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As demissões por mau uso de Internet estão crescendo muito no Brasil e no mundo. No ano 
passado, segundo pesquisa do escritório de advocacia KLegal , foram o principal motivo de 
dispensa de funcionários no Reino Unido, por exemplo. Aqui, segundo advogado Renato Opice 
Blum, do Opice Blum Advogados , também estão aumentando, mas, como não há legislação 
específica disciplinando o assunto, poucos casos vão parar na Justiça. “Além de não possuirmos 
regulamentação específica, as regras que existem são muito genéricas. A Constituição Federal 
garante o direito à privacidade. Mas não sabemos exatamente o que é privacidade em uso de 
Internet”, afirma.  
 
Segundo Blum, em razão da falta de legislação, as empresas têm demitido sem justa causa os 
funcionários que usam a Internet para atividades proibidas. “Até hoje, quatro casos chegaram à 
Justiça. Em dois casos as empresas ganharam e nos outros dois, os funcionários”, diz. O 
advogado afirma que formular um regulamento de segurança de uso de Internet, com detalhes de 
o que é permitido e como ela deve ser usada, é o melhor caminho para as empresas se 
prevenirem de possíveis ações movidas após demissões por justa causa. “O regulamento vale 
como se fosse lei. Quando o juiz for decidir, leva em conta o que está determinado lá. Se não há 
regimento interno, depende da opinião do magistrado”, diz.  
 
Em um dos raros casos que pararam na Justiça, o Tribunal Regional do Paraná (TRT–PR) deu 
ganho a um ex-funcionário da Sadia S.A. que entrou com ação depois de ser dispensado. O 
Tribunal ponderou que, a pedido da empresa, o empregado havia assinado um termo de renúncia 
de privacidade. “Apesar de possuir um regulamento de segurança, a Sadia perdeu por causa do 
procedimento adotado. A privacidade é direito constitucional, ninguém pode renunciar à ela”, 
explica Blum.  
 
A outra ação em que o funcionário foi vencedor aconteceu em São Paulo. Demitido da Unimed por 
ter enviado um e-mail para fins particulares em horário de café, a ação chegou à 2ª instância no 
TRT paulista, segundo o qual, o envio da mensagem eletrônica em período de descanso não 
tipifica justa causa. Blum ressalta que a falta de legislação específica pode trazer problemas 
mesmo que o funcionário que envie e-mails pessoais no horário permitido. “Se o e-mail enviado 
no horário de café tiver fins ilícitos, como fraudes, grande confusão será criada, porque o IP 
registrado na transação é o da empresa”, explica.  
 
No TRT de Brasília, a empresa, o HSBC Seguros Brasil , saiu vitoriosa. O tribunal entendeu que 
pode haver monitoramento das atividades dos funcionários e que a dispensa por justa causa foi 
válida — o empregado foi demitido por trocar e-mails com conteúdo pornográfico. “O trabalhador 
ganhou em 1ª e perdeu em 2ª instância. Segundo a decisão, o monitoramento era permitido 
graças à responsabilidade do banco com relação aos atos dos funcionários e à gestão e 
propriedade do sistema utilizado”, afirma Blum.  
 
Segundo o advogado, o direito da empresa de gerir o sistema como quiser se choca com o direito 
de privacidade dos funcionários. “A melhor forma de gerenciar isso é acabar com a expectativa de 
privacidade dos trabalhadores por meio do regulamento de segurança”, diz.  
 
Além desses, em um outro caso mais recente, julgado no TRT de Minas Gerais, a Justiça foi 
favorável ao monitoramento e também deu ganho à empresa.  
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