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RESUMO 

 

 

O meio corporativo foi atingido pela rápida evolução da tecnologia, notadamente, no que diz 

respeito à Tecnologia da Informação (TI). Isso fez com que empregados e empregadores 

tivessem que refletir sobre de um lado o controle e de outro a liberdade na relação de trabalho, 

buscando se adaptarem a esse avanço tecnológico. Nesse contexto é necessário certo controle 

dos empregados para que a segurança da empresa não seja comprometida e que esse controle 

permaneça produtivo para a empresa. Por outro lado, também se torna importante que a 

empresa respeite a privacidade e outros direitos dos seus empregados. Ter conhecimento sobre 

as consequências legais nesse ambiente quanto à TI facilita na boa comunicação entre 

empregado e empregador. Para isso, o objetivo desse estudo é esclarecer as consequências 

legais do uso da TI no ambiente corporativo. Como metodologia a pesquisa utilizou-se de 

revisão bibliográfica, pesquisas em artigos e sites da internet, assim como também elencou 

institutos jurídicos que foram explanados e ainda, foram relacionadas as leis que os 

disciplinam, sendo apresentados alguns exemplos para ilustrar a tipificação da legislação aos 

institutos tratados. Restou demonstrado que Normas Internas e uma Política de Segurança (PSI) 

bem aplicadas podem auxiliar no uso adequado da TI no ambiente corporativo. A pesquisa 

revelou que podem ocorrer sim consequências legais dentro desse ambiente, ensejando em 

ilícitos como violação de segredo, assédio sexual, invasão de privacidade, violação de direito 

autoral, calúnia, difamação e injúria. O trabalho também mostrou que essas consequências 

podem acarretar penas de demissões por justa causa previstas na Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), até penas de reclusões e multas. Ficou comprovado que o empregado e o 

empregador devem ter conhecimento de seus direitos e deveres para que não acabem por violar 

um o direito do outro. 

 

Palavras-Chave: Ambiente Corporativo, Tecnologia da Informação, Legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The corporate environment was achieved by the rapid evolution of technology, especially in 

regards to Information Technology (IT). This meant that employers and employees had to 

reflect on the one hand and the control of another freedom in the working relationship, seeking 

to adapt to this technological advancement. In this context it is necessary to control some of the 

employees so that security's company is not compromised and that this control remain 

productive for the company. On the other hand, it becomes important that the company respects 

the privacy and other rights of their employees. Having knowledge about the legal 

consequences in the IT environment that facilitates good communication between the employee 

and employer. For that, the aim of this study is to clarify the legal consequences of the use of 

IT in the enterprise environment. As research methodology was used literature review, research 

articles and websites, as well as listed the legal institutions that have been described and also 

were related laws that govern , and some examples to illustrate the characterization of the 

legislation to institutes treated. Was shown that the Internal Rules and Security Policy (ISP) 

and applied can assist in the proper use of IT in the enterprise environment. The research 

revealed that legal consequences may occur yes within that environment, allowing for act 

unlawful as a violation of confidentiality, sexual harassment, invasion of privacy, copyright 

infringement, libel, slander and defamation. The work also showed that these consequences 

may entail penalties of dismissal for cause provided in the Consolidation of Labor Laws (CLT) 

to feathers detentions and fines. It was proven that the employee and the employer should be 

aware of their rights and duties so that one does not end up violating the rights of others. 

 

Keywords : Corporate Environment, Information Technology, Legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A rápida evolução da tecnologia com toda sua portabilidade, que abrangeu a todos os 

meios, atingiu também ao meio corporativo. 

Cartas que levavam dias para serem entregues às filiais ou a parcerias de interesse, 

hoje em questão de segundos fazem parte da caixa de entrada de e-mail do destinatário. Os 

computadores enormes de fins militares ou industriais atualmente cabem na palma da mão de 

todo e qualquer usuário. As redes sociais se propagaram pela sociedade mudando o valor e o 

controle da privacidade.  

A tecnologia está em tudo tvs, telefones, rádios, celulares, dispositivos multimídias, 

computadores, sempre evoluindo. O novo de ontem hoje já é ultrapassado, pois algo novo já 

foi criado neste espaço de tempo. 

Essa evolução refletiu também nas relações corporativas, tanto na relação 

‘empregado versus empregador’ (grifo nosso), quanto nos valores a serem buscados e 

protegidos, visto que a informação tornou-se o grande ativo das empresas. 

Atualmente é comum que se envie emails, acesse conta bancária pelo Internet 

Bankline, fale ao celular, tire foto digital e a encaminhe à rede social, faça compras online, 

fale em Instant Messengers, publique em Blogs, crie sites, salve imagens, baixe conteúdos 

online. Diante desse contexto, como controlar um empregado para que isso não o torne 

ocioso, ou ainda para que isso não comprometa a segurança da empresa? (PINHEIRO, 

2011a). 

A segurança da informação corporativa já não depende somente de um bom firewall 

e um antivírus atualizado. As Políticas de Segurança da Informação, Normas Internas 

Administrativas, monitoramento do ambiente de trabalho, treinamentos e conscientização são 

cada vez mais necessários. Para isso, é importante que o empregador saiba exatamente o que 

quer proteger e o que pode ser feito para que isso ocorra. Assim como o empregado deve ter 

conhecimento dos seus direitos e deveres para garantir que isso. 

Por tanto, essa pesquisa traz a seguinte problemática: quais as consequências legais 

ocorrentes no ambiente corporativo relacionados à Tecnologia da Informação (TI)? 
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Como hipóteses o trabalho lembra que o cuidado com as informações e as ferramentas 

tecnológicas que as tratam é essencial, em que sua má utilização ou realizada de forma 

incorreta podem acarretar sérios danos.  

A utilização de um e-mail corporativo para fins que não sejam profissionais, 

envolvendo assuntos racistas, que versam contra moral e bons costumes, que contenham 

ofensas, assédio, pornografia, podem ser considerados uma opção a causar danos à 

corporação. 

As redes sociais podem servir como ferramenta para invasão à privacidade, além de 

servir como porta voz às ofensas e comentários indevidos quanto aos superiores da empresa, 

informações sigilosas da empresa, dentre outros deslizes que podem levar um funcionário a 

sofrer processos administrativos chegando à justa causa. 

Um funcionário que se torna ocioso para a empresa por conta de soluções 

tecnológicas que não são usadas para fins profissionais pode perder seu emprego. 

Uma foto publicada sem devida autorização infringe o direito de imagem.  

Qualquer canal de comunicação que herde informações empresariais necessita de 

bom censo de quem o utiliza, para que não traga consequências sobre os atos. 

A empresa pode fazer o monitoramento de seus canais de comunicação, assim como, 

tem o dever de conscientizar seus funcionários de que isso irá ocorrer. Essa conscientização 

pode ocorrer pela publicação de normas internas empresariais, bem como de políticas de 

segurança, treinamentos, dentre outras ferramentas que venham a auxiliar o controle e o bom 

relacionamento entre o empregado e seu empregador. 

 

 

 

Objetivos 

 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em esclarecer as consequências legais do uso 

da TI no ambiente corporativo. 

Já os objetivos específicos consistem em explicar sobre privacidade corporativa, 

abordar a importância das Normas Internas e Políticas de Segurança da Informação, apontar 

os cuidados com o uso do e-mail, redes sociais e direito de imagem no ambiente corporativo, 

bem como relacionar a legislação aplicável. 
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Justificativa 

 

 

A justificativa deste trabalho se dá pela atualidade do tema. Com a percepção de que 

a informação tornou-se um grande ativo para as empresas, foi necessária uma adequação nos 

cenários dos setores de TI. As invasões tornaram-se mais constantes e a segurança da 

informação mais complexa e valiosa. 

Segundo um relatório apresentado pela empresa Symantec através do Terra (2012), 

até o fim de 2011 o percentual de ataques não era superior a 18%, porém, durante o primeiro 

semestre de 2012 esta porcentagem alavancou para 24%, índice esse somente sobre ataques 

que os produtos da marca bloquearam. 

De acordo com Palmeiras (2012), na 6ª Pesquisa Global sobre Crimes Econômicos 

da PricewaterhouseCoopers (PwC), foi relatado que entre 2010 e 2012, os crimes digitais 

passaram de irrelevantes para segundo lugar na lista dos crimes econômicos sofridos pelas 

empresas no Brasil. Com um agravante de 8% das empresas afetadas tendo um prejuízo 

superior a US$ 5 milhões e 5% delas registraram de US$ 100 milhões à US$1 bilhão. Apesar 

de valores tão agressivos, as duas maiores preocupações das empresas são respectivamente o 

dano à reputação da organização e a interrupção dos serviços. 

Palmeiras (2012) ainda relata que um dado que chama atenção diante deste cenário é 

que, houve a percepção que das empresas brasileiras que relataram ameaças digitais, 71% 

delas foram iniciadas fraudes dentro da própria organização, ou seja, ataques internos à 

segurança da informação. 

