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Apresentação dos professores

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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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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Apresentação dos professores

Rodolfo Melo

Advogado Especialista em Direito Digital e Proteção de Dados,
DPO, Consultor de Tecnologia, Product Owner de sistemas de
DP/RH. Membro das Comissões OAB de Direito Digital e
Compliance.
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TST e a Revolução Industrial 4.0
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“A pandemia fez com que esses mecanismos tecnológicos, caracterizadores da
chamada 4ª Revolução Industrial, fossem rapidamente incorporados ao nosso dia
a dia. O teletrabalho, que antes era apenas uma alternativa, já se consolida como
modalidade de trabalho eficaz, com vantagens tanto para o empregador quanto 
para o empregado.”

Devemos então: “estimular a construção de relações saudáveis, com direitos e 
deveres sendo respeitados.”

Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Presidente do TST e CSJT



Controle de Jornada
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Controle de Jornada
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O controle de jornada faz parte das rotinas básicas da área trabalhista e com a modernização das 
relações trabalhistas e ambiente corporativo tem sofrido mudanças na sua operacionalização, 
tendo reflexo direto na LGPD.



Controle de Jornada
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Obrigatoriedade do Controle
CLT, art. 74, §2º: Para os estabelecimentos com mais de 20 (vinte) trabalhadores será obrigatória a
anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme
instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia,
permitida a pré-assinalação do período de repouso.

REP – Registrador Eletrônico de Ponto
Regulamentado pela Portaria MTE nº 1.510/2009 e tem, obrigatoriamente:

IV - meio de armazenamento permanente, denominado Memória de Registro de Ponto - MRP, onde
os dados armazenados não possam ser apagados ou alterados, direta ou indiretamente;
V - meio de armazenamento, denominado Memória de Trabalho - MT, onde ficarão armazenados
os dados necessários à operação do REP.



Controle de Jornada
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Dados que são armazenados no REP:
I - do empregador: tipo de identificador do empregador, CNPJ ou CPF; identificador do empregador;
CEI, caso exista; razão social; e local da prestação do serviço; e
II - dos empregados que utilizam o REP: nome, PIS e demais dados necessários à identificação do
empregado pelo equipamento.

Exemplo de cadastro do SREP –
Sistema de Registro Eletrônico de 
Ponto



Controle de Jornada
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Comprovante de Registro do Ponto
Comprovante físico obrigatório e emitido a cada marcação que deve conter:

I - cabeçalho contendo o título "Comprovante de Registro de Ponto do Trabalhador";
II - identificação do empregador contendo nome, CNPJ/CPF e CEI, caso exista;
III - local da prestação do serviço;
IV - número de fabricação do REP;
V - identificação do trabalhador contendo nome e número do PIS;
VI - data e horário do respectivo registro; e
VII – NSR – Número Sequencial do Registro.



Controle de Jornada

Dados pessoais:
Art. 7º, I, II, V, VI, VII: consentimento, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 
controlador, execução contrato e procedimentos preliminares a pedido do titular, exercício regular 
de direitos processo judicial, administrativo ou arbitral (high salaries), proteção da vida e 
incolumidade física do titular ou 3º.

Dados pessoais sensíveis:
Art. 11º, I, II – “a”, “d”, “e”, “f”“g”: consentimento, , execução contrato e procedimentos 
preliminares a pedido do titular, exercício regular de direitos, inclusive em contratos e em processo 
judicial, administrativo ou arbitral (high salaries), proteção da vida e incolumidade física do titular 
ou 3º, garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e 
autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos.

Importante: sempre resguardados os interesses, garantias e direitos do titular.
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Biometria
Onde a biometria é usada nas empresas:
• Relógios de ponto biométrico:

• Onde são armazenados os dados biométricos?
• Controles de acesso (catracas, cancelas, sistemas de computadores)

• Existe procedimentos em caso de danos dos equipamentos?
• Transações eletrônicas
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Biometria
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https://tecnoblog.net/454484/idec-notifica-raia-drogasil-dono-
da-droga-raia-sobre-biometria-digital/



Biometria
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https://tecnoblog.net/440850/justica-multa-viaquatro-em-r-
100-mil-por-biometria-facial-no-metro-de-sp/



Monitoramento: câmeras

Qual é a finalidade / necessidade do monitoramento 
das atividades do colaborador: 
produção, desempenho, segurança?
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Monitoramento: câmeras
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No recurso ao TST, a trabalhadora argumentou que o termo de ajuste entre o sindicato dos trabalhadores e a
empresa não poderia se sobrepor a direitos garantidos constitucionalmente, como a intimidade e a
privacidade, por serem normas de ordem pública. Segundo ela, o acordo seria nulo.

No entanto, o relator do recurso, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, observou que, a partir das premissas
fixadas pelo Regional, que não podem ser revistas no TST (Súmula 126), a empresa não violou a intimidade e
a privacidade da trabalhadora, pois não houve demonstração de que tenha deixado de observar as regras de
monitoramento pactuadas, exposto as imagens ou desvirtuado as condições fixadas.
RR-8-24.2016.5.12.0012



Monitoramento: câmeras
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A instalação atendeu solicitação dos trabalhadores para evitar furtos a armários, e o acesso às 
gravações era restrito, seguindo procedimento rigoroso previsto em norma interna. As gravações 
não abrangiam sanitários e chuveiros, apenas vestiários e sala de higiene bucal. Outro ponto 
considerado foi o de que as imagens, feitas em circuito fechado, só eram acessadas em caso de 
boletim de ocorrência e mediante procedimento rigoroso, no qual as gravações do vestiário 
feminino eram vistas apenas por mulheres e do masculino por homens.

Dicas:
❑ Regulamento interno, disponibilizado no ato da admissão;
❑ Não instalar câmeras em locais que violem a intimidade dos trabalhadores;
❑ Não instalar câmera focada em determinada pessoa, de modo que possa ser considerado 

discriminação. A câmera deve captar, sempre que possível o ambiente;
❑ Ter procedimentos claros e específicos para disponibilizar as imagens para terceiros.



Monitoramento: acessos e redes sociais

• Qual é a finalidade / necessidade do 
monitoramento das atividades do 
colaborador (e-mails, acessos a sites, 
sistemas)?

• Qual é a finalidade / necessidade do 
monitoramento das redes sociais do 
colaborador?

• Código de conduta / regulamento interno / 
termos de uso dos recursos tecnologia 
(ciência e transparência)
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Obrigado
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O QUE UM DPO PRECISA 
SABER PARA ADEQUAÇÃO À 
LGDP

Conteúdo atualizado em
08/06/2021

NOSSOS  AGRADECIMENTOS!
Lilian Pinheiro                                                    lilianpinheiroadv
lilian@lgpdhoje.com.br

Guilherme Santos                                             ajuda.dp
guilherme@eagoradp.com.br

Rodolfo Melo mavorte
rodolfo@lgpdhoje.com.br


