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sociais nas relações de trabalho
Palestra realizada em 24/01/2023, na Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil.



Monitoramento – O que é? 

O monitoramento das atividades dos empregados é frequentemente feito pelo empregador,

com o objetivo de apurar o desempenho do profissional, verificando, por exemplo, se este tem

dedicado parte relevante de seu tempo ao desempenho de atividades extrafuncionais, bem

como visando garantir a segurança da empresa, de modo a prevenir, dentre outros aspectos, a

prática de condutas ilícitas pelo empregado ou o desvio de informações confidenciais da

empresa.

O monitoramento pode acontecer através da videovigilância ou pela utilização de ferramentas

que fiscalizam a utilização da infraestrutura tecnológica da empresa, como, por exemplo, por

meio do controle de acesso a sites ou de arquivos trocados por meios tecnológicos, controle de

jornada por monitoramento via aplicativos e redes sociais, entre outros.

Embora se trate de prática comum e aceita pelo ordenamento jurídico brasileiro, sua

implementação enseja alguns cuidados, de forma a respeitar a esfera de privacidade do

empregado.



O Que a Lei Diz?

O ordenamento jurídico brasileiro se baseia em 
diversas leis para elaborar um consenso a partir 

do entendimento comum. 

Lei Geral de 
Proteção de 

Dados Pessoai
s (LGPD)

Constituição 
Federal (CF)

Consolidação 
das Leis do 

Trabalho (CLT)

Não existem regras específicas.



CF: Direito a Intimidade e Privacidade

Inciso X: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.

Artigo 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade (...):

Inciso XII: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

Inciso LIV: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal.



CLT - Poder Diretivo do Empregador: 

O Poder de direção é a forma como o empregador define como serão desenvolvidas as atividades do
empregado, decorrentes do contrato de trabalho. Do poder diretivo radiam também as prerrogativas de
organizara atividade laborale de exercero controlee a disciplinana relação empregatícia. Suas espécies:

- Poder organizacional: É um complexo de direitos concentrados na figura do empregador, o qual organiza a
estrutura da empresa, tipo de atividade desenvolvida, seu espaço interno e a metodologia de trabalho a ser
adotada. Se materializa no conjunto de normas, políticas e regulamentos da empresa;

- Poder de fiscalização: É o complexo de direitos imputados ao empregador para que este acompanhe a prestação
de serviços do empregado, bem como faça a vigilância no ambiente laboral. É a faculdade atribuída ao
empregador para o fim de comandar as atividades laborativas do empregado e aferir se as mesmas estão sendo
realizadas de acordo com as condições fixadas no contrato de trabalho e nas normas da empresa.

- Poder disciplinar: É a prerrogativa patronal de submeter o empregado às suas ordens e sanções disciplinares. É a
força que mantém a ordem no ambiente de trabalho e disciplina os membros da sociedade trabalhadora para
evitar prejuízos à estrutura e negócio da empresa.

Artigo 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.



LGPD –Conceitos e Impactos

Artigo 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Dados Pessoais: É a informação
relacionada a pessoa natural identificada
ou identificável, ou seja, qualquer
informação que identifique ou possa
identificar uma pessoa, tais como:

Nomes;
Números de telefone;
Códigos de identificação;
E-mail;
Cargo;
Endereços e;
Geolocalização.

Dados Sensíveis: Dados Pessoais Sensíveis
são aqueles originalmente reservados
somente para aquele indivíduo, restringindo
a coleta e o tratamento pelos agentes de
tratamento, sendo eles:

Saúde e Vida Sexual;
Opinião Política;
Dados Genéticos ou Biométricos;
Origem Racial ou Étnicos;
Filiação a sindicato ou a organização

religiosa, filosófica ou política e;
 Convicção Religiosa.

Princípios e Bases Legais. 



LGPD: Principais conceitos:

Livre Acesso e Transparência

Finalidade e Adequação

Necessidade

Qualidade dos Dados

Segurança e Prevenção

Responsabilização e Prestação de Contas

Não Discriminação

Princípios e Bases Legais. 



LGPD –Conceitos e Impactos
Coleta de Dados – Hipóteses de Cabimento.

- Consentimento: Denota a autonomia da vontade, através de manifestação livre e inequívoca pelo qual
o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma determinada finalidade. O titular
dos dados tem liberdade para autorizar, negar ou revogar (reconsiderar) autorização anteriormente
concedida para tratamento de seus dados pessoais. Cabe salientar que o ônus da prova do
consentimento cabe ao controlador. O consentimento será tácito quando o titular do dado o torna
manifestamente público previamente.