Apesar de ser um número elevado, não pode ser considerado que 100% destes 

ataques internos foram causados propositalmente. Para Paraná Online (2011), alguns 

funcionários apesar de agir de forma inadequada, não o fazem de maneira maliciosa ou 

proposital, e nestas circunstancias apresentam falta de conhecimento sobre a situação 

ocorrida, o que é diferente de um empregado que utiliza das informações da organização para 

obter algum tipo de lucro. 

Outro fator a influenciar nestes dados, foi que a TI geralmente foca sua segurança em 

ameaças externas, mas com este novo vilão é necessário que exista precaução também quanto 

aos empregados (SANTOS, 2013). 
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A comunicação é um grande fator para um bom relacionamento entre o empregado e 

seu empregador. Ter conhecimento sobre as consequências legais no ambiente corporativo 

quanto a TI, é um fator que auxilia neste bom relacionamento entre a empresa e seus 

funcionários. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

As situações que serão analisadas no decorrer desse trabalho abrangem assuntos 

como a busca pela privacidade corporativa versus o monitoramento realizado pelas empresas, 

normas internas e políticas de segurança da informação, a utilização do e-mail corporativo, as 

redes sociais, o direito de imagem, ou seja, meios da TI no ambiente corporativo que podem 

causar consequências legais tanto ao empregado, bem como à empresa. 

 

 

 

2.1 Privacidade Corporativa 

 

 

Doneda (2013) refere-se à privacidade como: “sutil definição do que é exposto ou 

não sobre alguém, do que se quer tornar público ou o que se quer esconder, ou a quem se 

deseja revelar algo, mais do que meramente uma preferência ou capricho”. Comenta ainda, 

que é o que define o seu grau de interação e comunicação com outros.  

A privacidade corporativa abrange tanto as dimensões dos funcionários em defender 

sua vida e suas ações privadas, quanto às da empresa em defender a privacidade de seus 

ativos, garantindo sua segurança. 

Para Fávero apud Lima (2010) “a inconsistência nas ações relacionadas à privacidade 

acontece em grande parte devido à ausência no Brasil, em particular, de uma legislação 

estruturada sobre o tema”. 

Pensando na privacidade corporativa não só por parte do funcionário, mas também 

por parte da empresa, torna-se cada vez mais comum o ato de monitorar as ferramentas 

utilizadas no ambiente de trabalho, próximo assunto a ser tratado. 
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2.1.1 Monitoramento Corporativo 

 

 

Análises sobre e-mails enviados e recebidos, controle do registro de ligações, os 

assuntos tratados em ferramentas de comunicação instantânea, sites visitados e tempo de 

acesso são cada vez mais utilizados para evidenciar os passos do funcionário e se estão de 

acordo com as atividades desenvolvidas pela empresa.  

Para Pinheiro apud Ferreira (2008a) essas ferramentas utilizadas de forma 

inadequada podem resultar na produtividade das atividades, bem como, interferem 

diretamente na segurança da empresa, visto que podem trazer vírus à rede, ter instalações de 

soluções piratas, envolverem assuntos de pornografia e até mesmo pedofilia. O que causariam 

responsabilidades à empresa e não ao seu funcionário. 

O que pode parecer uma violação aos direitos constitucionais do funcionário, 

segundo a Constituição Federal, art. 5, inciso X, em que diz: “são invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”, é debatido pelas empresas, considerando que 

as soluções tecnológicas são de propriedade da empresa (PREVIATELLO, 2005; BRASIL, 

1988). 

 Seguindo ainda os princípios jurídicos da culpa in eligendo e in vigilando, que 

segundo Saavedra (2009) podem ser resumidamente explicados como: a “má escolha daquele 

em quem se confia a prática de um ato ou o adimplemento da obrigação” e “aquela que 

decorre da falta de atenção com o procedimento de outrem”, ou seja, a responsabilidade é 

dada a quem elegeu a pessoa que agiu sobre o ato e quem tem obrigação de vigiar torna-se 

responsável pelos atos do vigiado. 

Previatello (2005) ainda afirma que para garantir que o monitoramento não cause 

nenhuma lesão aos direitos constitucionais é importante que exista o consentimento das 

partes. Para isso é necessário que essas ações sejam devidamente registradas nos documentos 

cabíveis, bem como serem de prévio conhecimento dos envolvidos. 

É comum que ações como o monitoramento das ferramentas sejam ingressadas 

dentro das normas internas da corporação para ajudar a garantir a privacidade corporativa e a 

segurança das informações. 
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2.1.2 Normas Internas Corporativas 

 

 

Bathke (2012) define que “a norma e as políticas servem para esclarecer os direitos e 

deveres da relação de emprego entre colaborador e empregador, ainda, a postura que a 

organização espera do colaborador no exercício de suas funções.” Geralmente trata-se de uma 

documentação que contém especificações técnicas, comportamentais, éticas, morais, 

administrativas, ou ainda outros critérios precisos e são desenvolvidas para serem utilizadas 

como regra. Normas internas são utilizadas ainda contra prevenção de ações trabalhistas, visto 

que garantem o prévio conhecimento e consentimento do empregado sobre as regras 

estipuladas pelo empregador. 

Ao firmar um contrato de trabalho com o colaborador, esta documentação firma 

somente a relação de empregado existente. É necessário que o novo contratado, conheça o que 

seu contratante espera que seja sua conduta para com a empresa e ainda quais são seus 

direitos e deveres neste novo ambiente. Abordam questões de obrigações comuns a todos de 

forma genérica e não diretamente ligada a indivíduos singulares, bem como práticas não 

pertinentes, penalidades e disposições gerais a esses (BATHKE, 2012). 

“As normas são desenvolvidas para uso voluntário e não impõem nenhuma 

regulamentação. Entretanto, as leis e regulamentações podem referir-se a certas normas e 

tornar a conformidade com as mesmas compulsória” (BSI, 2013). 

O SEBRAE (2009) cita algumas regras criadas para a elaboração do regulamento 

interno das empresas, como: todo regulamento deve seguir a forma escrita, devem ser 

entregues cópias a todos os funcionários, fazer uso do bom senso, o respeito aos costumes 

locais e quanto à estrita observar a legislação trabalhista. Outra questão importante é 

estabelecer no regulamento que as regras descritas passam a fazer parte do contrato de 

trabalho do empregado. 

As normas internas não devem ser vistas como um documento de gestão autoritária 

ou rígida, mas sim como uma forma documentada de a empresa expressar o que espera de seu 

funcionário e com ele firmarem uma boa relação no decorrer deste vínculo (BATHKE, 2012). 

Bathke (2012) diferencia Normas Internas e Política de Segurança da Informação 

como, norma sendo um documento referente a direitos e deveres de todos os trabalhadores da 

empresa, ou seja, a norma é para todos. O uso de um crachá por exemplo. Já a PSI é o que a 
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empresa espera do uso dos recursos disponibilizados, porém de forma individual para com os 

empregados, ou grupos de empregados, como exemplo, como o empregado deve realizar um 

backup das informações que tem acesso. 

 

 

 

2.1.3 Políticas de Segurança da Informação 

 

 

Considerada um ativo de valor intangível, a informação vem apoiando os gestores 

em suas tomadas de decisões, bem como a manter a credibilidade delas, fator este que é 

suscetível ao fracasso, caso extinto do nome de uma empresa. Com isso, torna-se cada vez 

mais necessário garantir a segurança deste ativo (ACIOLI, 2011). 

Wadlow (2000) apud Acioli (2011) observa que “a segurança deverá ser 

proporcional ao valor do que se está protegendo”, ou seja, independe do quão cara possa ser 

uma solução de proteção a um ativo se a perca desse ativo for de valor ainda maior. 

A Política de Segurança da Informação (PSI) basicamente é um documento que 

contém as regras que tratam a segurança com que serão utilizados os recursos e informações 

da empresa. São explanadas as técnicas e o comportamento esperado, através de diretrizes, 

normas e procedimentos a serem seguidos. Tem como principal propósito informar aos 

usuários suas obrigações para proteção da informação (CAMPANOL, 2012). 

Caso o usuário não cumpra com os termos acordados na PSI, estará sujeito a sofrer 

as consequências, bem como penalidades, expressadas no documento. (COMITÊ GESTOR 

DA INTERNET NO BRASIL, 2006). 

Basto (2012) diz que o documento da PSI deve ser criado de acordo com a realidade 

da empresa e alterado periodicamente, garantindo assim o seu melhoramento contínuo e 

sempre acompanhando as mudanças que ela possa sofrer, evitando que acabe tornando-se um 

documento ultrapassado. 

Para garantir a eficácia da PSI é necessário que se rotule quais são os ativos a serem 

protegidos na empresa, descreva as normas, proibições e punições sobre eles, obtenha 

aprovação sobre o que foi descrito e a devida aplicação e treinamento da equipe para 

disseminação das regras. O feedback será necessário para observar o momento necessário de 

adequar mudanças às regras (BASTO, 2012). 
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Mitnick apud Campanol (2012) cita que “uma política de segurança bem desenvolvida, 

combinada à educação e treinamento adequados, aumenta bastante a consciência do empregado sobre 

o tratamento correto das informações comerciais corporativas”. 

Para Campanol (2012) a política de segurança da informação deve impreterivelmente 

garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, ou seja, garantir 

que a informação seja confidencial aquele que possui permissão para acesso a ela, que esteja 

íntegra, sem alteração de terceiros e que esteja sempre disponível, para auxiliar nas tomadas 

de decisão. 

