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Introdução

Resultados e Discussão

O Direito do Trabalho está imerso em um contexto
dinâmico, vez que as relações laborais são
diretamente afetadas pelas evoluções tecnológicas
advindas da globalização da economia. Dentre
essas sofisticações tecnológicas encontram-se as
redes sociais. A apropriação das redes sociais por
empregados e empregadores inaugurou um novo
espaço de conflito laboral e, consequentemente,
novos debates jurídicos. Se por um lado, expressarse no universo das mídias sociais confere
concretude ao direito à liberdade de expressão, por
outro, em caso de excessos, pode caracterizar
abuso de direito e/ou ato ilícito e, na seara laboral,
justa causa. Significa dizer que a liberdade de
expressão do empregado nas redes sociais, tal
como ocorre com o poder diretivo do empregador,
está sujeita a limites, sobretudo em caso de críticas
públicas. Assim sendo, a inobservância desses
limites pode culminar em violação ao direito
fundamental à liberdade de expressão do
empregado ou ao direito fundamental à honra e à
imagem do empregador.

As manifestações negativas de trabalhadores em
redes sociais, quando confrontadas com o poder
disciplinar do empregador, suscitam um enfoque à
luz da eficácia dos direitos fundamentais à liberdade
de expressão, à honra e à imagem. Logo, há uma
confluência de normas constitucionais, civis e
trabalhistas a justificar a complexidade da questão.
A Justiça do Trabalho assim tem analisado o
conteúdo destas manifestações: não havendo
excessos, afasta-se a justa causa impingida pelo
empregador, legitimando-se o direito à liberdade de
expressão: “eventual insatisfação manifestada por
empregados, que, sem ultrapassar o limite do
razoável, reflete mero exercício dos direitos
constitucionais
da
personalidade”2;
havendo
excessos por parte do empregado, sobretudo
quando demonstrada a reincidência da conduta,
confirma-se a justa causa. Contudo, há também
entendimentos, embora isolados, de que “curtir”
postagem ofensiva ao empregador enseja justa
causa, sob a justificativa de que: “uma única atitude
do reclamante pode ser capaz de elidir toda a fidúcia
que deve permear as relações do trabalho, além de
macular a reputação da empresa, mormente
considerando que as redes sociais possuem alcance
irrestrito”3.

Objetivos
Analisar os efeitos juslaborais do uso de redes
sociais por empregados para manifestações
negativas em detrimento do empregador, sob a
perspectiva da aparente colisão entre o direito à
liberdade de expressão do empregado, o poder
disciplinar e os direitos à honra e à imagem do
empregador.

Material e Métodos
Como método de procedimento, optou-se pelo
levantamento de dados por meio da técnica de
pesquisa bibliográfica em materiais já publicados
(doutrinas, legislação, artigos, entre outros).
Buscando conhecer como a Justiça do Trabalho tem
enfrentado a temática em questão, optou-se
também pelo método de levantamento por meio da
técnica de pesquisa jurisprudencial junto aos
Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª e 15ª
Regiões, os quais concentram a maior quantidade
de processos em tramitação1. Como método de
abordagem, optou-se pelo dedutivo, visando ao
alcance de conclusões particulares acerca da
aparente colisão entre o direito do empregado de
expressar sua opinião em redes sociais e o direito
do empregador de preservar sua honra e imagem.
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Conclusões
Cabe à Justiça do Trabalho, nestas manifestações
negativas de trabalhadores em relação aos seus
empregadores, pautar-se na eficácia dos direitos
fundamentais sobre as relações privadas, bem
como nos Princípios da Proporcionalidade e da
Razoabilidade, atentando-se a cada caso concreto,
sob pena de chancelar o abuso de direito de uma
das partes integrantes do conflito laboral.
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