
LGPD E RELAÇÃO DE 

EMPREGO 



LGPD E RELAÇÕES TRABALHISTAS: 
PROCESSO SELETIVO 

A. A LGPD se aplica ao processo de seleção de empregados 

pelas seguintes pessoas: 

• feito por pessoas físicas; 

• feito por pessoas jurídicas de direito privado em geral, 

independente do tamanho e número de empregados; 

• empresas públicas (Caixa Econômica Federal, por exemplo) e 

sociedades de economia mista que atuam no regime de 

concorrência (Eletronorte, por exemplo), exceto para as 

operações de politicas públicas que realizarem. 

B. Formas da Aplicação territorial da LGPD 

 

 



NO PROCESSO DE SELEÇÃO, O QUE SIGNIFICA: 

   

• Dado Pessoal 

• Dado Pessoal Sensível  

• Titular 

• Controlador 

• Operador 

• Encarregado 

• Agentes de Tratamento 

 

QUEM É QUEM NAS VÁRIAS FORMAS DE 

ADMISSÃO DE TRABALHADORES? 



COMO O PROCESSO DE SELEÇÃO DE 
EMPREGADOS SE AJUSTA AOS 
PRINCÍPIOS DO ART. 6º DA LGPD ? 

I. Finalidade    

II. Adequação    

III. Necessidade  

IV. Livre acesso    

V. Qualidade dos dados    

VI. Transparência 

 

VII.Segurança    

VIII.Prevenção   

IX. Não discriminação 

X. Responsabilização e 

prestação de contas  

XI. Boa-fé 
 



1. Recolhimento de Dados no Processo de Seleção:  

• É obrigação legal do Empregador?  

• Existe Interesse Legítimo do Empregador? 

• Ou precisa de consentimento do Candidato? 

2. Regras sobre aplicação da LGPD no Processo de 

Seleção podem ser estipuladas em Acordo ou Convenção 

Coletiva? 



3. O que pode ser perguntado no Processo de Seleção?  

 

4. Fim do Processo de Seleção. Eliminação dos Dados dos 

Candidatos Não Aprovados.  



ADEQUAÇÃO DO CONTRATO DE 

TRABALHO À LGPD  
 



Fundamentos de proteção de dados 
pessoais  
Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como 
fundamentos: 

I - o respeito à privacidade; 

II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e 
de opinião; 

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do 
consumidor; e 

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da 
personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 
pessoas naturais. 

 



BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO 
DE DADOS PESSOAIS – LGPD  

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente 

poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: 

 



I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória 

pelo controlador; 

III - pela administração pública, para o tratamento e uso 

compartilhado de dados necessários à execução de políticas 

públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em 

contratos, convênios ou instrumentos congêneres, 

observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; 

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, 

garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados 

pessoais; 

V - quando necessário para a execução de contrato ou de 

procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual 

seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; 

 



VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, 

administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 

9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ; 

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do 

titular ou de terceiro; 

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em 

procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços 

de saúde ou autoridade sanitária;       

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos 

do controlador ou de terceiro, exceto no caso de 

prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 

que exijam a proteção dos dados pessoais; ou 

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto 

na legislação pertinente. 

 



Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: 

XII - consentimento: manifestação livre, informada 

e inequívoca pela qual o titular concorda com o 

tratamento de seus dados pessoais para uma 

finalidade determinada; 

 



Art. 7º . -  

   § 5º O controlador que obteve o consentimento 
referido no inciso I do caput deste artigo que 
necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais 
com outros controladores deverá obter consentimento 
específico do titular para esse fim, ressalvadas as 
hipóteses de dispensa do consentimento previstas 
nesta Lei. 

   § 6º A eventual dispensa da exigência do 
consentimento não desobriga os agentes de 
tratamento das demais obrigações previstas nesta Lei, 
especialmente da observância dos princípios gerais e 
da garantia dos direitos do titular. 

    



Art. 8º O consentimento previsto no inciso I do art. 7º desta Lei deverá ser 
fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de 
vontade do titular. 

   § 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar 
de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. 

   § 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi 
obtido em conformidade com o disposto nesta Lei. 

   § 3º É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de 
consentimento. 

   § 4º O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as 
autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. 

   § 5º O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante 
manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, 
ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento 
anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de 
eliminação, nos termos do inciso VI do caput do art. 18 desta Lei. 