Assim como as demais normas internas da empresa, a PSI vem ao auxilio de um bom 

relacionamento entre o empregado e seu empregador, diminuindo os riscos causados pela falta 

de informação ou instrução quanto ao manuseio das informações. 

Um meio que exige grande cuidado é o e-mail corporativo, pois muitas vezes carrega 

o nome da empresa em seu domínio, ou seja, sua imagem. E nem sempre o que está escrito no 

e-mail condiz com as ideias da empresa ou seu consentimento. Por isso, geralmente os e-mails 

corporativos tem tópicos pontuais sobre sua utilização nas PSI’s das empresas, passando o 

trabalho a expor sobre eles. 

 

 

 

2.2 E-mail Corporativo 

 

 

O termo e-mail significa de eletronic mail, ou seja, traduzido nada mais que é um 

correio eletrônico. O primeiro e-mail da história foi enviado em 1971, porém, já vinha sendo 

pesquisado desde o início da década de 60. Criado pelo norte-americano Ray Tomlinson, os 

primeiros envios não tiveram nenhuma mensagem impactante em seu conteúdo, apenas 

palavreados com finalidade de teste para envio e recebimento dos e-mails (MELLO, 2013; 

KARASINSKI, 2009). 

Em constante evolução, o principal propósito dos e-mails sempre foi garantir a 

comunicação à longa distância. As empresas, buscando adequar-se a mais esta facilidade, 

aderiram também ao uso da ferramenta. O e-mail é uma ferramenta utilizada há 25 anos com 

finalidade corporativa (PINHEIRO, 2011b). 

Ferreira (2008b) comenta sobre alguns cuidados que devem ser tomados como e-mail 

corporativo, pois, até 2008 os dois casos julgados no Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
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deram ao órgão o entendimento de que o e-mail fornecido pela empresa é uma ferramenta de 

trabalho pertencente a empresa, a qual responde este e também tem total controle sobre ele. 

“Um dos primeiros casos julgados pelo TST sobre o mau uso do e-mail corporativo 

ocorreu em 2000, quando um funcionário da HSBC Seguros foi demitido por justa causa ao 

enviar fotos de mulheres nuas pelo correio eletrônico da companhia” (FERREIRA, 2008b). 

Alguns pontos devem ser levados em consideração quanto ao envio de um e-mail 

corporativo, como ser conciso com o que quer dizer, porém tomar cuidado com a brevidade 

para que não faltem informações. É importante que se utilize de uma gramática adequada e 

estrutura apropriada para o e-mail. Não se deve utilizar caixa alta nas palavras, nem inserir 

anexos desnecessários. É interessante que se responda o mesmo e-mail para que mantenha um 

histórico da conversa, porém é importante que se tome cuidado com a opção de responder a 

todos. Abreviações e emoticons não são apropriados para determinados assuntos e nem o uso 

abusivo dos termos: urgente e importante (grifo do autor). Sentenças longas devem ser 

evitadas bem como discussão de assuntos confidenciais. Por fim, uma mensagem ou anexo 

não podem ser copiados sem permissão e é interessante que se coloque um aviso legal ao fim 

do e-mail (VINICIUS, 2009). 

Segundo a Folha de São Paulo (2012), o e-mail é um documento em que tudo que é 

redigido nele fica registrado. É importante que se tenha respeito com o leitor que receberá o 

conteúdo, incluindo inclusive a formalidade na saudação, a objetividade e concisão no 

conteúdo. 

Conforme nos explica Rocha (2004) apud Falcão (2007), o mau uso do e-mail 

corporativo, além de acarretar sobrecarga na rede da empresa, existe o tempo de trabalho 

perdido por parte do funcionário com leitura e envio de e-mails cujos interesses não são 

associados aos objetivos da empresa. Há a preocupação existente ainda, quanto ao uso 

indevido dos e-mails corporativos, com a propagação de mensagens com cunho 

discriminatório, o que torna a empresa responsável pelo conteúdo das mensagens, visto que 

conforme apresentado anteriormente a empresa é a dona da ferramenta, portanto responde por 

tal. 

Segundo Anuario do DF uma pesquisa feita pela Mimecast revelou que 85% dos 

menores de 25 anos, admitiram ter enviado e-mails relacionados ao trabalho de seus e-mails 

pessoais. Isto coloca em risco informações da empresa, visto que ficam armazenados em 

servidores públicos e não nos servidores das próprias empresas. Outro dado exposto na 

pesquisa revela que 36% dos e-mails da caixa de entrada não estão relacionados a assuntos da 

empresa (ANUÁRIO DO DF, 2013). 
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O monitoramento nos e-mails corporativos, por parte das empresas, pode ser 

realizado é necessária certa cautela quanto ao processo. Juliboni (2012) afirma que “o 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que há limites para uma empresa fiscalizar 

os e-mails e computadores corporativos. Segundo a corte, isso poderá ser feito, desde que haja 

a proibição expressa, em regulamento, do uso pessoal desses recursos”. Ainda que as 

empresas sejam proprietárias da ferramenta, deve ser garantido que o monitoramento não 

viole os direitos fundamentais do funcionário, bem como, o direito da inviolabilidade do 

sigilo de correspondências e o direito à privacidade. 

 

 

 

2.2.1 Domínio do E-mail 

 

 

Nome de domínio, segundo o site Registro.br “é um nome que serve para localizar e 

identificar conjuntos de computadores e serviços na Internet” (REGISTRO.BR, 2013).  

Sempre vem acompanhado pela extensão, por exemplo: nomededomínio.com, em 

que o ‘.com’ (grifo nosso) trata-se da extensão deste domínio. O @ dos e-mails, vêm do 

inglês, que significa at, ou seja, expressão utilizada para demonstrar o lugar em que alguém 

está. Seguindo esta estrutura, conclui-se que: fulanodetal@dominio.com.br, que significa 

‘fulanodetal’ (grifo do autor) está em domínio.com.br (WEBLOCAL, 2013). 

Para os e-mails corporativos, o domínio geralmente carrega o nome da empresa, o 

que faz com que a organização tenha uma presença relevante na internet (JAVALI DIGITAL, 

2013). 

Segundo a Registro.br (2013), para que alguém possua um domínio próprio é 

necessário que ela o registre, antes do registro é necessário ainda que se realize uma pesquisa 

para certificar-se que este domínio já não foi registrado para outro usuário. 

Como o registro é único, não há mais que um indivíduo com o mesmo registro, o 

domínio registrado traz identidade corporativa para empresas, o controle do indivíduo sobre o 

domínio, ajuda a manter uma melhor posição do domínio em sites de busca e é prático, pois 

não necessita que se acrescente números ou apelidos aos nomes interessados aos e-mails por 

já existir um e-mail criado com a mesma opção de nome (JAVALI DIGITAL, 2013). 

 

 

mailto:fulanodetal@dominio.com.br
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2.2.2 Assinatura do E-mail 

 

 

Trata-se de um modo formal de identificar quem está enviando o e-mail. Geralmente 

é inserida no rodapé do corpo do e-mail e contém informações que facilitam ao destinatário 

entrar em contato com o remetente, como: nome do indivíduo, cargo, telefones, instant 

messengers, redes sociais, site, inclusive o endereço do próprio e-mail (RIBEIRO, 2010). 

Ribeiro (2010), cita que existem basicamente dois tipos de assinaturas de e-mail, as 

assinaturas feitas em TXT que não possuem formatação nenhuma, seria o texto cru, 

propriamente dito e existem também as assinaturas em HTML, que são como uma página de 

internet, porém formatadas para um e-mail, já para este tipo de assinatura é possível uma 

formatação. 

Para que uma assinatura de e-mail seja efetiva ela tem que conter toda informação 

útil possível, porém, dispostas em poucas linhas, é interessante que se evite muitas cores ou 

figuras e que se utilizem delimitadores conhecidos. Para aqueles que utilizam assinaturas em 

HTML, devem ter a percepção que elas não são visualizadas em toda conta de e-mail. É 

sempre interessante fornecer contatos de redes sociais e mensagens instantâneas, porém só 

devem ser feitos se realmente o dono da assinatura desejar ser aceito procurado nesses meios 

de comunicação. Assim como endereços comerciais e residências não são uma informação 

apropriada para esta finalidade. Importante que o usuário possua ao menos duas versões de 

assinaturas, sendo uma mais completa e outra mais compacta para serem utilizadas em 

determinadas ocasiões. Por fim para garantir a eficácia, as assinaturas devem ser previamente 

testadas (DANTAS, 2010). 

Portanto, para que uma assinatura seja eficaz, ela deve somente cumprir seu papel. 

Conter informações suficientes para atrair a atenção do leitor identificando quem o enviou o 

e-mail, porém, sem exageros ou falta de padrões para que não acabe tornando-se inútil ao 

rodapé do texto. 