- Execução Contratual: Consentimento específico do titular para utilização na execução ou na preparação
de negócio jurídico em que seja parte. No caso de haver necessidade de processamento de dado
pessoal para a consecução dos termos ajustados em contrato, o consentimento do titular estará
abrangido pela autonomia da vontade expressa no momento da formalização do contrato, não sendo
necessária nova previsão expressa para o tratamento decorrente do negócio. São exemplos de
tratamento sem previsão expressa: enviar comunicado ou notificação; processar pagamentos.

- Cumprimento de Obrigação Legal: Dispensa o consentimento do titular do dado. É a regra da legalidade
ampla e da preservação do interesse público sobre o particular. Esse é um autorizador da LGPD que
possibilita que a lei não entre em conflito com outras legislações ou regulamentos vigentes.



LGPD –Conceitos e Impactos
Coleta de Dados – Hipóteses de Cabimento.

- Pesquisa e Estudo: Utilização estrita para realização de estudos por órgão de pesquisa público ou
privado, dispensando consentimento do titular

- Processo Judicial, Administrativo ou Arbitral: exercício regular de direito, incluindo
contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Trata-se de ressalva para esclarecer que a
proteção aos dados pessoais não compromete o direito que as partes têm de produzir provas
umas contra as outras, ainda que estas se refiram a dados pessoais do adversário; ou seja, que
não cabe oposição ao tratamento de dados pessoais no contexto dos processos judiciais,
administrativos e arbitrais.

- Proteção da Vida: dispensa o consentimento do titular do dado nos casos de necessidade de
tutela do bem maior da pessoa natural: a vida e sua incolumidade.

- Tutela da Saúde: dispensa o consentimento do titular do dado nos casos de estrita necessidade
de tutela da saúde do titular, de terceiro ou pública. É a única hipótese de tratamento de dado
manejado por agente exclusivo: profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade
sanitária.



LGPD –Conceitos e Impactos
Coleta de Dados – Hipóteses de Cabimento.

- Proteção de crédito: Dispensa o consentimento do titular do dado. Previsão para os casos
estritos de tutela do crédito. Há expressa necessidade de observância simultânea da legislação
pertinente.

- Autoridade Pública ou em seu benefício: tratamento de dados feito com a finalidade específica
da execução de política pública formalmente instituída por Lei ou Ato administrativo. O
instrumento que fixa a política pública que autoriza o tratamento do dado pessoal pode ser
desde uma norma formal até um contrato ou instrumento congênere.

- Legítimo Interesse: somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades
legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a:

I – apoio e promoção de atividades do controlador;
II – proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços
que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades
fundamentais, nos termos da LGPD.



LGPD: 

- Mitiga risco de responsabilização civil do empregador;

- Estabelece os procedimentos de tratamento de dados pessoais para os colaboradores;

- Mitigação de riscos de incidentes de segurança e vazamento de dados;

- Evita que os dados coletados pelo empregador sejam utilizados sem finalidade definida;

- Garante o atendimento aos direitos dos titulares (colaboradores e clientes); e

- Evita a coleta de dados desnecessários.

A Relevância da Proteção de Dados no Ambiente de Trabalho



LGPD: Impactos 

As regras da LGPD não impedem a prática de monitoramento das atividades dos empregados em ambientes

profissionais. Na realidade, referida legislação traz disposições capazes de amparar e garantir a referida prática com

maior segurança jurídica, atualmente fundamentadas principalmente em jurisprudência e entendimento doutrinário,

desde que observadas as regras e limitações relacionadas à intimidade e privacidade do empregado.

Tais restrições estão alinhadas às diretrizes vigentes no ordenamento jurídico brasileiro para o cumprimento da

prática, tornando mais claros os cuidados que o empregador deve ter no monitoramento e fiscalização das

atividades dos empregados. Devendo ser observadas as seguintes justificativas e finalidades:

Execução de contrato  Tem por foco a análise da produtividade do empregado. O tratamento de dados tem por

foco a apuração do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho.

Exercício regular de direito em processos judiciais, administrativos e arbitrais  Caso o monitoramento seja

realizado com foco em apurar eventuais condutas indevidas do empregado no desempenho de atividades

profissionais. Neste caso, o monitoramento terá por objetivo exatamente a formação de conjunto probatório,

visando resguardar os direitos e interesses do empregador.

Legítimo interesse do controlador  Para aplicabilidade dessa finalidade o tratamento deve ser legítimo (ou seja,

lícito). Devem ser tratados apenas os dados estritamente necessários para atingimento da finalidade pretendida. O

artigo 7º, IX, da LGPD, indica que a base legal do legítimo interesse não poderá ser utilizada quando prevalecerem

direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

Aplicação da Lei no Monitoramento dos Empregados. 



Monitoramento de equipamentos pelo empregador



Conceitualmente, o acesso e monitoramento de equipamentos pessoais pelo empregador é

considerado como violação da privacidade do empregado, já que pode levar ao acesso de

informações pessoais e até íntimas.

