL DE

HERT, “Data Protection in the
Case Lasv of Strasbourg and Luzem
burg Constirutionalisation lia Actions’
Reinrenting Dat,i Psstctioni (cd. Serge

Gutsvirthlyves PoullerPaul de Hert

Cécile de TerwangneSjaak Nouwt),

Springer, Heidelberg, aoog, 16(3.28).

í3E O aresto inscreve-se na Unha dos
Acórdãos TEDH Klius is Ale,s,,inh,

de 09.09.1978 (a EHRR 214), lvIslonc
ir Reino Unido, de 02.08.1984 (7

EHRR 14), e 1—Ialj’ord s’. Reino Unido,

de 25.06.i997 l73/1996/692/884. Na
doutrina: SERGE GUT’s’IRTH &

PAL’L DE HERT, ‘Data Protecrion

in rhe Case Law oF Strasbourg and
Luxemburg: Constirutionalisation iii

Actions’ cit., só ou FRANK HEN

DRICKX & ALINE \AN BEVER,

“Article 8 ECHR: judicial patrerns of
employmenr privacy prorection vte

Europeus Corn’ention os Hssisn Rights
and dse Eniplo. nlent Relinio,ta, l—íart

Publishin& Oxfbrd, 2013, 183-203.

1341 Por todos, cfr.Nieinietz v, Alento
tilai, ag, Peck v. Reino Unido, 57 e

Pretty v. Reino Uir do. 6i. Com inci
dência sobre o artigo 8.° da CEDH,

têm sido exn’aídos, de entre vátios
corolários, de farras por s’ezes indi

reta, o direito à inlmigenl e is fotografias
de san individuo (Von Hen,io;’er ir

Ale,i;a.ils,,, 3 50—53; Sctacca ar Ir,ilis,,
29; Reklos e D,si’oi,rlis ar Grócio, 40);

a reputação (O;unusy e outros sr França,
70; Pj’ejfer ar Áustria, 3; Petrine v.

Roménia, fi 28; Polosco Torres e Matula

Polanco v. Espanha, 40) e a honra (A.
v Noruega, 64); o dirtiio ao dcieni’ol.
‘intento pessoal e à usuto,;ontj,i pessoal
Pretcs’ ar Reino CUido, fifi 61 e 67, sobre

a escolha de uma pessoa no sentido de
evitar o que, a seu ver, constituiria um
fim de s’ida penoso); o direito de a
soa decidir catita ,i sua sida drc ter flui,

na condição de que esteja em condição
de tbrnaar livremente a sua própria

vontade a esre respeito e de agir em
conformidade (1-laos ar S:sçra, si); os
documentos ou dados de car5cter pessoai

nu de natureza publica ipor exemplo.
inlbrmações relativas à aris’idade polí
tica de uma pessoa), recolhidos e con
servados pelos serviços de segurança
ou outros órgãos do Estado (Rotaru
a’. Roménia [GCJ, 3 43 44; Amaram ar

Szsça [GC, 3 65-67; Leander ar Suécia,

§ 48; sobre perfis ADN, amostras cela.
lares e snptessãas d)giiats (5. e .Marper

e. Reina Uliudo [GC], 68-86); sobre
inscrição uniu cheiro judicial nacional
de estores de infrações sexuais (Gardel ar

Fui;ça, 3 58 ou as informações relats’as
tiO co,ir’ucçõea religiosas e jilosoji coo pes
soais ,Folgero e outros v.Noruegus GC’,

3g8.

Cfr. Deliberação da CNPD n.°

i638/zo13, de 16.07, aplicável ao trata
actuo d eis/os pessoais decorrentes do

controla da usjl:z,iç,;o pira fins prb’adtrs

d.ls tecnoloon’s de i;iforsstsão e corsusni
ração no contexto lobo ral.

‘188’ 189]Revista do Ministério Público 145 :Janeiro : Março 2016

não se sobrepõem à vontade do trabalhador, ora declarante, e que a

limitação, à semelhança do enquadramento desenvolvido a propósito

de uma reniincia a direitos fundamentais, é expressa de forma “inequí

voca”, não se compaginando, também por isso, com uma anuência

genérica ou”em branco”’1.

Com efeito, se aqui o TEDH se louva no facto de o despedimento

não ter produzido qualquer lesão à reserva de intimidade da vida privada

do trabalhador em razão da existência de uma proibição específica de

utilização de meios da empresa para fins pessoais por parte dos traba

lhadores — nesta leitura, a adstrição dos meios a fins profissionais não

Comentário ao acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem,
BãrbulescLl conts-cl a Roménia, de 12 dejaneii’o de 2016,

proc. n.° 61496/08: JoÃo ZENHA MARTINS

consentirá quaisquer expectativas quanto a uma proteção da intimidade

da vida privada, ficando prejudicada a aplicação do artigo 8.° da CEDH

-, este enquadramento representa uma inflexão significativa do enquadra

mento seguido no caso Copland (03.04.2007) 32, em que o TEDH havia

considerado que (i) os trabalhadores conservam o seu direito à intimidade

mesmo quando os dispositivos utilizados são propriedade do empregador

e a sua utilização ocorre durante o horário de trabalho e que (ii) as inge

rências neste direito promovidas pelo empregador não podem prescindir

do consentimento do seu titular ou, em alternativa, devem estar expressa-

mente previstas em lei que asjustifique’., num quadro que, na sua dimen

são material, cedo se mostrou generoso quanto à noção de vida privadalrai.

Tratando-se de moldura que entre nós é seguida, com adaptações,

pela CNPD.55 e que conforma a interpretação fazível do artigo 22.° do

1.1

1
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361 Para lá de ALAIN SUPIOT, ‘Tra

vau, droir et technique’ cic, 20, cfr.

ainda a posição da CNPD comida na

Deliberação da CNPD n. 1638/2013,

de 16.07

r Será assim, uma vez que, quem

age com ilicitude, não se poderá sor

rir desse facto para rerirar vantagens

ou atentar contra direitos de terceiros,

em principio que. não conhecendo

fronteiras, aflora o sopro ético-jurídico

de qualquer sistema assim: NEIL

ANDREWS, Contrsct Lsw, Cambridge

Universirv Ptess, Cambridge, 2011, 51).