Um outro meio que merece todo cuidado são as redes sociais. Nelas o usuário vincula 

sua própria imagem, ou até mesmo a imagem da empresa, às suas ideias, expondo-as ao 

público, podendo muitas vezes causar prejuízos para a empresa quando essas ideias são 

errôneas ou ofensivas. É sobre isso que passa o trabalho a expor adiante.  
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2.3 Redes Sociais 

 

 

Segundo Nogueira (2010) “As Redes Sociais são o meio onde as pessoas se reúnem 

por afinidades e com objetivos em comum, sem barreiras geográficas e fazendo conexões com 

dezenas, centenas e milhares de pessoas conhecidas ou não”. 

Utilizadas cada dia mais por pessoas que se conectam com objetivos e interesses em 

comum, as redes sociais tem se propagado rapidamente em nosso meio. O Facebook, por 

exemplo, uma rede social com menos de uma década de existência, em outubro de 2012 

superou a marca de 1 bilhão de usuários, conforme informou Zuckerberg, apud Presse (2012), 

“Se você está lendo isto: obrigado por dar a mim e a minha pequena equipe a honra de servi-

lo. Ajudar um bilhão de pessoas a estar em contato é incrível, nos torna humildes e é de longe 

a coisa da qual estou mais orgulhoso em minha vida”. 

Já o Orkut, criado em janeiro de 2004, foi por seis anos a maior rede social da 

internet no Brasil e chegou a ter 70 milhões de usuários. Em fevereiro de 2013, uma pesquisa 

realizada pela ComScore, esta rede teve somente 17 milhões de visitantes no Brasil, resultado 

este, 4 vezes menor que o Facebook neste mesmo período (KAZ, 2013). 

Concluído por Nogueira (2010), o ser humano precisa de outros seres ao seu redor 

para viver em plenitude e as redes sociais são somente o reflexo deste desejo. 

Segundo dados coletados de uma medição realizada pela empresa Amazon, o ranking 

de redes sociais no Brasil, segue respectivamente, sendo: Facebook, Twitter, Orkut, Linkdln, 

Tumblr e inclui ainda o Google + que não permite que se mensure sua audiência, visto que 

esta é contabilizada para o Google.com.br, porém, estima-se que está entre as 5 redes mais 

acessadas no país (MATSUKI, 2012). 

Nos tópicos a seguir, uma breve abordagem sobre cada uma das redes citadas 

anteriormente. 
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2.3.1 Facebook 

 

 

Criado em fevereiro de 2004, por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo 

Saverin e Chris Hughes alunos de Havard, a rede foi inicialmente liberada somente para 

alunos da própria universidade. Com a ideia de um website de relacionamento para troca de 

experiência dos colegas universitários, em poucos meses era o mais acessado entre várias 

instituições e em menos de 1 ano já tinha mais de 1 milhão de usuários. No início de 2006 foi 

aberto a algumas empresas e estudantes do ensino médio, já em setembro deste mesmo ano 

foi aberto a quem desejasse ingressar. Atualmente em menos de uma década a rede 

ultrapassou 1 bilhão de usuários ativos (AGÊNCIA RS, 2013; FACEBOOK, 2013). 

 

 

 

2.3.2 Twitter 

 

 

Fundado em maio de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams e Biz Stone, o Twitter 

foi um projeto paralelo à empresa Odeo, empresa formada dois anos antes por Williams e Biz. 

Inicialmente lançado como Status, o que era um protótipo do Twitter não passava de um 

serviço de troca de status via SMS em que cada vez que havia uma atualização o usuário 

recebia um twich (vibração) em seu aparelho. Pelo nome não ter sido de grande agrado, 

encontraram a palavra Twitter no dicionário, que em inglês possui basicamente dois 

significados, sendo eles, “uma pequena explosão de informações inconsequentes” e “pios de 

pássaros” (grifos do autor). Em julho de 2006 o protótipo deixou de ser usado somente 

internamente na Odeo e foi lançado em escala pública, incluindo sua versão para 

computadores. Sua principal característica de ter limitação em 140 caracteres para as 

atualizações faz com que a rede mantenha o conceito inicial da ferramenta (SMAAL, 2010; 

OLHAR DIGITAL, 2012). 
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2.3.3 Orkut 

 

 

Em janeiro de 2004, o engenheiro turco Orkut Büyükkökten criou o Orkut, a rede 

social que por seis anos foi a maior rede social da internet no Brasil. O Orkut que herda o 

nome de seu criador, em 2008 teve o controle de seu site transferido da Califórnia para Belo 

Horizonte, com intuito de fortalecer ainda mais os acessos brasileiros, porém o efeito foi 

limitado, pois em 2010 ele foi ultrapassado pela rede social Facebook. Inicialmente 

funcionava de forma excludente, só podiam entrar na rede os usuários que fossem convidados 

por quem já pertencia a ela (KAZ, 2013). 

De acordo com o diretor-executivo da ComScore Alex Banks apud Kaz (2013) 

usuários o Orkut acessam mensalmente a rede por sete vezes e permanecem 40 minutos, 

contra 44 acessos do Facebook permanecendo por 12 horas respectivamente, conclui ainda, 

que 98,4% destes usuários tem seu perfil criado no Facebook. 

 

 

 

2.3.4 LinkedIn 

 

 

A rede social LinkedIn, tem como foco o relacionamento profissional entre seus 

integrantes, diferente das outras redes sociais. Reid Hoffman e Konstantin Guericke, deram 

inicio no final dos anos 90 ao projeto de uma rede profissional online. Em dezembro de 2002, 

Hoffman e Guericke, juntamente com outros três amigos, fundaram a rede conhecida hoje 

como LinkedIn, porém somente em maio de 2003 ela foi colocada no ar. Em 05 de maio de 

2013 a rede completou seus 10 anos no ar, dando um salto de 4,5 mil para mais de 225 

milhões de usuários neste período. Em março de 2006, começou a ser rentável e em 19 de 

maio deste ano, lançaram suas ações na bolsa (POZZEBON, 2013; IDGNOW, 2013). 
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2.3.5 Tumblr 

 

 

Pode ser vista como a junção de um blog com a interatividade das redes sociais, o 

usuário pode inclusive, associar seu Tumblr a outras redes, em que postam como atualizações 

o que for realizado na rede. Fundada em fevereiro de 2007 por David Karp com 21 anos na 

época, a rede conta com 107,7 milhões de blogs e 50,6 bilhões de postagem, números estes 

que não param de crescer. Tumblr, que em inglês significa “vasto universo de um conjunto de 

inspiração, esperança e pessoas bonitas”, pronunciado como “tâmbler” permite que os 

usuários publiquem todo tipo de conteúdo, desde textos, áudios e vídeos até 

compartilhamento e replicação de conteúdo da internet. Em 2012 o império de Karp havia 

sido recentemente avaliado em 800 milhões de dólares (ALBUQUERQUE, 2012; IEMAI, 

2013; TUMBLR, 2013; FERRARI, 2013). 

 

 

 

2.3.6 Google + 

 

 

Lançada em 28 de julho de 2011, a rede social da Google, conhecida como Google 

Plus e algumas vezes abreviada pó G+, surgiu com o intuito de desbancar a maior rede atual, 

o Facebook. O G+ já atingiu seus 400 milhões de usuários cadastrados, porém esse número 

ainda é fraco no movimento comparado ao do Facebook. Possui várias funcionalidades, 

dentre elas a opção de criar círculos, permitindo uma gestão dos contatos, limitando quem 

visualiza suas atualizações e compartilhamentos, permite criação de comunidades, conversas 

em grupo e funcionalidades similares a outras redes. Apesar de ainda não ser sucesso absoluto 

sobre o concorrente, não pode ser esquecido que a rede G+ pertence a uma empresa que 

possui recursos ilimitados de tecnologia (GOOGLE+, 2013; VIDA EM REDE, 2013). 
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2.3.7 Privacidade Corporativa nas Redes Sociais 

 

 

Redes sociais tem o poder de disseminar rapidamente uma informação por entre os 

usuários, porém não tem a mesma facilidade para desfazer o processo, com isto é necessário 

que os usuários tenham cuidado para que esta ferramenta não venha prejudicá-los, inclusive 

em outras instâncias, como por exemplo, a profissional. 

A privacidade deve ser preservada, para que não corra o risco de denegrir a imagem 

do usuário com informações que não deveriam ser postas a público, ou até mesmo, serem mal 

interpretadas pelos outros usuários. 

Como funcionário, o usuário também deve resguardar sua imagem, ao trazer 

qualquer tipo de vínculo com uma empresa ao seu perfil, deve estar ciente que suas opiniões 

serão postadas por um perfil que mantém este vínculo. Ao comentar sobre um chefe, um dado 

empresarial, um acontecimento no ambiente de trabalho, a atitude pode apresentar falta de 

profissionalismo (PINHEIRO, 2013). 

Universia (2013) afirma que o fato de estar online o dia inteiro nestas redes causa a 

impressão de um funcionário que está sempre desocupado de suas tarefas, o que dá impressão 

de dissídio por meio desse para com a empresa. É importante cuidar bem da imagem que 

pretende passar, pois já é realidade para algumas empresas visitarem perfis virtuais de 

possíveis funcionários, para conhecê-los mais a fundo e certificar-se de que são realmente 

quem esperam que sejam. 

