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Restringir o uso de rede social pelo ce-
lular é cercear o direito que toda pessoa 
tem à liberdade de expressão e comunica-
ção. Uma empresa pode limitar o acesso à 
internet em seus computadores, mas não 
pode interferir no modo como a pessoa usa 
o celular. Com esses entendimentos, a 1ª 
Vara do Trabalho de Goiânia afastou a dis-
pensa por justa causa de uma funcionária 
demitida por uso do Facebook, no trabalho.

 Para o juiz, a empresa não apresentou 
elemento que justificasse a proibição. “Não 
há lei que autorize a empresa a tornar o tra-
balhador incomunicável (o que lembra cár-
cere privado). A restrição de comunicação 
deve ser feita por critério de razoabilidade”, 
afirmou o juiz, ressaltando que a empresa 
não trouxe elemento que justifique a proi-
bição de acesso ao Facebook pelo celular 
nem provou diminuição da produtividade.

TRF1 garante a gestante recebimento 
de função até cinco meses após parto

A 2ª Turma do TRF1 negou, por unani-
midade,  provimento ao recurso da União 
contra sentença da 14ª Vara da Seção Ju-
diciária do DF que reconheceu o direito de 
uma servidora pública a continuar rece-
bendo o pagamento do cargo em comissão, 
desde a data da impetração do mandado 
de segurança até cinco meses após o parto.

A União sustentou que os cargos em co-
missão ou FCs “não garantem estabilidade 
aos seus ocupantes, mesmo em caso de 
gravidez, em atenção exclusiva a critérios de 
oportunidade e conveniência do administra-
dor, dado o caráter discricionário”.

Ao analisar o caso, a Turma considerou 
improcedentes os argumentos do recur-
so. O relator, juiz federal convocado Cesar 
Cintra Fonseca, destacou que “a proteção 
da trabalhadora gestante constitui direito 
complementar de amparo à maternidade 
e ao recém-nascido, durante o período da 
gestação e salvaguardando a prerrogativa 
consistente na licença maternidade”.

O relator sustentou que, dentre os direi-
tos fundamentais assegurados pela Consti-
tuição Federal (art. 6º, caput, da CF/88), o 
legislador incluiu o direito social de prote-
ção à maternidade. Destacou, ainda, que 
a excepcionalidade da tutela constitucional 
conferida à maternidade, particularmente 
à gestante, está evidenciada na vedação 
à despedida arbitrária ou sem justa causa, 
desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto (art. 10, II, do ADCT – 
CF/88) e na licença-gestante, sem prejuízo 
do emprego e do salário, com a duração de 
120 dias ( art. 7º, XVIII, CF/88).

O magistrado fez referência, em seu 
voto, a precedente do STJ e do STF ao 
destacar: “embora não se afaste o caráter 
precário do exercício da função comissio-
nada, a servidora pública gestante, ou nos 
casos de dispensa do cargo em comissão 
ou função comissionada, tem direito à 
compensação financeira, referente ao va-
lor da função ocupada”.

Para juiz, demissão por uso 
do Facebook fere liberdade

A trabalhadora foi demitida sob alegação 
de justa causa por “uso excessivo de inter-
net”. Conforme consta dos autos, a empresa 
teria aplicado anteriormente duas advertên-
cias por utilizar o Facebook no horário de 
trabalho. No aviso de justa causa constava 
a conduta “Desrespeitar as normas e pro-
cedimentos da empresa e desrespeitar seu 
superior hierárquico”. 

O juiz José Luciano Leonel Carvalho 
considerou que as punições de suspensão 
e advertência não são aptas a provar a in-
fração alegada e que não há no processo a 
informação se o uso do Facebook era por 
celular ou pelo computador da empresa.

Assim, o juiz reverteu a dispensa por 
justa causa em dispensa sem justa causa 
e condenou a empresa a pagar as verbas 
rescisórias devidas à trabalhadora. 

Juiz federal em Vitória da Conquista 
determina que União e Estado forneçam 

medicamentos a paciente com doença rara

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 
de Vitória da Conquista Fábio Stief Mar-
mund, em ação civil pública movida pelo 
MPF determinou que a União e o Estado da 
Bahia forneçam os medicamentos mezalina 
e mercaptopurina para tratamento da en-
fermidade “Doença de Crohn”, da paciente 
Rosângela Novais, de acordo com prescri-
ção médica do Hospital Edgard Santos, sob 
pena de multa de R$1 mil por dia de atraso.