   § 6º Em caso de alteração de informação referida nos incisos I, II, III ou V 
do art. 9º desta Lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque 
de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em 
que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração.  

 



Art. 9º - 

• § 1º Na hipótese em que o consentimento é requerido, 

esse será considerado nulo caso as informações fornecidas 

ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não 

tenham sido apresentadas previamente com transparência, 

de forma clara e inequívoca. 

• § 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se 

houver mudanças da finalidade para o tratamento de 

dados pessoais não compatíveis com o consentimento 

original, o controlador deverá informar previamente o 

titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular 

revogar o consentimento, caso discorde das alterações. 

 



CONSENTIMENTO: 

• Cláusula destacada  

 

• Ônus da prova é do controlador  

 

• Vedado o vício de consentimento 

 

• Finalidades determinadas, específicas, pontuais 

(granularidade) 

 

• Nulidade das autorizações genéricas  

 



• Pode ser revogado a qualquer momento mediante 

manifestação expressa do titular, por procedimento 

gratuito e facilitado 

 

• Nulo se as informações fornecidas ao titular tenham 

conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido 

apresentadas previamente com transparência, de forma 

clara e inequívoca 

 

• Mudanças da finalidade não compatíveis com o 

consentimento original devem ser informadas previamente 

ao titular que pode revogar se discordar das alterações. 

 



Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou 

coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 

admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

  

  

 

  Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que 

prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob 

a dependência deste e mediante salário. 

  

 



• Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados 

com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 

aplicação dos preceitos contidos na presente 

Consolidação. 

 

• Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita 

a alteração das respectivas condições por mútuo 

consentimento, e ainda assim desde que não resultem, 

direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob 

pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 

 

  

 



• Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser 

objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo 

quanto não contravenha às disposições de proteção ao 

trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis 

e às decisões das autoridades competentes. 

 Parágrafo único.  A livre estipulação a que se refere 

o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 

611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e 

preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de 

empregado portador de diploma de nível superior e que 

perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o 

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social.    

  

 



ADEQUAÇÃO À LGPD  

• CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 

  

• INSTRUMENTOS COLETIVOS:  

 

A) Regulamento Interno 

B) Aditivos Contratuais de Âmbito Setorial/Geral: 

    Termo de cessão de bens, equipamentos móveis 

(celulares; notebooks; tablets; smartphones)  

    Termo de cessão de veículos  

 

  

 



C) Contratos com fornecedores e prestadores de 

serviços/terceirizados 

 

D) Políticas de Segurança e Privacidade  

 

E) Código de Ética e de Conduta   

 

 



F) Acordos coletivos  / Convenções coletivas de trabalho: intervenção e 

participação efetiva das entidades sindicais  

  

 Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho 

têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem 

sobre:       

  

Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de 

acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a 

redução dos seguintes direitos:        

 

 



REGULAMENTO INTERNO 

• Inserção de conceitos gerais/definições princípios/ (LGPD)  

• Detalhamento do tratamento dos dados pessoais sensíveis: 
cumprimento do contrato e adequação princípios LGPD  

• Controle eletrônico da jornada de trabalho 
(geolocalização/rastreamento) 

• Utilização de câmeras (imagens)   

• Dados biométricos (acesso à empresa) 

• Dados de saúde para cumprimento de normas coletivas (plano 
de saúde - médico e odontológico ; seguro de vida ; seguro de 
acidentes pessoais)  

• Confidencialidade e sigilo  

 



16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 

PetCiv 0100903-15.2020.5.01.0026 

  

Ação de EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO 

LIMI N A R  

 

Vistos, etc. 

Notifique-se a RDA, via e-carta, para que apresente os 

documentos elencados pela RT ou apresente contestação, no 

prazo de 15 dias. 

 

RIO DE JANEIRO/RJ, 03 de novembro de 2020. 

 



Petição inicial:  

 

3.1.3. Além disto, o documentos pertence a trabalhadora, 

momento que deve ter a posse e ciência do seu conteúdo, 

especialmente depois da entrada em vigência da Lei Geral 

de Proteção de Dados – LGPD. 

 

3.1.4. Desta forma, deve a Reclamada ser compelida a exibir 

a obreira todas as folhas de ponto da obreira e termo de 

compensação de jornada, esta da admissão até seu 

desligamento, permitindo assim a trabalhadora analisar o 

pagamento exato e correto das horas trabalhadas. 