Pinheiro (2013) afirma ainda que visto por parte das empresas, suas informações são 

seus ativos de valores intangíveis, e qualquer deslize pode ser fatal ao sucesso, portanto é 

sempre importante que estejam ‘antenadas’ (grifo do autor) nas redes, para garantir que nada 

vinculado à sua marca, saia controle. Mas é importante que exista transparência por parte das 

empresas. Ao iniciar um vínculo empregatício, o colaborador deve ser instruído de qual é o 

ponto de vista da empresa sobre este assunto e quais atitudes ela toma sobre ele. A proibição, 

o monitoramento e as consequências também devem ser relatados. 

Em 2012 um homem foi mandado embora um dia após ter postado que o presidente 

Barack Obama deveria ter sido assassinado, pois sua mensagem foi considerada racista. A 

norte americana Amy McClenathan, foi despedida um dia após pedir em seu perfil no 

Facebook para sair da empresa, ela postou “às vezes eu gostaria de ser demitida. Seria mais 
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fácil estar em casa do que passar por isso” (grifo do autor) e no dia seguinte a empresa a 

informou sobre sua saída conforme havia pedido na rede social. Situações como estas não são 

raras nem isoladas (YAHOO, 2013). 

Empregados e empregadores devem manter sua privacidade até mesmo nas redes 

sociais virtuais, pois estas, também são um canal de documentação, e o que for expressado 

pode gerar responsabilidades para as partes envolvidas (PINHEIRO, 2013). 

O usuário deve sempre estar atento quanto ao direito de imagem dele ou de outrem, 

em todos os meios, tanto por sua utilização quanto pelo que deseja passar com sua divulgação. 

Para melhor elucidação, a pesquisa passa a tratar a seguir do direito de imagem. 

 

 

 

2.4 Direito de Imagem 

 

 

“O direito de imagem está consagrado na Constituição Federal, em seu artigo 5º, 

incisos X e XXIII, alínea ‘a’, e está inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais. 

Neste sentido também esta previsto no Código Civil em seu artigo 11 e seguintes” (FILHO, 

2013). 

Segundo Holanda apud D’Azevedo (2000) imagem é "aquilo que evoca uma 

determinada coisa, por ter com ela relação simbólica; símbolo" compreende-se, portanto que 

imagem não está vinculada somente ao semblante da pessoa, mas também às partes distintas 

de seu corpo. 

As restrições que limitam o exercício do direito à imagem são baseadas no interesse 

social, em que o direito coletivo sobrepõe o direito individual. Se o dono da imagem tiver 

notoriedade, a utilização dela torna-se livre desde que para fins informativos e não comerciais 

e desde que não haja intromissão na vida privada de seu dono. Sob os termos do caso anterior, 

é livre também sua utilização com objetivo cultural, respeitando a finalidade da informação 

ou notícia. Existem também os casos relacionados à ordem pública, como é o caso da 

publicação de um retrato falado por solicitação da polícia. Há ainda o caso da imagem 

retratada em cenário público ou acontecimentos sociais, pois ao estar em local público o 

indivíduo permitiu ainda que de maneira implícita a divulgação de sua imagem, em que ele só 

poderia alegar ofensa ao seu direito se esta imagem for utilizada para fins comerciais 

(D’AZEVEDO, 2000). 
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D’Azevedo (2000), explica ainda que, salvo as situações citadas anteriormente, 

qualquer outro uso da imagem sem autorização de seu dono pode ser considerado violação do 

direito à imagem. Esta violação pode ser classificada em três tipos: quanto ao consentimento:  

quando a pessoa tem sua imagem utilizada sem que tenha consentindo para isto, quanto ao 

uso: quando o consentimento é dado, mas a utilização ultrapassada a autorização que foi dada 

e quanto à ausência de finalidades que justifiquem a exceção: quando são usadas fotos de 

pessoas célebres ou imagens de interesse público, porém, não são utilizadas para fins 

informativos ou culturais, conforme deveriam ser para justificar a limitação do direito. 

Segundo Tuffi (2010), no Brasil são muitos os casos de empresas que pagam 

indenização a seus empregados por danos morais assegurados pela violação à intimidade, à 

vida privada, à honra e à imagem das pessoas. 

Porém, é importante saber que a empresa tem o direito de processar ao seu 

empregado, caso este venha a comprometer a imagem da empresa. A empresa tem o direito de 

dispensar por justa causa o empregado, em casos de mau procedimento, ato lesivo a honra ou 

boa fama do empregador, dentre outras disposições contidas no artigo 482 da Consolidação 

das Leis Trabalhistas. O que norteia a relação de trabalho deve ser a confiança, que presume o 

respeito por ambas às partes (ORCOSE, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

O método científico utilizado nesse trabalho foi de revisão bibliográfica, em que 

foram analisadas obras, artigos e publicações (incluindo publicações na internet) que 

abrangem vasto conhecimento sobre o assunto.  

Foram elencados institutos jurídicos que envolvem a TI e o ambiente corporativo, 

esses institutos foram explanados e foram relacionadas às Leis que os disciplinam em suas 

consequências legais e alguns exemplos foram apresentados para ilustrar o esclarecimento das 

consequências legais e tópicos abordados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A pesquisa passa a expor os resultados bem como discussões do tema proposto, 

apontando as consequências legais do uso da TI no ambiente corporativo, abrangendo: 

divulgação dos segredos da empresa, assédio sexual, calúnia, difamação e injúria, uso da 

imagem, uso do e-mail e direito autoral. 

 

 

 

4.1 Inovações Tecnológicas e as Provas Judiciais 

 

 

A informática vista como prova dentro do âmbito jurídico ainda é um assunto 

polêmico. É necessário que se abandone o princípio rígido do papel para um meio abstrato 

com valor probatório como é o da era da informática e assim, abrir espaço para as inovações 

tecnológicas e seus constantes avanços (PAESANI, 2010). 

Afirma Pinheiro (2011a) que a intenção do direito digital é que esse venha a refletir 

as mudanças comportamentais e culturais vividas pela sociedade. É fato que a tecnologia vai 

sempre caminhar mais rápido que a legislação, motivo esse pelo qual, qualquer lei que venha 

tratar esses assuntos jurídicos tem que ser genérica e flexível. Genérica para sobreviver ao 

tempo e flexível para atender às diversas realidades que venham a surgir de um mesmo 

assunto. 

O art. 332 do Código de Processo Civil reza que “todos os meios legais, bem como 

os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código, são hábeis para provar a 

verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”, em uma análise ampla sobre o 

descrito, pode-se afirmar que a lei não exclui o meio digital como prova desde essa seja 

adquirida por meios lícitos. O que afirma também o art. 5º inciso LVI da Constituição 

Federal, ressalva apenas as provas ilícitas quando dispõe que: “são inadmissíveis, no 

processo, as provas obtidas por meios ilícitos” (PAESANI, 2010). 
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No entanto, Paesani (2010) afirma que evidencias eletrônicas dependem de alguns 

elementos como autenticidade, preservação, integridade e disponibilidade das informações. E 

ainda necessitam ser interpretadas por pessoas de conhecimento técnico, o que é o caso dos 

assistentes e peritos, por trazer informações próprias e complexas. 

Assim, tanto empregado como empregador devem estar atentos para os vestígios 

digitais que deixam sobre seus atos, pois podem servir como meio de prova de algum ato que 

venham a cometer com o uso da TI. 

 

 

 

4.2 Divulgação de Segredos da Empresa 

 

 

O ato de violação dos segredos da empresa consiste na hipótese de o empregado 

relevar informações da empresa de caráter sigiloso da empresa a outrem ou tão simplesmente 

sem a expressa autorização de seu empregador, podendo essa informação ser relacionada a 

tudo que está relacionado à empresa que o funcionário tem ciência em razão de suas funções e 

que não é de conhecimento público (FILHO, 2011). 

Em Brasil (1943), constituída no Artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), Lei 5452/43 alínea g traz “violação de segredo da empresa” como justa causa para 

demissão. 

E ainda o Artigo 154 do Código Penal em Brasil (1940), institui que “Revelar 

alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício 

ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem” pode trazer como pena detenção 

de três meses a um ano ou multa. 

Mas afirma Filho (2011) que para um empregado ser despedido por justa causa 

acusado de divulgação dos segredos da empresa dois requisitos devem existir como 

consequência desse ato, sendo eles: a) o prejuízo que a empresa deve sofrer, b) a 

comprovação da má fé na ação do empregado. 

 Foi o caso da empresa HTC, conforme divulgado pelo IDG News Service (2013): 

“O Escritório dos Promotores do Distrito de Taipei afirmou nesta sexta-feira, 30/8, que está 

investigando dois gerentes e um engenheiro do departamento de design da HTC após uma 

denúncia da empresa" e dois desses três funcionários acusados foram detidos. Não foi 
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comentada a natureza dos segredos revelados, porém a investigação representa um golpe para 

a empresa nesse momento em que ela tenta melhorar suas vendas. 

Os segredos da empresa são cruciais para manter seu diferencial e a revelação de 

informações chaves pode gerar prejuízo de valores tangíveis e intangíveis à empresa. Como se 

pode ver no caso citado os funcionários eram de cargos reconhecidos na empresa o que traz 

fácil acesso às informações. Eles podem vir a responder a um processo bem como serem 

mandados embora por justa causa conforme os artigos citados anteriormente. 