Rosangela Novais, sem condições fi-
nanceiras, formulou representação ao MPF 

por necessitar dos medicamentos de alto 
custo já que o SUS não atendeu seu pedi-
do. Após requisições do MPF, o Estado pas-
sou a fornecê-los de forma não regularizada 
e com interrupções até a suspensão, por 
falta de  determinação expressa da Justiça.

Foi deferida a antecipação dos efeitos 
da tutela tendo em vista que o STF, no jul-
gamento de demanda de natureza seme-
lhante, deferiu o pedido de fornecimento de 
medicamento excepcional, reconheceu que 
o direito à saúde é um direito público sub-
jetivo assegurado à generalidade das pes-
soas, que conduz o indivíduo e o Estado a 
uma relação jurídica obrigacional, impondo 
aos entes federados um dever solidário de 
prestação positiva. 

Segundo o juiz, o referido direito subje-
tivo não é absoluto, pois a par da razoabili-
dade da pretensão, deve concorrer a dispo-
nibilidade financeira do Estado, na medida 
em que a prestação individual não pode 
comprometer o funcionamento do SUS e 
nem pode haver fornecimento de fármaco 
não registrado na ANVISA. 

Para ele, há plausibilidade do direito 
subjetivo em razão sobretudo de relatório 
do Hospital Edgard Santos que atesta que 
a paciente apresenta há 10 anos dor abdo-
minal e sangramento digestivo. Colonosco-
pias indicaram Doença Inflamatória Intesti-
nal (Doença de Crohn) com uso prolongado 
de corticóide e todos os sintomas decorren-
tes dessa terapia. Tentava-se o controle da 
doença sem usos desta droga, se fazendo 
imperativo o uso das outras medicações. 

O tratamento inadequado pode acarre-
tar obstrução intestinal e perfurações no 
intestino que podem drenar para a região 
perineal, vagina e bexiga, comprometendo 
a integridade física da paciente.

Em razão do princípio da separação dos 
poderes, o controle efetuado pelo Judiciário 
no que tange à promoção dos direitos fun-
damentais não pode adentrar a discricio-
nariedade administrativa, sendo possível 
apenas que se exija atuação positiva pelo 
ente público responsável, o qual tomará as 
medidas que entender mais viáveis. “É o 
que comumente ocorre nas ações em que 
se pleiteia o fornecimento de medicamen-
tos. Destarte, sem adentrar em como se 
dará a implementação do direito de pres-
tação de assistência jurídica aos hipossu-
ficientes, entendo que o Judiciário pode e 
deve determinar a efetivação deste direito 
fundamental pelo poder público compe-
tente”, registrou o julgador.

 E finaliza a sentença: “Parece-nos cada 
vez mais necessária a revisão do vetusto 
dogma da Separação dos Poderes em re-
lação ao controle dos gastos públicos e da 
prestação dos serviços básicos no Estado 
Social, visto que os Poderes Legislativo e 
Executivo no Brasil se mostraram incapa-
zes de garantir um cumprimento racional 
dos respectivos preceitos constitucionais." 

Proibir tatuagem 
em cargo público 
é inconstitucional

O STF decidiu que é inconstitucional a 
proibição de tatuagens a candidatos a car-
go público em editais, salvo em razão de 
conteúdo que viole valores constitucionais.

O ministro Luiz Fux, entendeu que as 
restrições estatais ao exercício de funções 
públicas originadas do uso de tatuagem 
devem ser excepcionais, por serem inter-
ferências do Poder Público em direitos 
fundamentais diretamente relacionados à 
personalidade do indivíduo.

 Para o ministro, tatuagens que não ex-
pressem ideologias terroristas, extremistas, 
contrárias às instituições democráticas, 
que incitem violência, criminalidade, ou in-
centive a discriminação, os preconceitos de 
raça e sexo, ou qualquer outro preconceito, 
é perfeitamente compatível com o exercício 
de qualquer cargo público.

“A máxima de que cada um é feliz a 
sua maneira deve ser preservada e incen-
tivada em grau máximo pelo Estado. Sen-
do de destaque o papel que incumbe ao 
Poder Judiciário nessa missão. Por outro 
lado, a tatuagem reveladora de um simbo-
lismo ilícito, incompatível com o desem-
penho da função pública, pode revelar-se 
inaceitável.”, disse Luis Fux.


