
Lei Geral de Proteção 
de Dados

Aspectos Trabalhistas e seus desdobramentos



A Lei é sobre tratamento de Dados 
Pessoais

▪ O que é Dado Pessoal?   Diz o Inciso I, Artigo 5º - informação
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

▪ A informação é um conjunto organizado de dados, que constitui uma 
mensagem sobre um determinado fenómeno ou evento. A 
informação permite resolver problemas e tomar decisões, tendo em 
conta que o seu uso racional é a base do conhecimento.

▪ Há o Dado Pessoa Sensível, que são as informações pessoas quanto a 
origem, raça, etnia, convicção religiosa, filiação a sindicato ou 
organização religiosa, referente à saúde ou à vida sexual, biométrico, 
tudo vinculado a pessoa natural



A Lei se aplica em quais situações?

▪ I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

▪ II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o 
fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de dados de 
indivíduos localizados no território nacional;

▪ III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados 
no território nacional.

▪ § 1º Consideram-se coletados no território nacional os dados 
pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta.



Principais Definições (artigo 5º)

▪ V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;

▪ VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões 
referentes ao tratamento de dados pessoais;

▪ VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador;

▪ VIII - encarregado: pessoa natural, indicada pelo controlador, que atua como canal de comunicação entre o 
controlador e os titulares e a autoridade nacional;

▪ IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;

▪ X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração;

▪ XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio 
dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;

▪ XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento 
de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;



Como fica o Empregador e o Empregado?

▪ Toda pessoa precisa tirar a CTPS. E quais dados são mandatórios?

Qualificação civil (Certidões); domicílio (Comprov. Residência); 
número do CPF; Título de Eleitor; CNH; impressão digital e assinatura 
digitalizadas e nº do NIS/PIS

▪ O Currículo é enviado com uma série de dados ao RH das empresas.

▪ No ato da admissão, deve ser registrado em livro, Data da admissão; 
Função; Remuneração; Circunstâncias especiais (se existirem no 
contrato); Alterações de salário; Férias. Além disso, deve conter 
também na CTPS informações de interesse do INSS, como alteração 
de estado civil, inclusão/exclusão de dependentes e acidentes de 
trabalho



Como fica o Empregador e o Empregado?

▪ Os principais dados da CTPS são coletados pelo Empregador.

▪ Essa coleta decorre de Lei (CLT e leis específicas) ou de NRs (MTb) ou 
de entidades específicas, como Sindicatos ou agências, como a 
SUSEP.

▪ Qual a posição do Governo?

▪ Qual a posição do Empregador?

▪ Qual a posição, das seguradoras?



Facetas diante da LGPD

▪ Qual a posição do Governo?

O Governo é, essencialmente, o Controlador. Mas será operador 
quando receber dados (complementares) fornecidos pelo Empregador 
(e-Social)

▪ Qual a posição do Empregador?

O Empregador é Operador (Processor) e, também, Controlador

▪ Qual a posição das seguradoras?

As Seguradoras são Operadoras dentro de sua atividade



O e-Social

O e-Social - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas, é o Big-brother do Governo Federal

É mandatório que todos os empregados e empregadores estejam 
cadastrados junto ao e-Social e submissão incondicional aos seus 
termos.

http://portal.esocial.gov.br/manuais/manual-do-usuario-esocial-web-
geral.pdf
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Consentimento – Transparência

▪ O consentimento é manifestação livre, informada e inequívoca pela 
qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada

▪ A transparência é a garantia, aos titulares, de informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e 
os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos 
comercial e industrial



Relatório de impacto à proteção de dados 
pessoais

▪ O que é?

Documentação do controlador que contém a descrição dos 
processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às 
liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, 
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco

▪ E o empregador. Deve adotar?

Sim, mesmo que esteja bem no início da função de Operador, 
haverá dados que sempre se requer adicionalmente, tornando-o 
Controlador também, sendo recomendável implementar o RIPDP. Por 
exemplo: Dado sensível biométrico, para registro de ponto ou 
vinculação da pessoa natural a um órgão de classe



Compartilhamento dos Dados

▪ Pode?

▪ O uso compartilhado de dados é comunicação, difusão, transferência
internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento
compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades
públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e
entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou
mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou
entre entes privados

▪ Sindicatos e Seguradoras, por exemplo, recebem dados dos empregados

▪ Empresas de mesmo grupo econômico ou dados dos empregados de
tercerizados



Compartilhamento dos Dados

▪ Sindicatos

Os Sindicatos, por força de Lei, devem ter acesso aos dados dos 
empregados

▪ Seguradoras

Por determinação de Convenções Coletivas ou Acordos de 
Trabalho, o empregador deve contratar Seguro de Vida em Grupo, 
Seguro Saúde, etc.

Ambos são Operadores. A Susep, no âmbito de sua atuação,  é (ou 
deve) ser a  Controladora       Regulando tal tema para o bem do sistema



Conclusão

▪ É relevante o assessment

▪ Criar e implementar regras de boas práticas e de governança - Políticas de 
Tratamento de Dados

▪ Criar formulários de contratação distintos entre o que precisa de 
Consentimento e o que não precisa na relação empregatícia

▪ SER transparente SEMPRE

▪ Criar canal interno para que o Empregado tenha acesso aos seus dados

▪ Exigir dos terceirizados a implementação de políticas de tratamento de 
dados, compartilhando obrigatoriamente as Políticas de Tratamento de 
Dados
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