Outro exemplo de divulgação de segredos de empresa foi da Nicole Crowther 

figurante da série da televisão americana Glee conforme divulgado pelo R7 Entreterimento 

(2011). A figurante revelou em seu Twitter as identidades do rei e da rainha do baile da 

Escola William McKinley e foi demitida também pelo Twitter pelo próprio produtor da Série 

Brad Falchuk, que disse “Quem é você para estragar uma coisa que muita gente talentosa 

demorou meses para criar?” e ainda desejou “espero que esteja qualificada para fazer outra 

coisa que não trabalhar em entretenimento”. 

Como o produtor ressaltou a ela, foi um longo período de preparação para algo em 

que a figurante em questão de segundos estragou. Talvez por empolgação, ou talvez pelo 

simples poder de ter a informação, mas o que importa é que o seu papel de figurante lhe 

confiou essa informação e essa confiança foi quebrada o que causou danos. Ainda que não 

tenha sido um ato de má fé, atingiu diretamente a série e seu público. Além das consequências 

legais que Nicole pode sofrer, nesse caso defendidas pelos artigos 482 da CLT e 154 do 

Código Penal, ela tornou-se alguém de pouca confiança no meio do entretenimento.  

Segundo Silva (2009) Phil Schiller vice-presidente de marketing da Apple tem uma 

tática para revelar empregados dispostos a revelar os segredos da Apple. Ele já deu reuniões 

para empregados em que revelou informações falsas sobre alguns lançamentos da empresa 

sobre valores e funções existentes nos produtos e a partir do que era publicado nos jornais, 

sites de notícias e blogs, funcionários e até mesmo departamentos inteiros foram demitidos 

sem a menor cerimônia. 

Os funcionários eram testados por Phil sem nem ao menos saberem, porém se a 

divulgação existia, era porque de fato eles estavam dispostos a revelar segredos relevantes da 

empresa. E se não fossem informações falsas? Quanto isso poderia vir a custar para a 

empresa? Por isso eram demitidos sem o menor pudor, além de a ação da demissão estar 

apoiada na CLT artigo 482, conforme explanado no início deste tópico. 

Para o Jurista Piragibe apud Filho (2011) o empregado que toma conhecimento das 

informações da empresa investigando gavetas, arquivos, sistemas, e-mails, e documentos que 
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não deveria ter conhecimento, já demonstra a má fé, por tomar conhecimento de algo que não 

deveria ter conhecimento algum. Piragibe comenta: “mesmo que esse empregado nem venha a 

revelar o que descobriu, ele já teria cometido a falta grave, pois praticou o ato de violação 

perdendo a confiança depositada pelo empregador a sua pessoa”. 

 

 

 

4.3 Assédio Sexual 

 

 

Desde o ingresso da mulher no mercado de trabalho ela tem sido vítima de vários 

aspectos de discriminação, tem menores oportunidades de crescimento, apesar de 

desempenhar a mesma tarefa que o homem seu salário ainda é menor, os nomes das mulheres 

sempre vem primeiro nas listas de cortes das empresas e também o assédio sexual, que na 

maioria é realizado contra a mulher. Não que o homem também não sofra esse assédio sexual, 

porém, trata-se de uma exceção e não regra (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2010). 

O Ministério do Trabalho e Emprego (2011) define o assédio sexual no ambiente de 

trabalho como “constranger colegas por meio de cantadas e insinuações constantes com o 

objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual”. Esse ato pode ser sutil ou claro, falado 

ou insinuado, explícito, coagido ou ainda vir em forma de chantagem. 

Segundo o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 216-A: “Constranger alguém com 

o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua 

condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 

função” e como pena 1 a 2 anos de detenção (BRASIL, 2001). 

Um convite para sair ou até mesmo uma cantada ao colega de trabalho podem ser 

feitas no ambiente corporativo, desde que não sejam intimidadores nem ameaçadores à ambos 

os lados. Importante também que quem realizou o convite esteja preparado para uma resposta 

negativa (ALBUQUERQUE, 2013). 

Não é o relacionamento no ambiente corporativo que caracteriza o assédio, mas sim 

utilizar do ambiente corporativo para conseguir um relacionamento, através do poder que é 

dado ou o cargo que se tem na empresa, o fato de intimidar ou ameaçar a outra pessoa caso 

ela não corresponda ao ato. O fato, por exemplo, de um chefe dizer a um empregado que se 
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não sair com ele, será demitido, ou até mesmo indiretamente ameaçá-lo, pela hierarquia dos 

cargos que ambos tem na empresa. 

Como exemplo, tem-se o caso comentado pelo Meiunorte (2011), em que Maurício 

David o dono de uma loja de informática de São Paulo foi acusado por uma de suas 

funcionárias de 22 anos por assédio sexual. Ele tentava insistentemente ‘chamar atenção’ 

(grifo do autor) da funcionária pelo programa de mensagem instantânea MSN, mandava 

depoimentos na rede social Orkut, acompanhava o perfil da funcionária na rede Twitter até 

que ela decidiu bloquear e excluir o chefe de suas redes sociais, porém foi surpreendida pelo 

chefe com uma ‘cutucada’ no Facebook.  

O ato de cutucar da rede social é uma função que a rede tem, para chamar a atenção 

da outra pessoa, em que aparece no perfil dela que a outra pessoa a cutucou. Esse ato pode 

significar muitas coisas dentre elas um “Oi, estou aqui” ou um “Olá, tudo bem?” e em muitos 

casos o ato é utilizado para flertar com a outra pessoa, pela duplicidade que a palavra cutucar 

oferece. A insistência do chefe em relação à funcionária e o cargo que ele tinha, caracterizam 

o assédio sexual neste caso conforme o Código Penal em seu artigo 216-A citado 

anteriormente. 

Outro caso a caracterizar assédio sexual, foi o do médico Peter King, comentado por 

Barros (2012). O médico e diretor sênior de uma comunidade sobre saúde mental, na 

Inglaterra, foi acusado, por mandar mensagens de texto no celular de uma enfermeira e ainda 

utilizar um jogo na rede social Facebook para mandar indiretas para ela. O médico usava o 

jogo Scrabble, que é um jogo em que o usuário forma palavras para a outra pessoa adivinhar, 

e King formava palavras relacionadas a sexo, dando a entender que gostaria de ter relações 

com a enfermeira. A enfermeira contou a um colega de trabalho que reportou o ocorrido a um 

superior do médico que o afastou do cargo.  

Esse exemplo configura o crime de assédio sexual instituído no Código Penal no 

artigo 216-A, devido à superioridade do cargo do médico referente ao cargo da enfermeira o 

que lhe traria vantagens sobre ela. E ainda por constrangê-la no jogo, utilizando de palavras 

inapropriadas, insinuantes e de cunho sexual. Em que segundo Barros (2012), a própria 

enfermeira em depoimento comentou que: “ele me fez sentir desconfortável durante um dos 

jogos, tão desconfortável que eu tive que dar a desculpa de que eu tinha que atender um dos 

meus filhos, que não era o caso”. 

 A relevância da hierarquia dos cargos se dá conforme explica Silva apud 

Albuquerque (2013) em que cita que assédio sexual é praticado por chefes em relação à 

subordinados, pois pessoas de mesmo cargo ou mesmo nível empresarial que tentam 
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insistentemente uma abordagem sexual ainda que gerando o constrangimento do colega, 

caracterizam assédio moral. Por serem do mesmo nível empresarial, não é representada 

ameaça contra a pessoa caso ela não corresponda ao ato. 

 

 

 

4.4 Calúnia, Difamação e Injúria 

 

 

Os chamados crimes contra honra, calúnia, difamação e injúria muitas vezes são 

tratados pelas pessoas como sinônimas, porém existem diferenças sutis entre eles.  

Queiroz (2013) define calúnia como: “A calúnia consiste em atribuir, falsamente, a 

alguém a responsabilidade pela prática de um fato determinado definido como crime”. Para 

Mirabete (1998) apud Campos (2012) “o conceito de calúnia consiste na falsa imputação de 

fato criminoso a outrem”. Ou seja, dá-se ao fato de acusar alguém de ter cometido algum ato 

ilícito. 

Disposto no Artigo 138 do Código Penal Brasileiro em Brasil (1940): “Caluniar 

alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime”, com pena de seis meses a dois 

anos de detenção e multa. 

Um fato ocorrido que ilustra o ato de caluniar alguém, foi o comentado por Muniz 

(2013), em que uma carteira foi entregue por um cliente ao vigilante Bruno Santos Neto do 

Banco do Brasil da cidade de Macaé, o vigilante por sua vez, foi até o escudo onde ficam os 

seguranças e abriu a carteira procurando alguma identificação, nesse momento alguém 

fotografou a ação do vigilante e divulgou a foto na internet. Na legenda da foto a pessoa que 

se identificou como anônimo, insinuou que Bruno havia roubado o dinheiro da carteira. 