.Viesmo que, neste caso, e a jusante, se

verifique a inveracjdade, propalada pelo

trabalhador, acerca da natureza e do

conteúdo das mensagens que trocou na

plataforma. Aqui, não se tratará tanto

de um juízo abolicivo acerca da culpa

associada à mentira do trabalhador -.

ainda que o juízo sinrético-valorativci

subjacente à averiguação dos reflexos

produzidos pela eficácia ptetérita da

comunicação empresarial em relação à

conduta assumida ex post pelo trabalha

dor não deva ser baseado em questões

de natureza psicológica ou tampouco

em fatores imediatos, como os que

radicam na assunção da iniciativa con

ducenre à cessação do contrato de traba

lho, dado que o deavalor incidivel sobre

a conduta preeeritainenre intrusiva do

empregador possibilitaria, ao menos

no ordenamento portuguís, a resolução

do contrato com justa causa por banda

do trabalhador —, quanto de se admitir

que &ir&siescs não tinha a obrigação de

transmitir com veracidade o conteúdo

dos dados, usos vez que, conforme

resulta dos autos, não só não se logrou

fozer prova de que Bãrhi,lescs conhecia

a previsão inteeditiva como também de

que estava dente de que esta se encon

trava a ser monitorizada.

1381 Por todos, e em panorâmica,

tEr. MAUREEN LOWRY-FRITZ &

ARTEMUS WARD, “So Long, Stake

ouc GPS Traclcing and the Pourth

Amendment’ Privacy iii the Digital

Age: z2st-Centsry Chsllenges lo the

Fosrd, Ame,idn,e,t. Vai 1 (cd. Nancy

S. Lind & ErikT. Raniçin), ABC-Clio,

Sanca Bárbara, 2035, 223-5 (221.242).

1391 HANS-JOACHIM CREMER,
Hsnisn Rights and the Protection of

Prwacv tn Tort Lisa’: A Coniparison

Betweeii Englisi: and Gerinsu Las’,

Roudedge, Londres, 2011, 87-93.

141)1 Cfr. KAREN REtO, A Practi

ttoizerç Guide to tht European Co,:—
senti, sfl Hulha,, Rights (20,1), eis.,
659-660. A intimidade das relações

pessoais constitui o quadro clássico
da proteção da vida privada. Acontece
que, mesmo na sua dimensão pessoal,
a noção de vida privada foi sempre
entendida com muita latitude e nunca

se prestou a uma definição exaustiva:
os juizes do TEDH consagram assim,

de maneira extensiva, o direito ao
desenvolvimento pessoal no quadro
da vida pnvada. É, aliás, significativo

marcar que, para o TEDH, uma legis

lação que regulamente a interrupção
de gravidez toca na esfera da vida

privada: assim que uma mulher esta
grávida, a sua rida privada toma-se

estreieamenre associada ao foto que se
desenvolve (TEDH, 20.03.2007, Tjsiac
ri Pologne. n° 5410/03. D. 2007 jutr
2648, COm anotação de P-HENNION

.JACQUET, Juris-classeur Périodique

2007-11-1007,). O Tribunal defonde
uma s’iaão alargada da vida privada
tentando que esta cubra igualmente
o direito da decisão de ter um filho
ou de não o ter (TEDH, 07.032006,

E:’a,is c/ Rojsis;iie-Uni, na 6339/05,

57 e TEDI-I, 14.12.2010, Ternoi.sky
c/Hongrie, n” 67545/09, 22). Por
isso, o Estado não pode consagrar um
direito ao aborto por qualquer motivo a
fim de proteger os direitos da criança
à nascença TEDH 16.12.2010, A., B. eI

C. c/Iriscde, 5’25579/05,D. 2011, 1360).
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CT. e sem que caiba por ora questionar a validade de uma regra que

vede total e absolutamente o uso de trabalho para fins pessoais — embora

pareça claro que num mundo cada vez mais dominado pelas tecnologias

de informação e comunicação, em que os meios de comunicação são centrais

no trabalho de qualquer empresa ou empregador, não se aftgura lógico nem

realista que, no contexto da relação de trabalho, se proíba deforma absoluta

a utilização de telefones e telemóveis, do correio eletrónico e o acesso à Inter

net para que não sejam estritamente proftssionaislte’
-, as expectativas

do trabalhador encontram na jurisprudência precedente do TEDH um

importante ponto de arrimoli7i: afigurando-se, além do mais, questioná

vel que, em função do princípio da identidade (o que é, é), a objetividade

na tutela de um direito seja assegurada em função das expectativas do

seu titular [trata-se, em substância, de uma incorporação da reasonable

expectation privacy trabalhada, à luz da Quarta Emenda, pelo Sup reme

Court, e que encontrou difusão no conhecido caso Katz vs US (1967)13°]],

oTEDH já havia associado o sigilo das comunicações ao correio eletró

nico no caso Taylor Sabori [(22.10.2002), 18], alertando, ulteriormente,

no caso Caroline Von .Hannover [(24.06.2004), 70], para a necessidade

Comentário ao acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem,
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de incremento de mecanismos de proteção adequados de proteção da
vida privada efamiliarparafazerface às novas tecnologias de informação e

às novas formas captação, armazenagem e reprodução de dados pessoais
sobrejacentesti9l.

Se, no mais, o TEDH, embora ressalvando que a prática de atos pre
judiciais à integridade fi’sica ou moral de uma pessoa não implica ipsojure

uma ofensa ao respeito pela vida privada, tem considerado que um trata

mento que não atinge o nível de gravidade suficiente para cair no âmbito

do artigo 3.0 pode ir contra o artigo 8.° nos seus aspetos relativos à vida

privada, conquanto se produzam suficientes efeitos prejudiciais à integri

dade fl’sica e moral [Costello-Roberts v. Reino-Unido, 36 (25.03.1993) jl’l

— alargando, assim, sobremaneira, o sentido proterivo do artigo 8.0 da

CEDH -, no caso Bãrbulescu a questão poderia suscitar juízo axiologi

camente diferente se a empresa houvesse comunicado a monitorização e,

após a ciência de que as disposições do regulamento interno se encontra

vam a ser vigiadas, o trabalhador persistisse na utilização da plataforma

para enviar mensagens de teor pessoal, circunstância em que, ainda assim,

não se poderia consentir, sem mais, um acesso total e irrestrito do empre

gador às mensagens do trabalhador enviadas sem que, para tanto, existis

sem fundadas razões que viabilizassem a amputação desse núcleo essencial

da reserva da intimidade da vida privada, desse reduto mínimo de valor
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inatacável” que, note-se, nem o consentimento especiflcamente dado pelo

trabalhador será suficiente sempre que apareçam envolvidas mensagens

de terceiros, pois aí o titular do bem jurídico subjacente à inviolabilidade

das mensagens é o remetente e não o destinatário, ou seja, um sujeito

estranho à relação laboral.

