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Apresentação dos professores

Dra. Lilian Pinheiro

Advogada Especialista em Direito Digital e Proteção de Dados,
DPO, Consultora e Palestrante LGPD, Mediadora Judicial – CNJ,
pós-graduação em Marketing, graduada em Administração e
Comércio Exterior. Membro das Comissões OAB de Direito
Digital e Compliance, Direito Tributário e de Inovação e
Empreendedorismo.
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https://www.linkedin.com/in/lilian-pinheiro-3a0b0a23/

Site: www.lgpdhoje.com.br  Email: lilian@lgpdhoje.com.br



Apresentação dos professores

Dra. Erotilde Minharro

Doutora e mestre em Direito do Trabalho pela
Universidade de São Paulo. Titular das disciplinas de
Direito Processual do Trabalho e de Compliance nas
Relações Trabalhistas e Previdenciárias da Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo. Coordenadora do
Departamento de Direito do Trabalho. Juíza do trabalho
titular da 2a Vara do Trabalho de São Caetano do Sul /
SP. DPO do TRT 2ª Região.

Slide 3

https://www.linkedin.com/in/minharroerotilde/



Apresentação dos professores

Guilherme Santos
Professor formado em Gestão de Recursos e pós
graduando em Departamento Pessoal e Legislação
Trabalhista.

Atua na área trabalhista, em consultorias e implantação
de departamento pessoal, com expertise nos processos
do eSocial.

Criador da “E agora, DP?”
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www.linkedin.com/in/guilherme-santos-dp/
Email: guilherme@eagoradp.com.br



Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região é o órgão da Justiça do Trabalho que abrange a cidade de São 
Paulo e as regiões de Guarulhos, Osasco, ABC Paulista e Baixada Santista.

Missão: promover a pacificação social, oferecendo uma prestação jurisdicional rápida, acessível e efetiva. 
Para isso, estamos comprometidos com valores como ética, transparência, valorização das pessoas e da 
cidadania, inovação e acessibilidade.

Tribunal em Números:
450 juízes           94 desembargadores       5.500 servidores   + de 1.000 profissionais terceirizados. 
217 varas do trabalho          18 turmas       9 seções especializadas  
7 centros judiciais de solução de disputas      20 secretarias administrativas.

Tramitação de mais de 900 mil processos. 
É o maior tribunal trabalhista do país em termos de estrutura e de volume processual.
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Fonte: https://ww2.trt2.jus.br/institucional/o-trt-2/quem-somos/



DPO do TRT 2ª Região
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RESOLUÇÃO No 363, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

RESOLVE: 

Art. 1o Estabelecer medidas para o processo de
adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD) a serem adotadas pelos tribunais
do país (primeira e segunda instâncias e Cortes
Superiores), à exceção do Supremo Tribunal
Federal, para facilitar o processo de
implementação no âmbito do sistema judicial,
consistentes em:
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Tecnologia da Informação TRT 2ª Região
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RESOLUÇÃO No 363, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
I – criar o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD), que será o responsável pelo 
processo de implementação da Lei no 13.709/2018 em cada tribunal, com as seguintes 
características: 
a) a composição do referido Comitê deverá ter caráter multidisciplinar e ter em vista o porte de 

cada tribunal; 
b) caberá a cada tribunal a decisão de promover a capacitação dos membros do CGPD sobre a 

LGPD e normas afins, o que poderá ser viabilizado pelas academias ou escolas judiciais das 
respectivas Cortes de Justiça; 

II – designar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, conforme o disposto no art. 41 da 
LGPD; 

III – formar Grupo de Trabalho Técnico de caráter multidisciplinar para auxiliar nas funções junto 
ao encarregado pelo GT, composto, entre outros, por servidores da área de tecnologia, segurança 
da informação e jurídica; 
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Comitê Gestor da Proteção de Dados Pessoais (CGPD)

Competência:

- Coordenar a implementação da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) no

âmbito deste Tribunal, zelando pela observância das recomendações definidas pelos órgãos

superiores;

- Supervisionar a aplicação da política geral de privacidade e proteção de dados pessoais;

- Deliberar sobre os conflitos de competência em matéria de proteção de dados no âmbito deste

Tribunal;

- Apreciar os resultados das avaliações de sistemas e de bancos de dados no que tange ao

tratamento de dados pessoais, apontando as providências necessárias;

- Avaliar os projetos de automação e inteligência artificial para a adoção das providências

cabíveis para proteção de dados pessoais;

- Organizar o programa de conscientização sobre a LGPD no âmbito deste Tribunal.