Alguns minutos depois o dono da carteira apareceu e ela foi devolvida a ele. A divulgação da 

imagem gerou xingamentos e constrangimento ao segurança que temeu ser mandado embora 

da empresa. Em sua defesa ele registrou um boletim de ocorrência por calúnia. Por conta do 

ocorrido o segurança foi transferido de agência. 

Além de a pessoa anônima divulgar a imagem sem o consentimento do vigilante, o 

que já infringe o direito de imagem, ela deu a entender que ele havia cometido um crime que 

de fato não cometeu, gerando com isso o ato de caluniar o vigilante.  

Para Queiroz (2013) a difamação está no ato de atribuir a outrem fato determinado 

ofensivo à sua reputação, ou seja, atos desonrosos. 
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Contida no Artigo 139 do Código Penal Brasileiro: “Difamar alguém, imputando-lhe 

fato ofensivo à sua reputação”, com pena de três meses a um ano de detenção e multa 

(BRASIL, 1940). 

Já a injúria é definida por Costa (1999) apud Campos (2012) como: É a palavra ou 

gesto ultrajante, mediante o qual se ofende o sentimento de dignidade alheio (honra 

subjetiva). Não se trata mais, como na difamação de atingir a honra exterior da vítima, a 

reputação e o conceito de que goza na comunidade. Trata-se, sim, de ofender a dignidade e o 

decoro”. 

O delito de injuria encontra-se no Artigo 140 do Código Penal Brasileiro em Brasil 

(1940), em que traz: “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”, com pena de 

seis meses a um ano ou multa. 

Como ilustrado no caso divulgado pelo O Povo Online (2013), em que a professora 

de história Beatriz Cristina Albertini de uma escola particular de Atibaia que postou em sua 

página do Facebook a prova de uma de suas alunas contendo correções e comentários como: 

“Para de copiar as perguntas como se fosse resposta! Eu escrevi isso, você não vai me 

convencer!”. Apesar de o nome da aluna não aparecer na imagem, as colegas reconheceram a 

letra. O pai da aluna Alex Bueno moveu uma ação contra a professora pela exposição 

desnecessária e inadequada que constrangeu sua filha.  

Esse caso ilustra não somente o delito de difamação como também o delito de injúria 

contra a aluna. Pois além de difamar a imagem da menina a professora a injuriou em seus 

comentários sobre as fotos, dando a entender que a aluna fosse ‘burra’ (grifo nosso), 

denegrindo o apreço próprio da menina. 

Trazido por Brochado (2008), é possível que se cometa mais de um delito de uma só 

vez, como foi o caso da professora citada no caso anterior. Um exemplo de cometer os três 

delitos em uma única ação, seria um funcionário que em uma videoconferência para demais 

funcionários acusa seu chefe de ser cafetão, nesse caso o está acusando de um crime que 

caracteriza calúnia, o está desonrando o que caracteriza difamação e o está fazendo com 

conhecimento do chefe o que caracteriza injúria. 
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4.5 Uso da Imagem  

 

 

Conforme já explanado no tópico 2.4 desse trabalho, o direito de imagem está 

consagrado na Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos X em Brasil (1988), em que diz: 

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” e XXIII, alínea 

‘a’, “são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras 

coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;”. E 

está previsto ainda no Código Civil em seu artigo 11 e seguintes. 

O direito de imagem abrange a vários aspectos, desde a divulgação não autorizada de 

uma imagem ou a mensagem que uma imagem passa até a utilização da imagem de uma 

empresa ou um cargo para proveito próprio.  

Como no caso citado pela G1 (2013) do funcionário da empresa Burger King do 

Japão, que foi demitido após postar uma foto na rede social Twitter, em que se encontra 

deitado sobre uma pilha de pães no chão. O funcionário com essa atitude denigre a imagem da 

empresa, dando a entender sobre a higiene da empresa com os produtos que irão preparar os 

lanches para os clientes. 

Com essa atitude o funcionário pode ser mandado embora por justa causa como 

previsto no artigo 482 da CLT e ainda por violação aos artigos citados anteriormente nesse 

tópico, violando o direito de imagem da empresa, causando danos a essa por denegrir sua 

imagem e divulgá-la sem o consentimento da mesma, assegurando-lhe o direito à indenização. 

Um outro exemplo, divulgado pela R7 Notícias (2013) traz uma quadrilha da cidade 

de São Paulo que usava do nome de uma TV por assinatura para roubar casas. A quadrilha 

usava o sistema de agendamento de visitas técnicas, para escolher seus alvos. Com o número 

de protocolo eles tinham as informações necessárias para localizar os alvos e desmarcar o 

horário que os técnicos deveriam comparecer nas casas. A quadrilha se vestia como 

funcionários da empresa e ia até as casas. As vítimas eram amarradas enquanto a quadrilha 

roubava seus pertences. 

Nesse exemplo, além de a quadrilha cometer o ato ilícito de invasão a um sistema da 

empresa, uso indevido da marca, ela ainda utilizou da imagem da empresa para chegar até os 
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clientes. O que pode afetar a credibilidade da empresa perante seus clientes, gerando danos de 

valores intangíveis a essa. 

Conclui-se que o ato de infringir o direito de imagem, vai muito além de divulgar 

uma imagem sem a permissão de seu dono, mas também a mensagem que a imagem passa, ou 

até mesmo a utilização dessa imagem são cabíveis de consequências e penalidades jurídicas. 

 

 

 

4.6 Uso do E-mail 

 

 

Segundo Lisboa (2005) o correio eletrônico é um dos serviços online mais utilizados, 

por conter vantagens sobre o telegrama, o telefone e a correspondência epistolar, pois é mais 

rápido, contem característica de impessoalidade e tem como característica o envio simultâneo 

a mais de um destinatário. 

Com o crescimento da utilização do e-mail no âmbito empresarial, tornou-se hábito 

entre as empresas o monitoramento dos empregadores sobre a ferramenta utilizada por seus 

funcionários. Prado apud Bernardo (2013) afirma que “Produtividade e consumo de banda 

foram os primeiros motivadores para este tipo de monitoramento. Hoje, a questão maior está 

relacionada à segurança”, ou seja, além de deixar o empregado ocioso desenvolvendo 

atividades que não estão ligadas a seu exercício de trabalho, ainda pode vir a comprometer a 

segurança da empresa com acesso a conteúdos maliciosos. 

Lisboa (2005) elenca outros motivos que levam os empregadores a fiscalizar a 

ferramenta, como: a) e-mails com a palavra “confidencial”, que pode vir a divulgar conteúdos 

sigilosos da empresa, b) e-mails com assunto “currículo” ou “emprego” que podem apresentar 

que o empregado pretende sair da empresa, c) quantidade excessiva de envio de e-mails, 

caracterizando que o funcionário está desperdiçando o tempo de trabalho, d) e-mails com 

“Res” ou “Enc” em seus assuntos, o que pode significar um bate papo desnecessário na troca 

de e-mails ou ainda piadas e correntes que estão sendo encaminhados, e) e-mails com 

mensagens possuindo anexos “.exe” de extensão executável, como os vídeos, que podem 

sobrecarregar a rede e causar lentidão no computador. 

O Artigo 5º da Constituição em Brasil (1988), inciso 10 defende que: “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”, porém conforme já 
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explanado anteriormente no tópico 2.2 desse trabalho, por tratar-se de uma ferramenta da 

empresa, o monitoramento tem existido e tem conquistado seu espaço no meio jurídico. 

A exemplo disso, o caso apresentado pelo Extra (2013), em que o TST considerou 

correta a demissão por justa causa do empregado da empresa Roche, por utilizar o e-mail 

corporativo para troca de mensagens pornográficas. 

Nesse caso, além de o funcionário desrespeitar uma norma da empresa o que 

segundo a CLT artigo 482 apresenta como “b) incontinência de conduta ou mau 

procedimento”, o funcionário tornou-se ocioso o que também é defendido pelo artigo 482 em 

que diz “e) desídia no desempenho das respectivas funções”. 

Para Trotta (2013), a desídia que nada mais é que a dispersão do funcionário sobre 

suas atividades tornando-o ocioso, se dá ao seguinte fato: 

A abundância de ferramentas digitais acabou produzindo um efeito inverso 

ao esperado. Ao invés de promover maior produtividade e tornar o 

trabalhador mais acessível, acabou por expô-lo a um constante bombardeio 

digital que também prejudica a sua capacidade de assumir suas 

responsabilidades com o foco e empenho necessários (TROTTA, 2013, p1). 

 

 

Segundo a revista Consultor Jurídico (2008), o uso do e-mail corporativo para 

utilizar como prova da má conduta de um empregado não fere o artigo 5º da Constituição 

Federal. Afirma ainda que “o e-mail corporativo não pode ser comparado às correspondências 

postais e telefônicas, que têm cunho pessoal. Ao contrário, trata-se de ferramenta 

disponibilizada pelo empregador ao empregado para uso profissional”. 

Como foi entendido no caso apresentado pela Revista Consultor Jurídico (2008), da 

1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF), em que os juízes o pedido de 

uma atendente que tentava reverter sua demissão por justa causa. Ela alegou que a empresa 

usou cópias de e-mails para justificar a dispensa e isso é proibido pela Constituição Federal. 