 



LGPD NO HOME OFFICE 

1. Informar claramente e desde o início quem são os 

responsáveis por: 

 

a) Gerenciar os serviços de home office (gerenciamento 

central, ou controle por meio de grupos ou por cada 

setor) 

b) Autorizar ou informar modificações no sistema, de 

forma sempre antecipada 

 



2. Bloquear automaticamente a tela do computador após 

algum tempo sem uso.  

3. Configurar, através do pessoal de TI, o monitoramento 

da máquina, para evitar invasões e passagem de 

informações para fora do sistema de dados da empresa.  

4. Impedir que um sistema de armazenamento em nuvem 

permita a passagem da informação para um computador 

pessoal. 

5. Bloquear o salvamento de informações do sistema da 

empresa pelos computadores individuais 

6. Habilitar o salvamento apenas em computadores 

autorizados pela empresa, ou bloquear o uso de 

dispositivos USB não autorizados. 

 



HOME OFFICE – INSTRUMENTOS DE 
TRABALHO 
 
1.  Cessão pela empresa    

 

2. Utilização de meios próprios pelo empregado   

 

Termo de Responsabilidade do Empregado: descrição 
dos bens e previsão de responsabilidade por uso 
inadequado e ocorrência de danos(materiais e imateriais)      

Obrigação de informação de ocorrências (qualquer 
problema ou incidente que dificulte ou impeça o serviço: 
queda de rede, dano nos dispositivos, roubo ou desvio de 
informação, etc. 

 



Advertência: restrição de contatos profissionais no âmbito 

da rede corporativa, dos aparelhos e dos programas 

fornecidos pela empresa. 

 

Wi-Fi doméstico ou meio particular de acesso ao sistema 

da empresa: senhas e acessos específicos ao próprio 

sistema, para evitar roubos, danos ou extravio de 

informações e documentos 

 

Atualização de software na residência do trabalhador, 

custeada totalmente pela empresa 

 



 
 
Limitação do acesso do trabalhador às áreas do sistema 

em que seus serviços são necessários  

Limitação de impressão de documentos ou a transferência 

de documentos impressos, da empresa para a residência 

do trabalhador 

Material impresso: cópias de documentos, nunca originais 

 Informação imediata de qualquer perda ou dano em 

material impresso  

Fixação de prazo para leitura, tratamento, resposta e 

arquivamento de todas as informações, mantendo controle 

sobre os períodos de utilização dos dados. 

 



LGPD NA RESCISÃO DO CONTRATO 
DE TRABALHO 
 I – Processo de demissão 

 

a) Sem justa causa 

 
• Direito do empregado a acessar informações a seu respeito produzidas pela 

empresa (relatórios, e-mails, atas de reuniões, ou outros documentos físicos, 
eletrônicos ou gravados). 

• Não fornecimento de dados, pela empresa, se estes violarem o direito dela ao 
sigilo por motivo industrial ou comercial. Exemplo:  divulgação do algoritmo 
de determinado processo usado na escolha do candidato, pode resultar numa 
cópia fraudulenta; manipulação ou direcionamento nas ocasiões seguintes em 
que for utilizado. 

• Possibilidade de entregar apenas os dados entregues por consentimento do 
empregado 

• Do outro lado, a Justiça deve levar em conta a obrigação do empregador, de 
prestar as informações, e o interesse legítimo do empregado em obtê-las.  

 



 

b) Por justa causa 

 

• Se o empregado tem o direito de obter informações sobre 

o procedimento de demissão sem justa causa, mais 

evidente ainda é o caso da demissão por justa causa. O 

empregado deve ser informado sobre as circunstâncias da 

demissão, os detalhes da falta grave que cometeu e 

levaram à decisão da empresa.  

 

  

 



ELIMINAÇÃO DOS DADOS NO 
FINAL DO CONTRATO DE 
TRABALHO: 

 
• Hipóteses de Eliminação dos Dados – ART. 16 DA LGDP 

• Prazos legais para manutenção dos documentos são mantidos. 

• Empresa pode eliminar os dados depois do prazo legal ser 

ultrapassado – obediência a previsão legal 

 



AGRADECEMOS 
A  

ATENÇÃO! 
 

JOSÉ ALFREDO GABRIELLESCHI            MIRTES SHIRAISHI  

     jag@masatoninomiya.com.br                 mirtes@masatoninomiya.com.br 
 

TELEFONE: (11) 3866-2400 

Avenida Doutor Arnaldo, 1980 – Sumaré, SP 