9. Ademais, a realização da monitorização, sem carácter periódico e sem

conhecimento de que tenha sido feita com referência a outros traba

lhadores, substancia uma vigilância ad personam, que, por náo ter sido

comunicada a quem trabalhava, não deixa incólume o princípio da boa

fé - ao qual se ligam as ideias de lealdade, honestidade e confiança no

cumprimento dos contratos, ideário que, sendo recebido no universo la

boral, limita o exercício de qualquer direito41 -, que, na sua dimensão

operativa, postula uma valoração global dos comportamentos adotáveis

pelos sujeitos, que vai não só interagir com a apreciação da indemnidade

do objetivo que presidiu à respetiva vinculação, como também com a for

ma como os direitos, mesmo os que se predestinam à extinção da relação,

são exercidos

Mais vastamente, e sem que haja espaço para a dissecação da questão,

tudo está em saber se a previsão genérica de que os trabalhadores não

podem utilizar os meios de comunicação disponibilizados pela empresa

para fins pessoais legitima correlativamente um dever de submissão a

meios de controlo e vigilância com vista à efetivação da previsão interdi

tiva, questão que, em princípios embora não sem restrições (já que uma

coisa é a verificação da quebra de utilização estritamente profissional, e

outra, que se coloca em plano intrusivo diverso, é o acesso indiscrimi

nado ao teor das mensagens), merece resposta afirmativa, embora1 à luz

do princípio da boa fé, se deva exigir informação previamente transmitida

42 Vejase, por exemplo, OLAF Vs OLFGANG DAUBLER, Arbntsrc

M(’LLER & PETER IUELAND, c[t — Retgel’er Rir Beruf. Praxis und

Arbeits,echt: Tipps iuid 1?sktik, CF Studium (6.1 ed.), Bund-Verlag, Fran

Müllcr, Munique, zooã, 148-9 OU colbrre sobre o Meno, zooã, 785, 231.

ao traba1hador1l,não se enjeitando, também aqui, que. não obstante a

fragilidade das expectativas de um trabalhador quanto a uma omissão de

vigilância,”a pessoa que age na vida de relação deve ter o cuidado de con

trolar as expectativas que, por acção ou omissão, cria nos outros”: no

caso, e segundo as regras normais da experiência, o trabalhador não teria

enviado as mensagens de teor pessoal que estribaram o seu despedimento

se lhe tivesse sido comunicada a vigilância a realizar pelo empregador (a

ausência de e.xpectatii’as, que o TEDH incorpora como fundamento, é,

por isso, lábil), não sendo ainda necessário recorrer a cálculos de proba

bilidade para se perceber que em círculos privados e fechados, em que

existem relações de confiança pessoal, a crença no sigilo da comunicação

permite desabafos sem cunho institucional e/ou de natureza íntima que,

correspondendo a um exercício da liberdade de expressão e opinião, só

são possíveis em razão da crença de que ninguém terá acesso, em tempo

real ou diferido, ao seu teor integral]I.

10. Em sequência, na hipótese de solução confirmativa — i, e., caso se

associe a necessidade de meios de controlo empresariais à existência de

uma previsão regulamentar -, suscita-se, em adição, a questão de saber

se essa monitorização pode ser aleatória ou seletiva, relevando-se o ino

dus operandi do controlo e a sua atinência com o princípio da igualdade

e despojando-se de importância, como parece ter sucedido no caso que

sustenta o Acórdão, o facto de a monitorização não ser exercida sobre

todos os trabalhadores, sem que, para tanto, existisse qualquer suspeita

que justificasse essa seletividade vigilante.
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s Como ix notar GARCIA \15?A,

La ?,uc,:,’ Je e,, ei contraIo de crat’aJo.

CES, vadrid, 2001, 82-3.

[431 Sobretudo, do que se lã no Acór- profosionai. não existiam, na leitura [44] As palavras são de PEDRO PAIS

dão, o trabalhador não contava que a jurisdicional que anotamos, expecrati- DE VASCONCELOS, Tean,s Geral do

sua atividade no ciberespaço estivesse a vas legitimamente fundadas por parte Direito Cwil, Alnsedina, Coimbra, aoio,

ser vigiada, circunstância que o tribu- do trabalhador de que essa atividade
na? de Estrasburgo não relevou, uma não fosse vigiada.
vez que, diante da previsão regulamen- q Em afloraniento dc, ponto, cfo Ac,

tar de que a conta no Yaboo Moses:ger Ri. Lx, de 07.03.2012 (joSfl EDUARDO

era destinada a um uso estritamente SAPATEiRO), proc. 24163.



46’ Cr.. em panorâmica, FP.ANK

HEXDRJCKX. Employment Privacy”

Co’:parative Loliosr Lcw cnd Indus’

trr Rejotions it industrialized Market

Econon:ies (cd. Roger Blanpain), Klu

em .aw internationaL lhe Nether

2007, 4!9’438.

Nestesenrido,comenquadramento

que merece seguimento. o Ar. STJ

de 05.07.2007 IMÁRIO PEREIRA).

proc. 07S043, considerou que “r)

eveste natureza. pessoal uma mensa

gem enviada via e-ni’il por uma secre

tária de direcção a uma amiga e colega

de trabalho para um endereço electró

nico interno afecto à Divisão de Após

Venda (a quem esta colega acede para

ver e processar as mensagens enviadas,

tendo conhecimento da necessária pos.

sa’ord e podendo alterá-la, embora a

revele a funcionarias que a substituam

na sua ausência), durante o horário

de trabalho e a partir do seu posto de

trabalho, utilizando um computador

pertencente ao empregador. mensagem

na qual a emitente dá conhecimento à

destinatária de que vira o Vice-Presi

dente, o Adjunto da Administração e o

Director da Divisão de Após Venda da

empresa numa reunião a que estivera
presente e Eia considerações, em tom
intimista e jocoso, sobre essa reunião e
tais pessoas’:

1451 Assim, o n.° i do artigo s,.° do

CT. previsão que, nos termos do n.e

2, não prejudica o poder de o empre
gador estabelecer regras de utilização
dos meios de comunicação na empresa,
nomeadamente do correio elenisnico.
Acerca do enquadramento normativo
portuguãs, com referência a proble
mas de natureza s’ítia, veja-se jtiLIO

VIEIRA GOMES, Direito do Trabalho.
Voltune 1: Relações Individuais de Tral,,t’
ll,o, Coimbra Editora, Coimbra, 2007,

367-385.