Fonte: https://ww2.trt2.jus.br/institucional/comissoes/comites-comissoes-e-grupos/comite-de-protecao-de-dados-pessoais-cgpd/
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RESOLUÇÃO No 363, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
IV – elaborar, por meio de canal do próprio encarregado, ou em parceria com as respectivas 
ouvidorias dos tribunais: 
a) formulário eletrônico ou sistema para atendimento das requisições e/ou reclamações 

apresentadas por parte dos titulares dos dados pessoais; 
b) fluxo para atendimento aos direitos dos titulares (art. 18, 19 e 20 da LGPD), requisições 

e/ou reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da respectiva 
resposta; 

V – criar um site com informações sobre a aplicação da LGPD aos tribunais, incluindo: 
a) os requisitos para o tratamento legítimo de dados; 
b) as obrigações dos controladores e os direitos dos titulares nos termos do art. 1o , II, “a” da 
Recomendação do CNJ no 73/2020; 
c) as informações sobre o encarregado (nome, endereço e e-mail para contato), referidas no 
art. 41, § 1o , da LGPD; 
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RESOLUÇÃO No 363, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
VI – disponibilizar informação adequada sobre 
o tratamento de dados pessoais, nos termos 
do art. 9o da LGPD, por meio de: 

a) avisos de cookies no portal institucional 
de cada tribunal; 

b) política de privacidade para navegação na 
página da instituição; 

c) política geral de privacidade e proteção 
de dados pessoais a ser aplicada 
internamente no âmbito de cada tribunal 
e supervisionada pelo CGPD;
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RESOLUÇÃO No 363, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.
VII – zelar para que as ações relacionadas à LGPD sejam 
cadastradas com os assuntos pertinentes da tabela processual 
unificada; 

VIII – determinar aos serviços extrajudiciais que, sob a supervisão 
da respetiva Corregedoria-Geral da Justiça, analisem a adequação à 
LGPD no âmbito de suas atribuições; 

IX – organizar programa de conscientização sobre a LGPD, 
destinado a magistrados, a servidores, a trabalhadores 
terceirizados, a estagiários e residentes judiciais, das áreas 
administrativas e judiciais de primeira e segunda instâncias e Cortes 
Superiores, à exceção do Supremo Tribunal Federal; 
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RESOLUÇÃO No 363, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

X – revisar os modelos de minutas de contratos e 
convênios com terceiros já existentes, que autorizem o 
compartilhamento de dados, bem como elaborar 
orientações para as contratações futuras, em 
conformidade com a LGPD, considerando os seguintes 
critérios: 

a) para uma determinada operação de tratamento de 
dados pessoais deve haver: 
1. uma respectiva finalidade específica; 
2. em consonância ao interesse público; e 
3. com lastro em regra de competência administrativa 

aplicável à situação concreta;
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RESOLUÇÃO No 363, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

b) o tratamento de dados pessoais previsto no respectivo ato deve ser: 

1. compatível com a finalidade especificada; e 
2. necessário para a sua realização; 

c) inclusão de cláusulas de eliminação de dados pessoais nos contratos, 
convênios e instrumentos congêneres, à luz dos parâmetros da finalidade e da 
necessidade acima indicados; 

d) realizar relatório de impacto de proteção de dados previamente ao contrato 
ou convênio, com observância do princípio da transparência; 
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RESOLUÇÃO No 363, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

XI – implementar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados 
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, nos termos do 
art. 46 e seguintes da LGPD, por meio: 

a) da elaboração de política de segurança da informação que contenha plano de resposta a 
incidentes (art. 48 da LGPD), bem como a previsão de adoção de mecanismos de segurança 
desde a concepção de novos produtos ou serviços (art. 46, § 1 o );  
b) da avaliação dos sistemas e dos bancos de dados, em que houver tratamento de dados 
pessoais, submetendo tais resultados à apreciação do CGPD para as devidas deliberações; 
c) da avaliação da segurança de integrações de sistemas; 
d) da análise da segurança das hipóteses de compartilhamento de dados pessoais com 
terceiros; 
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RESOLUÇÃO No 363, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

XIII – informar o CGPD sobre os projetos de automação e inteligência artificial.