Porém segundo o relator do processo, as cópias evidenciavam que a atendente descumpria as 

ordens da empresa, inclusive para uso do e-mail corporativo para fins pessoais, com isso 

concluíram que a utilização das mensagens como prova é legítima e ratificaram a demissão 

por justa causa. 

Pode-se citar ainda o caso comentado por Bernardo (2013) sobre a Lúcia Maria 

Palhares, ex-assistente de importação e exportação de Diadema (SP), que foi demitida por 

justa causa, por repassar informações sigilosas pelo e-mail corporativo a um ex-colega de 

trabalho. Nesse caso Lúcia recebeu um fax suspeito e não quis dar explicações a empresa. Por 

parecer uma atitude suspeita a empresa resolveu investigar os e-mails da funcionária e 
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encontrou arquivos comprovando que a empregada estava repassando as informações 

sigilosas a outrem. 

Além da má utilização do e-mail corporativo, que já traria a penalidade de demissão 

por justa causa defendida pela CLT no Artigo 482, a empregada Lúcia ainda aferiu a Lei 

5452/43 alínea g que traz “violação de segredo da empresa” e o Artigo 154 do Código Penal 

que institui “Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de 

função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem”, 

conforme já explanados no tópico 4.2 desse trabalho, ao repassar conteúdo de caráter sigiloso 

da empresa a terceiros (BRASIL, 1940). 

Segundo ementa do desembargador Almeida apud Bernardo (2013), “é direito e 

dever do empregador manter vigilância sobre tudo o que acontece no local de trabalho. A 

pena é proporcional à gravidade do ato. Pode ir da advertência à demissão por justa causa”. 

 

O controle do e-mail e a disciplina do funcionário ainda são as maneiras 

mais eficazes, tanto de proteção e fiscalização das informações que tramitam 

na empresa, inclusive sigilosas, quanto de evitar o mau uso da internet, que 

pode até mesmo atentar contra a moral e os bons costumes, causando 

prejuízos tanto para a empresa, quanto para o funcionário (TROTA, 2013, 

p1). 

 

 

Na busca da produtividade e da segurança, a vigilância torna-se um ato indispensável 

nas empresas, bem como a correspondente disciplina pelos empregados. Disciplina essa que 

pode ser almejada pela empresa em suas normas e políticas ilustrando o esperado desse 

empregado e garantindo assim o uso correto dessa ferramenta. 

 

 

 

4.7 Direito Autoral 

 

 

Conforme frisado por Pinheiro (2011a), o direito autoral tem dois aspectos: a) 

patrimonial, que é a valorização do trabalho e a remuneração adequada, b) moral, que é a 

proteção à integridade da obra. 
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Pinheiro (2011a) destaca que “o direito autoral surgiu justamente para proteger a 

inovação e ao mesmo tempo equilibrar a vontade do acesso público e coletivo da obra [...] e a 

remuneração de seu criador para retornar o investimento feito em sua criação”. 

Protegido pela Constituição Federal no artigo 5º em Brasil (1988), nos incisos 

XXVII que diz “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar” e inciso 

XXVIII que assegura nos termos da lei “a proteção às participações individuais em obras 

coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas”, 

bem como por lei específica, sendo ela a Lei 9610/98 em Brasil (1988) através do artigo 22 

que cita “pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou” e ainda, 

protegido pelo Código Penal em Brasil (1940), através do Artigo 184, que fala “Violar 

direitos de autor e os que lhe são conexos”, trazendo pena de detenção de três meses a um 

ano, ou multa. 

Um exemplo que ficou bem conhecido de direito autoral foi o da Apple com a 

Gradiente, relacionado ao termo “Iphone” (grifo nosso) que segundo a Tribuna do Norte 

(2013) o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) decidiu no dia 19 de setembro do 

ano corrente que tanto a Apple quanto a Gradiente poderão utilizar o termo “Iphone” no país, 

porém a Apple solicitou que a Gradiente não utilize o termo isoladamente. Neste ano a Apple 

propôs inclusive a compra dos direitos autorais do termo para a Gradiente, porém a proposta 

foi recusada. 

Outro caso ao qual também a Apple sofreu sobre direito autoral, foi o concedido pela 

G1 (2009) em que o fotógrafo Loui Psihoyos processou a empresa por utilizar uma foto de 

sua autoria de maneira indevida em um de seus aplicativos, conhecido como “1000 TVs” 

(grifo do autor). Ele está buscando ressarcimento de danos entre outras exigências que juntos 

excedem dois milhões de dólares. 

Como pode ser observado nos exemplos citados anteriormente, os autores buscam 

reconhecimento material e moral diante de suas criações. 

Vale ressaltar que para tratar da proteção de direito autoral ao desenvolvimento de 

softwares existe uma lei especifica, trata-se da Lei 9609/98 (BRASIL, 1998). 

Como é o caso citado por Atheniense (2009), em que ele relata a história de um 

engenheiro paulista que cobrou indenização de 120 mil dólares pela invenção de um programa 

de computador conhecido como Colossus. O Engenheiro trabalhou por 21 anos na empresa e 

ao sair a processou por direito de invenção do software. Porém, para esse caso, foi concluído 
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que o software era mera ferramenta de trabalho e não um programa independente que pudesse 

gerar dividendos. 

Se a empresa contratou o funcionário e paga por seu intelecto, e no momento do 

trabalho lhe é solicitada a criação da ferramenta, ela se torna uma ferramenta da empresa e 

não dá ao funcionário o direito de levá-la embora ao término do seu vínculo empregatício, 

nem a comercialização da mesma para outrem, conforme assegurado pela lei 9609/98 em seu 

Art. 4º que cita: 

 

Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, 

contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa 

de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou 

de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e 

desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de 

serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza 

dos encargos concernentes a esses vínculos (BRASIL, 1998, p1). 

 

 Ou seja, a menos que seja um código fonte aberto, fornecido por comunidades e que 

não contenha dados e informações da empresa ou acordados de forma específica entre as 

partes, o código pertence à empresa e não ao empregador que o criou.  

Outro exemplo de direito autoral de software foi o caso divulgado por Muller (2013), 

que relata o caso do Sergey Aleynikov, ex-funcionário do banco Goldman Sachs. Antes de se 

desligar da empresa, Sergey ao terminar um projeto em que foram utilizadas licenças 

gratuitas, foi até o chefe e pediu para compartilhar o código fonte do projeto, como é habitual 

no caso de códigos abertos, porém recebeu uma resposta negativa, em que o chefe afirmava 

que o Software era propriedade do banco Goldman Sachs, porém o código era misto. Ainda 

assim Sergey antes de romper vínculos com o emprego, compartilhou na comunidade o 

código e foi acusado pela empresa por compartilhar 8MB de conteúdos pertencentes a ela. 

O Artigo 2, inciso 5º da Lei 9609/98 Brasil (1998), ressalta que: “[...] aquele direito 

exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela 

venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa”. O que para o caso de 

Sergey foi suficiente para pegar mais de 10 anos de prisão, porém foi absolvido em uma corte 

superior e ficou somente alguns meses na cadeia, mas recebeu uma nova sentença de 8 anos, 

por ser acusado novamente pela empresa de cometer o mesmo crime. 

Pinheiro (2011a) conclui que, “não proteger o direito autoral na Sociedade do 

Conhecimento é o mesmo que estimular a paralisia de pensamento. Por que criar algo se 

copiar é mais fácil afinal?”. 
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Por todo o exposto demonstra-se que empregado e empregador devem ter o 

conhecimento prévio dos direitos que envolvem a criação do software para que não acabem 

por violar um o direito do outro.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo esclarecer as consequências legais do uso da 

TI no ambiente corporativo, consistindo em explicar sobre a proteção da privacidade 

corporativa por parte dos empregados e dos empregadores.  

Ressaltou a importância das Normas Internas e Políticas de Segurança da Informação 

a fim de garantir ao colaborador conhecimento do que se é esperado dele, ou seja, qual deve 

ser sua postura diante da empresa.  

Apontou os cuidados que devem ser tomados com o uso do e-mail corporativo para 

que se evite práticas que versem contra a moral e os bons costumes.  

Além disso, também abordou conceitos como a privacidade corporativa, normas 

internas, política de segurança, redes sociais e direito de imagem bem como os cuidados que 

devem ser tomados com a utilização desses meios para evitar consequências negativas no 

ambiente corporativo. 

A pesquisa ainda relacionou as legislações aplicáveis para as situações descritas no 

trabalho, demonstrando suas consequências. 

Como resultado, essa pesquisa revelou que as ações indevidas tanto dos empregados 

quanto dos empregadores como violação de segredo, assédio sexual, invasão de privacidade, 

violação de direito autoral, calúnia, difamação e injúria, utilização incorreta de imagem 

podem acarretar consequências jurídicas, desde penas de demissões por justa causa, até penas 

de multas ou reclusões. 

Portanto, tanto o empregado quanto o empregador devem ser conhecedores de seus 

direitos e deveres diante do ambiente corporativo, quanto aos meios que envolvem a TI 

garantindo assim que, um não afira o direito do outro, zelando para um bom relacionamento 

entre ambos, segurança das informações e consequentemente maior produtividade para a 

empresa. 
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