149J Ainda Ac. STJ de 05.07.2007

(MÁRIO PEREIRA), proc. 075043,

embora a asserção logre essa ampli

tude em razão de, no caso contido nos
autos, o empregador não ter regalado

a utilização do correio elerrónico para
fins pessoais, em conformidade com a

faculdade aberta pelo n.° 2 do artigo
aa.° do CT.

[50) Nestes exactos termos, quanto

ao dovere di rvsert’scezza, cli. GJAM

PERO FALASCA, M1sttuole di Dtritto
dcl Lgn’oro: Costiti,zione, si’olgirnento e

risoluzione deI rapporto dia la Loro, lISo
le24Ore, Milão ausi, 173.

Entre nós, se na LCT se alu

dia a ‘fidelidade’: hoje, mantendo
-se a redação do Cr2003, o Cr2009
refere-se lealdade’, embora não sçja
a substituição da locução que afasta

o alcance que o dever de fidelidade

lograva nas construções comunitário-

pessoais, enquanto dever cuja amplitude

englobava a própria prestação:

por exemplo, MÁRIO PINTO!

PEDRO FURTADO MARTINS

/ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO,

Co,nent,irio às leis do trabalho, Vol, 1,

Lex, Lisboa, 1994, 9Z’3 M.’ ROSÁRIO

PALMA RAMALHO, Da Autonomia
Dognuitica do Direito do Trabalho, Alme
dina, Coimbra, 2000, 279 as., 29! e ss..

Se, neste sentido, estão ultrapassadas as
construções comianirírlo.pessoais [pois

não só não existe qualquer situação de

contitularidade de direitos/interesses
entre os sujeitos, como “a conflinialidade

latente entre empregadores e trabalhado-

tese a”assimetria de posiçõesjustifica a

eidstõncia do direito á greve, corno fazem

notarJOSËJOÁO ABRANTES, Contrato

de Trabalho e Direitos Fundornentais

(2005), rir., 176-7 e CARLOS FERREIRA

DE ALMEIDA, ontnltos 11 oeteiído,

Contratos de Tisra, Coimbra, Alnsedina,

2007, 177J, cabe todavia notar que a sua

valia encontra um farte debate na Me-

manha [onde o contrato de trabalho,

enquanto modalidade da Dicnotw.rtrag

que implica uma dependência pessoal

do preutador de trabalho relativamente

ao credor do serviço, é por vezes lido

como gerador de uma lealdade que, vin

culando ambos os sujeitos vai bulizar

na comunidade empresarial (Betrtel’sle

,t;einschssfl) as múltiplas prestações a que

os sujeitos se obrigam coma constituição

da situação ‘,aborai: KONRAD RUSCE-I,

Geu’inn.stfiung Sei Vedetzw:g Voe Treu—

epflichten. Mohr Siebecjc (tog), Tubinga,

2003, 180-41 outro tanto em Itália,

onde o tratamento autónomo do dever

de fidelidide, fbrrnado sob o influxo das

relações comunitário-pessoais, ezdui,

todavia, uma obrigação de compor

tamento do trabalhador tão ampla e
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Assim, não havendo suspeita de qualquer atividade ilícita que colo

casse em causa interesses comerciais ou industriais da empresa (v.g. segre

dos de negócio)s parece, com efeito, esquálido o controlo direcionado a

Bàrbulescu, não se tendo apurado ademais, após o acesso indevido ao

teor das comunicações pessoais que estivesse em causa a transmissão de

qualquer informação confidencial relativa à atividade tIa empresa ou tão

pouco quaisquer referências, independentemente da sua índole, a chefias

ou a trabalhadores da empresa - que, sendo de teor pessoal, se revelassem

suscetíveis de perturbar a organização produtiva in situ -, afigurando-se,

perante a leitura do Acórdão, que não se adotou um critério que, sendo

incompatível com o mero capricho ou o arbítrio, aparecesse fundeado

na necessidade de reconhecimento de um interesse empresarial digno de

tutela a partir da experiência concreta do trabalhador e da sua ligação

específica com fuctos laboralmente relevantes, o qual. segundo parâme

tros de razoabiidade, poderá implicar um alargamento da margem de

intervenção da empresa quanto ao acesso a situações veiculáveis por parte

do trabalhador que são repercutíveis na imagem e/ou no ambiente de tra

balho da empresa (v.g. transmissão para o exterior de opiniões sobre che

fias ou colegas de trabalho), sejam ou não mensagens de teor pessoai46.

Isto, na ciência de que a pessoalidade da mensagem só é aferível ex

post, sem que, neste contexto, a falta da referência prévia, expressa e for

mal à “pessoalidade” da mensagem afaste a tutela implicada pelo direito

de reserva e confidencialidade relativamente ao conteúdo das mensagens

de natureza pessoal e que, no nosso ordenamento, se estende ao acesso
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a informação de carácter não profissional que o trabalhador receba ou

consulte1I, justificando-se, no entendimento do STJ, que o empregador

não possa utilizar uma mensagem de natureza pessoal como meio de

prova para fundamentar o despedimento de um trabalhador’.

Entrevendo-se, naquele núcleo de situações, um interesse legítimo

para que o empregador sind.ique a transmissão ou a divulgação de factos

conhecidos pelo trabalhador em razão do vínculo laboral, ele delimita-se,

contudo, a partir do esquema de interesses que envolve o contrato de tra

balho e em função tia confiança que molda o seu cumprimento: trata-se

de uma lealdade que se reporta às características do vínculo:50, e não de

uma lealdade pessoal ao empregador1”,que é conformada pelo princípio
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da boa fé, e em que a possibilidade de acesso por parte do empregador a

mensagens e/ou contactos não profissionais produzidos pelo trabalhador

se cruza com uma possível quebra do dever de sigilo que pende sobre o

trabalhador.

Ora, uma vez que o dever de sigilo corresponde a uma concretização

da tutela da confiança (e um dos postulados essenciais, a par da prima

zia da materialidade subjacente, da boa fé, enquanto princípio de atua

ção geral, é o da tutela da confiança) e esta confiança e o seu sentido de

tutela são tanto mais fortes quanto maior a personalização da relação, a

informação será para o efeito confidencial (lato sensu) se a sua divulgação

for suscetível de causar prejuízos à empresa e se o empregador tiver essa

convicção (a qual é aferível, de acordo com padrões objetivos, a partir

de diligências previamente efetuadas com vista à sua reserva e/ou em

razão do círculo de pessoas que tomaram conhecimento dos factos que

subsranciam a informação’, traçando-se a partir daí a vontade, assente

num interesse razoável, de que o conhecimento dos factos continue res

trito a esse círculo4i) e conquanto a manutenção da reserva sobre os fac

tos que compõem a informação não seja contrária ao interesse público.