Art. 2o Para o cumprimento do disposto nesta Resolução, recomenda-se que o
processo de implementação da LGPD contemple, ao menos, as seguintes ações:
I – realização do mapeamento de todas as atividades de tratamento de dados
pessoais por meio de questionário, conforme modelo a ser elaborado pelo CNJ;
II– realização da avaliação das vulnerabilidades (gap assessment) para a análise
das lacunas da instituição em relação à proteção de dados pessoais; e
III– elaboração de plano de ação (Roadmap), com a previsão de todas as
atividades constantes nesta Resolução.
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OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SETIC 63/2020

Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão dar efetivo 
prosseguimento aos respectivos Planos de Ação elaborados 
em decorrência da Recomendação CNJ Nº 73/2020, 
observadas as seguintes orientações específicas do CSJT: 

1 - O exercício da função de controlador, no âmbito dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, deverá ser atribuído 
preferencialmente ao Desembargador Presidente; 

2 - A função de encarregado deverá ser exercida 
preferencialmente por Juiz Auxiliar indicado pelo Presidente 
de cada Tribunal Regional do Trabalho; 
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Encarregado de Proteção de Dados Pessoais (DPO)
Atua como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD. 
Dentre suas competências têm-se:

I – receber as reclamações e comunicações dos titulares de dados;

II – receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e tomar providências;

III– orientar os funcionários, terceirizados, estagiários quanto à teoria e prática na proteção de dados;

IV – apoiar a definição de diretrizes na construção de inventário de proteção de dados, relativamente ao

registro de operações;

V – conduzir ou aconselhar a elaboração de relatório de impacto com relação a proteção de dados

pessoais;

VI – conhecer com profundidade as normas que tratam de proteção de dados pessoais.

https://www.gov.br/governodigital/pt-br/governanca-de-dados/GuiaProgramaGovernanaemPrivacidade.pdf
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OFÍCIO CIRCULAR CSJT.GP.SG.SETIC 63/2020

3 – A Ouvidoria deve ser indicada como unidade responsável pelo 
recebimento das demandas relacionadas à LGPD; 

4 - Quaisquer ações de contratação ou aquisição de produtos, de 
ferramentas ou de serviços voltados ao atendimento à Lei nº 13.709, de 14 
de agosto de 2018 (LGPD) deverão precedidas de consulta ao Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho para análise e deliberação; 

5 - O CSJT poderá intervir na execução dos Planos de Ação dos Tribunais 
Regionais do Trabalho para efeitos de padronização, de uniformização, de 
aperfeiçoamento, de atualização ou para outros fins eventualmente 
convenientes. 

Slide 20



Política de acesso TRT 2ª Região

Lei de Acesso à Informação – LAI - Lei n 12.527/2011: a Publicidade é a regra e a restrição de acesso é a

exceção.

A restrição de acesso fundamenta-se na necessidade de proteção à segurança da sociedade ou do Estado, de

proteção às informações pessoais para assegurar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, ou, ainda,

nas hipóteses legais de sigilo, de segredo de justiça ou de segredo industrial. Principais marcos legais:

Constituição Federal, art. 5º, incisos X, XI e XIV, sobre a preservação dos direitos individuais;

Lei Complementar nº 105/2001, sobre o sigilo das operações das instituições financeiras;

Lei nº 7.232/1984, art. 2º, inciso VIII, sobre o sigilo dos dados relacionados à intimidade, vida privada e honra, 

especialmente dos dados armazenados através de recursos informatizados;

Lei nº 13.709/2018, alterada pela Lei n° 13.853/2019, sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 

meios digitais - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
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LGPD na Justiça do Trabalho

Slide 22
Fonte: https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/01/20/trabalhadores-usam-a-
lgpd-para-buscar-direitos-na-justica.ghtml



LGPD na Justiça do Trabalho
❑ Obrigação do empregador / controlador à fornecer provas ao empregado:
Ex-empregada da empresa Pró-Saúde, de São Paulo, solicita a posse das folhas de ponto para ter
ciência de seu conteúdo. Também foi pedido o termo de compensação de jornada de seu contrato na
16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo 0100903-15.2020.5.01.0026).