Não foi o que os autos evidenciam,já que não só não existia qualquer

suspeita quanto a uma possível quebra do dever de sigilo (que aflora o

dever de lealdade551)como outro tanto não existiu qualquer indício de

que a utilização do chat veiculasse mensagens suscetíveis de vuinerar os

deveres de urbanidade e probidade do trabalhador para com o emprega

dor, os superiores hierárquicos ou os companheiros de trabalho°.

11, Contudo, mesmo que a prova tivesse sido feita, legítimo será nutrir

dúvidas acerca do âmbito do escrutínio efetuado, ainda que o exame do

empregador se tenha cingido à conta do chat e não tenha abrangido ou

tros dados armazenados no seu computador.

Uma vez que nas situaçõesjurídicas de poder-sujeição”o fundamento e os

limites da Drittwirkung encontram-se na analogia com o poder do Estado”l,

suscita-se uma operação de otimização destinada à superação do conflito entre

o princípio da privacidade e o princípio da autonomia privada, e que, de

acordo com a construção de ALEXY, se reconduz, summo rigore, a uma coli

são entre princípios, dado que as colisões entre direitos fundamentais signifi

cam colisões entre princípios (que, por contraposição às regras, são mandados

de oti,nização’59•), em que a resolução de tais problemas é prosseguida através

de uma lei de colisão, que arranca de uma relação de preferência condicionada

entre os dois princípios e que se abastece numa ponderação em que as condi

ções sob as quais um princípio prima sobre outro constituem o pressuposto de

facto que exprime a consequênciajurídica do principio preferente60.
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dilatada au ponto de, corno faz notar BAG 13.02.2007-1 ABR 14/06, ‘1 Aqui, como faz notar PIETRO

GJL’SEPPE FERRARO, Diritto dei NZA 2007, 1125. RESCIGNO, Isnpresa e laa’oro. VoL Pv

co,Stratt, di at’oro, Ii Mulino, Bolonha, Urer/Wolters Kluwer Iralia, Turim,

2011, :30, se impor um sacrificio à sua Trata-se da vontade em manter zoo, za-z.zo, é de afastar uma valo-

liberdade de comportamento em nome sob reserva determinados factos, a ração estritarnente subjetiva, que desa

de um superior e impreciso interesse qual deve ser expressa com clareza e tenda às características objetivas da

da empresa. qual reprisrinação de uma por meio idóneo a esse um. Conside- informação, ‘liça por re&rência à sua

adesa da empresa corno “comunidade- rando, contudo, que não é de exigir um acessibilidade por parte de terceiros, seja

-autoridade’: Eis porque, também aí, pedido ou uma diligência do empre- por refliréncia às medidas adoradas para

com referência ao dever de diligência gsdor quanto à reserva da informação, mantê-la reservada’:

previsto no art. 2104 do Codire Cis’ile PRANCIS AHNER&JEAN-JACQUES

:m que se faz apelo literal ao inte- TOUATT, Ins’entio,ss e’t cr,±atio,s,ç ,-les

esse superior da produção nacional”), oalnriés: Da Cade ds tras’,sil as Cede de

se considera a disposição, semelhante la proprieté ssstellectsselle, Lamy, Paris,

s que constava da Carta d1 Les’ort, 2050, 192.

:9261, caduca,

1551 Por exemplo: ANTONIO VALLE- naenro do trabalhador. Sobretudo, por WCIEN FLAMENT, “Le raison

BONA, Iststszsoni di Dsrato di Las’oro comparação com a conduta assumida nsble eu droit riu travail’: Droit Social

(6.’ cd.), Giuffrà, Milão, zoo8, 536. pelo seis empregador, que não logrou 2007, n. 5, 16.

provar a comunicação atempada da
[16) Aqui, apesar de se afastar uma anã- atividade de monirorização que entre- 1191 ROBERT ALEXY, Teoria de la rirgsl.

Use estritamenre ersológica - entre duas tanto realizou. snrsstac:dssjwIdica. La teoria dei discurso

coisas diversas não pode existir relação, raciona! como teoria de la fundamenta-

se não quando uma atua sobre a outra 1571 Ainda: JOSé joÃo ABRANTES, ciónjs:rídica, cir., 64 e as,.

-,
certo é que. sem conhecimento pré- Consnmto de Trabalho e Direitos

rio das circunstâncias juridicamente Famda,nemstais (zoos), cir., 140 e Assim, se a prevalência de cada

verificáveis que comprimiam os seus ADALBERTO PEPJJLLI, Radona- principio surge sempre referenciada a

direitos fundamentais à data dos factos lité et controle des pouvoirs de um concreto círculo problemático — a

cuja negação conduziu ao seu despedi- 1’ employeur’: Re,’ue de Drait da Tr,wail colisão acontece porque o princípio

menro, surge rarefeito qualquer juízo 2006, ns.° 7/8, 89 (85.91). não é exclusivo, não vale sem exceção -‘

de culpabilidade acerca do comporta- a teoriaexrerna dos limites dos direitos



Com a lei de ponderação a surgir como um reflexo do princípio da

proporcionalidade6hi, perante uma verdadeira colisão de direitos tem-se

como solutio, em geral, a prevalência de um deles ou a recíproca limita

ção dos direitos prima facie, segundo um padrão de harmonização cuja

operatividade vai conformar a norma de decisão adaptada às circunstân

das do caso’ sem que se perca de vista que, como faz notar PERSIANI,

“o direito de iniciativa económica é instrumental à realização do valor

da pessoa”62, pelo que a atuação do empregador, para lí de correspon

der uma opção organizacional séria e tecnicamente correta, não poderá

aniquilar os espaços de liberdade individual reconhecidos ao trabalha

dor3’, devendo, para o efeito, fazer-se uma tripla e sucessiva verificação:

(i) necessidade, (ii) adequação e (iii) justa medida.

Sem repristinarmos o aspeto relativo ao facto de um consentimento

tácito a uma informação empresarial de controlo da atividade relacionada

com as TIC (in casu, não provada) não quadrar com a materialização

da renúncia a direitos fundamentais que vai implicada(64, é natural que,

no plano da (i) necessidade, existam interesses empresariais carecidos de

tutela, rlesignadamente de natureza técnica, de índole financeira e de

carácter organizativo, estando-se, em última instância, perante a aplica

ção de instrumentos que, também por razões de produtividade, visam

garantir um bom cumprimento do contrato de trabalho, por atinarem

ainda com o dever de omitir comportamentos suscetíveis de prejudicar

o fim do contrato e outro tanto com a natural funcionalização dos meios

empresariais ao desenvolvimento da atividade laboral.

Mas, afigurando-se mais do que questionável, quanto à (ii) adequa

ção, a admissão global de uma proibição absoluta de utilização de meios

eletrónicos disponibilizados pelo empregador para fins pessoais — ques

tão que, não sendo nova, tem suscitado posições díspares, com ALAIN

SUPIOT, em afastamento de uma robotização dos trabalhadores, a sinali

zar que a necessidade de evitar uma supressão da vida pessoal no local de

trabalho há-de implicar uma certa utilização pessoal das TIC na empresa

(corolário: apenas uma utilização abusiva dos meios empresariais consen

tirá a aplicação de sanção disciplinar63) -, a política de utilização das TTC

identificada nos autos não logra passar este teste, pois qualquer leitura

que a partir da propriedade das TIC legitime a sindicabilidade integral

do correlativo uso (‘a absolutização das TIC como ferramenta de traba

Lho) implicaria a aprovação de situações que, em simile. produzem um

esvaziamento do direito à reserva da vida privada, bastando, para o efeito,

equacionar uma troca de correspondência postal em que os selos fossem

fornecidos pelo empregador, circunstância em que, por razões idênticas,

estaria legitimado ipso iure o acesso integral ao teor dos escritos que o

trabalhador recebesse ou enviasse66.
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Fundamentais implicada pela constru- Editora Coimbra, aoo, 626 as., lhador. segundo um modelo com três

ção de AEXY traz consigo a distinção permite a prefiguração de um exer- intensidades, que alberga três medidas

entre um âmbito de proteção e um cício ilícito de um direito, enquanto de valoração: leve médio ou grave.

âmbito de garantia efativa, que, para direito prima ficie que não é abran- Ainda: LARS LINDAHL, 0n Robert

o Autor de Oldenbur se idenrifira gido por um direito definitivo, Alexy’s Weighr Formula fiar Weighíng

com a difarenciação entre um direito and Balancinj, Lilser Anucorsin de José

sri’s:1 íacic e um direito definitivo: [61[ Ainda ROBERT ALEXY, Teoria de Souss Brito, Almedina. Coimbra,

o primeiro refere-se a um direito com de la argumcntscron juridica: la recria zoog, 363 e as. (355-376).

c sua configuração in natura, coso ad discsrso racional como teoria de Ia

uma extensão que, sendo derermi- frsdan;rntacioc jridico (2007), cir., [62 MATTIA PERSIANI, “Dirirro dei

nada pelo bem juridico 2 cuja tutela 351. Aqui, face á cenrralidade da po- lavoro e autorirâ dei punto di vista giu

cotresponde, é persperivada sem vscidade e da tutela das comunicações, ridico”, Contratto e inipresa 2000, 0.” 3,

quaiquer interferéncia de outros o percurso trietápico da lei de ponde- 1274 (1252.1296).

direitos; por seu turno, o segundo ração implica que. em primeiro lugar,

vai ouscar a sua configuração final se defina o grau de não satisfação ou 1631 Ainda ADALBERTO PERULL1,

ii necessaria convivência com outros de afetação desce princípio, para. de Rationaliré et controle des pouvoirs

direitos, encontrando-se aí o recorte seguida, se estabelecer a importância dcl’ employeur” (2006) cir.. 90.

da sua definirivídade. É C5ZC dis- da satisfação dos interesses empre

is.gso que, como refere MIGIJEL sociais; por ultimo, definir-se-á se a ,M PAL’L-l-IENRI ANTONMATTEI,

GALVÀO TELES, ‘Espaços mariti- importância dos interesses empresa. ‘NTIC er vie personeile au rravail’

mos, delimitação e colisão de direiros’ riais e da tutela da propriedade privada Droit Socu:i 2002,0.” 1, 40.

Estuitr,s em Hon:ersgesi ao Proí Doutør sub)acenrejustiflca a restrição oua não

Aon:,,cio ,Mai,’ues Guedes. Coimbra satisfacão da privacidade do traba

[65 Ainda ALAIN SIJPIOT, ‘Travail. a que. entre nós, teir sido assumida - Vea-se ARIAS DOMJNGL’EZ &

droie et rechnique’ Ct., 24. que reto- pela CNPD. O documento Li cybei- RUBlO SANCHEZ, Ei drrecho de los

lhe a posição da Co,nmissioi: Naticnale s;;ri’eiPa,ica d:s sc.lariss dais l’esi;repr;se ;rsxjador.s o la i;ituiiidad, Thomson—

IuJorm,itiqse cl Lil,crjés (CNIL), que. encontra-se acessível coa <wunv.assem- -Aranzadi. Pamplona, aooó, 157 e $5..

rendo sido baseada no rspport Bois- blee-nar.fr/dossiers/cnil.ssp>

chet, coincide. em substância, com



Desresponsabiizando-se, além do mais, os empregadores em rela

ção à assunção de políticas que prescindem de uma avaliação do impacto

quanto aos efeitos produzíveis pelas medidas a adotar rio que à privaci

dade dos trabalhadores diz respeito - para que, de seguida, se possa adotar

os meios de controlo menos intrusivos que, em símultâneo, logrem satis

fazer os interesses da organização e que encontram nos sistemas de drena

gem de resultado o modelo mais satisfatóriot1-, também no que respeita à

(iii) justa medida da atuação do empregador não sobejam dúvidas de que,

ante o que precede, a associação da previsão de proibição da utilização

do computador para a prática de atos de teor pessoal à irrestrição do

controlo fazível pelo empregador viabiliza umjuízo de censura do recorte

fáctico contido no processo que envolveu Bãrbulescu1681,verificando-se

mesmo que a comprovação exaustiva realizada pelo empregador se reve

lou suscetível de tocar em dados absolutamente privados (alguns deles

com confldencialidade reforçada, como os que se referem a informação

mé&ca1) e em mensagens enviadas por sujeitos estranhos à relação

laboral a Bãrbutescu, não podendo esquecer-se que, em múltiplas situa

ções, a perscrutação das mensagens de terceiros ocorre de forma indireta,

já que, diante da estrutura dialógica da conversão, o acesso às mensagens

sucessivamente enviadas pelo trabalhador permite desvelar o conteúdo das

mensagens de quem interage com o sujeito a quem o controlo se dirige1’°l.

No confronto entre a pessoalidade e a patrimonialidade dos inte

resses antinómicos, qualquer meio de controlo normal das TIC jamais

poderá ultrapassar a visualização da caixa de entrada (inhox) e das men

sagens enviadas e eliminadas (remetente e destinatário em caixa), sem

possibilidade de acesso ao teor das comunicações, impondo-se arredar

qualquer confusão sobre o controlo que a atividade laboral há-de consen

tir da vigilância sobre o trabalhador qua ta1e’’.