❑Obrigação do empregador / controlador segurança dos dados e direito imagem
empregado

Professora citou a LGPD para questionar o modelo de aulas adotados durante a epidemia do novo
coronavírus pelo Centro Universitário de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Alegada violação da (CLT),
pelo número de aulas semanais dadas, considerando que alunos de diferentes turmas acessam ao
conteúdo gravado. Sobre os vídeos em si, a professora diz que a instituição não se comprometeu, por
escrito, com a segurança dos dados. A 1ª Vara do Trabalho de Barra Mansa acabou determinando que a
universidade pare de armazenar e distribuir os vídeos de aulas com a imagem da autora. (processo
0100797-30.2020.5.01.0551),
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LGPD na Justiça do Trabalho

❑ Direito à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
Trabalhador solicitou que fossem publicadas apenas as iniciais do seu
nome em um processo e no Diário Oficial. O argumento é o de que o
nome poderia ser localizado por outros empregadores quando o autor
estivesse procurando um novo emprego. (processo 0010289-
46.2020.5.15.0099). CF, art 5º, X

Fonte: https://www.conjur.com.br/2021-jan-20/lei-geral-protecao-dados-foi-citada-139-acoes-
trabalhistas
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GDPR – art. 88 – Tratamento no contexto laboral

1.Os Estados-Membros podem estabelecer, no seu ordenamento jurídico ou em convenções 
coletivas, normas mais específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades no que 
respeita ao tratamento de dados pessoais dos trabalhadores no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de recrutamento, execução do contrato de trabalho, incluindo 
o cumprimento das obrigações previstas no ordenamento jurídico ou em convenções 
coletivas, de gestão, planeamento e organização do trabalho, de igualdade e diversidade no 
local de trabalho, de saúde e segurança no trabalho, de proteção dos bens do empregador 
ou do cliente e para efeitos do exercício e gozo, individual ou coletivo, dos direitos e 
benefícios relacionados com o emprego, bem como para efeitos de cessação da relação de 
trabalho.
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GDPR – art. 88 – Tratamento no contexto laboral

2.As normas referidas incluem medidas adequadas e 
específicas para salvaguardar a dignidade, os interesses 
legítimos e os direitos fundamentais do titular dos 
dados, com especial relevo para a transparência do 
tratamento de dados, a transferência de dados pessoais 
num grupo empresarial ou num grupo de empresas 
envolvidas numa atividade económica conjunta e os 
sistemas de controlo no local de trabalho. 
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Redes sociais e sua influência no processo do trabalho

Slide 27

(...)A alegação de amizade íntima entre o depoente e o autor foi pautada na 
existência de uma foto constante de rede social, em que ambos aparecem com 
mais uma pessoa sentados em uma mesa com sachês de ketchup (ID n.°
13d0b04 - Pág. 5). Como é cediço, nas mídias sociais, entre essas o Facebook, 
aqueles que mantêm qualquer tipo de relacionamento são denominados 
“amigos”. Porém, a essência de uma relação de amizade vai bem além de 
superficiais contatos, sendo certo que a fotografia juntada não revela a 
existência de amizade íntima entre o autor e sua testemunha. (...) (TRT 2ª 
Região. 3ª T. Processo n.° 1001316-30.2017.5.02.0042, rel. Des. Lizete Belido 
Barreto Rocha DeJT 15/08/2018)
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Preliminar: Nulidade. Violação ao princípio da ampla defesa Argui a reclamante que a desconsideração do 
depoimento da testemunha por ela trazido (#### ##### ####), como meio de prova acerca dos pedidos 
formulados na peça de ingresso viola o princípio da ampla defesa, vez que na audiência realizada em 27/02 
do corrente ano, sua contradita foi rejeitada, tendo o juízo reconsiderado o grau de credibilidade do 
depoente, ante comentário no Facebook (Id 6e55012).
Pois bem. Entendo que o vínculo em redes sociais entre colegas de trabalho não caracteriza amizade íntima 
apta a configurar suspeição, sob pena de não restarem pessoas a servir como testemunhas em processos 
judiciais. Nos dias de hoje, as pessoas se conectam por meio de redes sociais sem haver, necessariamente, 
íntima relação entre elas. Nesse sentido, jurisprudência do TST em julgamento na 5ª Turma da Corte sob 
relatoria do ministro Emmanoel Pereira: “Com efeito, o estabelecimento de contatos entre colegas de 
trabalho em redes sociais na internet representa elemento cotidiano de urbanidade, tal como 
hodiernamente configurada. Não conhecido.” (TST. RR- 637-78.2014.5.04.0371) 
Data de Julgamento: 24/02/2016, Relator Ministro: Emmanoel Pereira, 5ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
04/03/2016). Rejeito. (TRT 2ª Região. 14ª Turma. Processo n.° 1000950- 54.2017.5.02.0603-
DeJT04/09/2018)
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