Neste sentido, e uma vez que a evolução dos paradigmas metodoló

gicos na interpretação-aplicação do Direito vem renovar a importância

atribuida à argumentação utilizada - a fundamentação dos casos difl’ceis

é, muitas vezes, consequencialistai72l, na medida em que se sustenta em

argumentos que se dirigem às consequências jurídicas, ou seja, às condu

tas que são autorizadas ou interditas pela norma corporizada na decisão

e aos efeitos que a decisão produz quanto à evolução do sistema -, a via

analítica seguida pelo TEDH, para lá de não fazer jus ao fio garantista

que tem cunhado a interpretação dos preceitos da CEDH, abre, por um

lado, as portas, ao menos em certa leitura, à imunização de comporta

mentos empresariais que, ao arrepio do princípio da confiança, utilizam

factos que à data da sua verificação não eram juridicamente sindicáveis

sem adequada autorização judicial por órgãos de investigação criminaP

200 Revista do Ministério Público 145 :Janeiro : Março 2016 [201; Comentário ao acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos cto Homem,
Bãrbulescu contra a Roménia, de 12 de janeiro de 2016,

proc. n.° 61496/08: JoÃo ZENHA MARrINS

1 1

6’: Analogarnente no que aos coo

ractos telefónicos diz respeito, o

empregador só estará legitimado para

comprovar os destinatários dos contac

tos e a respetiva duração, sem que possa

proceder à audição e/ou gravação das

chamadas realizadas. Isto, conquanro o

telefone ou o telemóvei femecido sejam

ia empresa, já que essa possibilidade

está absolutamente vedada no caso de

o meio de comunicação ser pertença

do trabalhador. Cfr. CHRISTOPHE

RAtaS. “Nouveiles technologies de

i ‘informarion es de la communicarion

er nouvelles formes de sobordination

Droit Social sooa, n.° 1, 31.

‘‘ Questão diferente, embora cone-

e no acesso aos sítios visitados pelo

trabalhador. Sendo proibida a utiliza
ção de ferramentas como o \‘NC (Vir.

tsal Networki;ig Compser) u
(Elicítosir Sioreel I,fornintioii), que, de

forma diversa, permitem a localização

e a obtenção dos dados de navegação

e mensagens de correio eletrónico nos

computadores da organização (que se

aproximam da nominada espionagem

informática), o controlo realizado pele

empregador será excessivo quando a

informação obtenível ultrapassa a que

se refere ãs páginas consultadas, bas

tando, para tanto, cqtiaciooar, embora

em situação-limite, o acesso a sidos ban

cários, em que o historial financeiro do

trabalhador se encontra disponível. Tra

gador não poderá dispor, a interferência,

nesta situação, com o nócleo essencial
da vida privada do trabalhador é mani

festa, pelo que a proteção dos interesses

empresariais que evenrualmenre

se justificar é proporcionadamenre

conseguível atras’és da limitação do

acesso a determinadas páginas wcb, só

assim se logrando garantir que o meio

utilizado passa o filtro da adequação, já

qUe, também aqui, a prevenção será o

meis menos lesivo dos direitos doa tra

balhadores.

1691 Sobre estes, efe. PEDROSA AL

QUÉZAR, La vigilancia de la salsd eu

ei anil,ita laborei, CES, Madrid, 2005,

119 e ss..

rionável, entontra-se no uso da Interset tando’se de informação deque o empre

1701 Sobre a imporráncia deste ponto Assim: UMEERTO ROMAGNOLI, [72J Cfr. NEII. MACCORIvIICK. Legal

quanto a qualquer posição que quanto 11 diritto dei lavoro nell’età dela glo- Reasosisg ,ind Legal Theory, Oxibrd,

ao assunto se assuma, cfe. MARTI- baiizzazione’ Laooiss e Diriuo 2003,0.0 Oxford Unis’etsiry Presa. 1997, 53 e as.

NEZ GAYOSO, Reladón de rcsbajoy 4, 570, que acrescenta a necessidade

ssuevas tecnologias: algunos aspectos ele um ‘lompromisso entre a exigência Nesse sentido, o rmpregador fica

problemáticos dei uso dei correo eiec- da empresa (eficiência, produtividade, em posição que nem um órgão de

trónico por parte de los erabajadores competitividade) e a salvaguarda dos investigação criminal logra atingir, pois

en la empresa Tribuna Social 2007, n° valores humanos (dignidade, segu- que, num Estado de Direito, as mensa

203, 27-42. rança, liberdade) de que é portador o gens pessoais só serão licitamente obti

fator trabalho’ das mediante adequado intervenção

judicial. Ê que, corno o próprio TEDH



(mais do que isso: o acesso às comunicações pessoais interfere também

com o direito à reserva das comunicações pessoais realizadas por tercei

ros que tenham interagido na plataforma de conversação com o trabalha

dor), e, por outro, parece legitimar a adoção de políticas empresariais de

controlo da atividade profissional por parte dos empregadores no sentido

que melhor lhes aprouver, desresponsabilizando-os quanto à assunção de

regras transparentes e proporcionadas em atenção aos objetivos a atingir

(ausência absoluta deprivacy irnpact assessment) , tão pouco se compreen

dendo que, no iter decisório, o TEDH não haja relevado as coordena

das normativas de monitorização sobre o tráfego de dados no âmbito

das novas tecnologias provindas do Grupo do artigo 29.0 da Diretiva

95/46/CEI74I- em síntese, uma medida de monitorização tem que passar

uma lista de quatro testes: Ci) transparência, (ii) necessidade, (iii) equi

dade e (iv) proporcionalidade -, ou a Recomendação CM/Rec(2o15)5

do Comité de Ministros do Conselho da Europa sobre o tratamento de

dados de natureza pessoal no contexto do emprego. que, no ponto 14, (i)

veda, por princípio, quaisquer interferências por parte do empregador em

dispositivos técnicos e TIC usados pelo trabalhador que comprometam

a sua privacidade e (ii) estabelece a necessidade de uma informação ade

quada e regular quanto a uma eventual monitorização do uso da Internet

e de outras comunicações eletrónicas, a qual deve incluir a finalidade do

tratamento, o prazo de validade dos dados recolhidos, os dados de login

salvos e o arquivamento de mensagens elerrónicas profissionais.

Em todo o caso, importará renotá-lo, a posição do TEDH não

legitima a adoção futura de medidas empresariais de vigilância sobre as

comunicações privadas dos trabalhadores, uma vez que o Acórdão, em

rigor, apenas se pronuncia sobre o facto de a Roménia, enquanto Estado,

cumprir o artigo 8.° da CEDH e já não sobre a atuação do emprega

dor que despediu Bãrbulescu. Tão-pouco se entrevê alguma valia quanto

à invocação de uma possível transiação do seu fundo decisório para o

ordenamento nacional, pois, também aqui, não só a CNPD já firmou

que, “sejam quais forem as regras definidas pela empresa para a utilização

do correio eletrónico para fins privados, o empregador não tem o direito

de abrir, automaticamente, o correio eletrónico dirigido ao trabalha

dor - exigindo-se mesmo, à luz da Lei n.° 67/98, de 26.10, a notificação

de qualquer controlo de TIC a esta entidade administrativa indepen

dente -, como também a injeção de direitos fundamentais nas relações

laborais desenvolvida pela jurisprudência constitucional não consente

uma interpretação do artigo 22.° do CT que viabilize a produção de um

resultado semelhante ao que envolveu Bãrbulescu.

v. CONCLUSÕES

(i) O Acórdão do TEDH recolocou a proteção de dados pessoais e a

reserva de intimidade da vida privada no âmbito das relações laborais

na esfera pública, embora com sentido decisório permeável a criticas.

(ii) Na ponderação entre os interesses económicos, associados às neces

sidades organizativas da empresa, e os interesses pessoais do traba

lhador, que enlevam direitos fundamentais como o direito à reserva
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ir

já decidiu, seja qual Lar o sistema de

vigiláncia adotado, um tribunal deve

certificar-se de que existem garantias

suficientes e adeauadas contra os abu

sos, mas esta apreciação é relativa por

natureza, já que depende, entre outros,

cio tipo de recurso colocado à dispo

sição pelos instrumentos de Direito

interno; nesse sentido, deve apurar-se

se os procedimentos destinados ao con

trolo da adoção e da aplicação de medi-

das restritivas permitem assegurar que

a ingeréncia se limita ao que é “necessá

rio numa sociedade dernocrática

1741 O Grupo de Trabalho, que é

conhecido como o Grupo de peste

çáo das pessoas no que diz respeito

ao tratamento de dados pessoais, li,;

instituído pelo artigo zp.° da Dire

tiva 95/461CE, assumindo-se como o

órgão consultivo independente da UE

em matéria de proteção de dados e

privacidade. As suas rsrelàa são defini

das no artigo 3o.v da Diretiva 95/46/

CEe no srtigo 14.° da Diretiva 97/66/

CE, sendo o secretariado assegurado

pela Comissão Europeia. Em alusão às

coordenadas do Grupo sobre o ponto.

cfr. FRANK HENDRJCKX, “Employ

mear Privscy”, rir., 4329.

1781 Deliberação da CNPD o.° 1638/ de aceder àquelas mensagens, as quais

2os3, de 16.07, mais se lendo que’(n)ão não perdem a sua natureza pessoal ou

é o facto de certas mensagens ficarem confidencial, mesmo quando esteja em

gravadas em servidores da propriedade causa investigar e provar tinia eventual

do empregador que lhe dá o direito infração disciplinar’



de intimidade da vida privada e a proteção da correspondência, con

feriu-se primazia aos primeiros, fazendo-se tábua rasa de um critério

genericamente operativo que sinaliza a tendencial primazia da pes

soalidade sobre a patrirnonialidade.

(iii) Que o aresto o tenha feito em desconsideração pela dimensão trie

tápica do princípio da proporcionalidade é também questão que, em

razão da inflexão que se entrevê quanto a decisões precedentes do

TEDH, potencia leituras reprovatórias com origem diversa e que,

em aplicação maximalista, extravasam a intersubjetividade laboral,

por acertarem ainda com mensagens de natureza pessoal que, na ló

gica interativa de um chat, foram enviadas (e naturalmente recebidas)

por sujeitos estranhos à relação laboral.

(iv) Neste caso, e ao revés do que já sucedeu, o edificio normativo por

tuguês não consentiria a assunção de uma decisão com esse alcance,

Que o sigilo da correspondência e a reserva da intimidade da vida

privada mantenham o grau de proteção que a lei e as autoridades na

cionais têm desenvolvido eis o que se deseja. E que, perante o vislum

bre de tendências para uma funcionalização do trabalhador a meros

interesses económicos do empregador1,o Acórdão do TEDH, nas

múltiplas interpretações fazíveis, não apague o mérito da jurispru

dência justificadamente garanrista que o Tribunal de Estrasburgo

tem construído — ora dignificada pelo voto de vencido aposto ao

Acórdão — e cujo convite a uma reflexão sobre as conexões entre a

liberdade e o trabalho sugere também a necessidade de uma ponde

ração coletiva sobre a organização das sociedades contemporâneas,

sobre os modelos de relações laborais existentes e, naturalmente,

sobre a existência ou não de limites ao funcionamento da autonomia

privada, para, a partir daí, se estabelecer o grau de tutela e a medida

com que o direito à privacidade é atuado perante a sua potencial co

lisão com as necessidades das empresas.

(v) Se, em abreviação, não se trata tanto de saber em que sociedade quere

mos viver quanto de definir em que sociedade cremos viver, os instru

mentos internacionais a que Portugal está vinculado, assim como a

sua legislação interna, garantem que, de iure, ‘os trabalhadores não

abandonam o seu direito à privacidade e à proteção de dados, todas

as manhãs, às portas do local de trabalho”.

(vi) Não esquecendo a indeclinável existência de fímbrias entre law in

books e law in action, tudo está, pois, em assegurar que essas garantias

são, defacto. aplicadas.
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Em supra)ordenaçâo estrutural os direitos do trabalhador quedarem (ASSUNÇÃO ESTEVES). procs. a.”

que entre nós, a jurisprudéncia tons- flincionalizados aos interesses eco- 407/88 e O.” 134/89 DR, 1 Série-A,

utucionai tem considerado incom- nórnicos do empregador enquanto de 22.01.1996 e Ac. TC no 306/2003,

patívei com o valor constitucional da ordenaçso incompativel com o valor de 25.06 (MÁRIO TORRES), proc. ri.0

dignidade da pessoa humana. Neste constitucional da dignidade da pessoa 322/03

senado sobre a insusceptibilidade de humana, cfr. Ac. TC no 581/95, de 31.10

I) A imagénca é utilizada por PAULO

PINTO DE ALBUQL’ERQUE no voto

de vencido.
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