Ainda que o e-mail ou equipamento pessoal sejam utilizados para fins corporativos, podem

conter informações pessoais e não haveria justificativa ou autorização legal para seu acesso

pelo empregador, o que violaria, inclusive, o poder diretivo do empregador.

Neste sentido, tal ação pode implicar na violação da intimidade e privacidade do empregado e,

consequentemente, violação de previsões constitucionais, o que pode levar a propositura de

ação trabalhista e eventual condenação ao pagamento de danos morais.

Nestas situações, como veremos adiante, recomenda-se a regulamentação de aplicativos

pessoais durante o horário de trabalho e para fins corporativos, com correspondente sanção

em caso de descumprimento.

Monitoramento em equipamentos pessoais



Diferente do cenário anterior, pela perspectiva trabalhista, toda ferramenta de trabalho que

pertence ao empregador e é fornecida ao empregado durante a relação empregatícia para uso

profissional é considerada sua propriedade e pode ser monitorada e acessada.

Esse entendimento é amplamente aplicável para o uso de aplicativos – desde que usados em

equipamento corporativo, e e-mails corporativos.

Não obstante, a proteção da propriedade e o poder diretivo não sobrepõem à proteção a

intimidade e a privacidade do empregado, sendo recomendável que a possibilidade de

monitoramento seja expressamente prevista e divulgada, de forma que seja possível comprovar

que o empregado tinha ciência inequívoca de que o uso destas ferramentas de trabalho

poderiam ser acessadas, de forma que assuntos pessoais não deveriam ser acessados em tais

equipamentos.

Ademais, monitoramento, ainda que nas ferramentas de trabalho, deve ser realizada com

cautela, sem acesso à informações íntimas ou pessoais sem necessidade ou motivação razoável e

comprovável.

Monitoramento em ferramentas de trabalho



Entendimento Jurisprudencial



COMPUTADOR PORTÁTIL FORNECIDO PELA EMPRESA. MONITORAMENTO. JUSTA CAUSA. O equipamento cedido pelo empregador para a realização
do labor, cuida-se de ferramenta de trabalho e, por isso, podem as atividades nele empreendidas serem supervisionadas. Mutatis Mutandis, aqui,
aplica-se o entendimento sedimentado pela jurisprudência quanto à fiscalização de e-mail corporativo. Sendo descobertos, a partir de inspeção a laptop corporativo, atos de
improbidade e em concorrência com a empresa empregadora, tem-se pela caracterização de falta grave apta a viabilizar a rescisão do contrato de trabalho nos moldes do
artigo 482 da CLT. (TRT-2 10012496120195020441 SP, Relator: FLAVIO VILLANI MACEDO, 11ª Turma - Cadeira 3, Data de Publicação: 21/03/2022).

PROVA ILÍCITA. "E-MAIL" CORPORATIVO. ACESSO E UTILIZAÇÃO DO CONTEÚDO DAS MENSAGENS DOS EMPREGADOS PELO EMPREGADOR. POSSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. I. Consoante entendimento consolidado neste Tribunal, o e-mail corporativo ostenta a natureza jurídica de ferramenta de trabalho. Daí porque é permitido
ao empregador monitorar e rastrear a atividade do empregado em e-mail corporativo, isto é, checar as mensagens, tanto do ponto de vista formal (quantidade, horários de
expedição, destinatários etc.) quanto sob o ângulo material ou de conteúdo, não se constituindo em prova ilícita a prova assim obtida. II. Não viola os arts. 5º, X e XII, da
Constituição Federal, portanto, o acesso e a utilização, pelo empregador, do conteúdo do “e-mail” corporativo. III. Acórdão regional proferido em consonância ao
entendimento desta Corte Superior. IV. Recurso de revista de que não se conhece. (TST - RR: 13474220145120059, Relator: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento:
23/06/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/06/2020).

De início, corroboro o posicionamento adotado pelo magistrado de origem acerca da impossibilidade de utilização das provas produzidas por meio do aplicativo “WhatsApp" do
autor. Conforme detalhadamente analisado em sentença de origem, a gravação da conversa foi feita por "terceiro", alheio à conversa, sem conhecimento dos interlocutores.
Apesar da alegação empresarial de que a conversa foi retirada de computador da empresa, não há prova cabal nesse sentido, tampouco como se deu o acesso, presumindo-se,
inclusive, violação do login e senha do empregado. Cumpre ressaltar, outrossim, que a ilicitude da prova não está relacionada com a prova em si, mas quanto à forma em que
ela é adquirida, não sendo admissível a invasão de privacidade sob pena de afrontando diretamente ao art. 5, X e XII da CF/88. Já com relação à dispensa justificada, também
concluo que a empresa não se desvencilhou do encargo probatório. Como cediço, a falta grave, autorizadora da rescisão contratual, por justa causa, quando invocada, deve ficar
bem comprovada. Os motivos determinantes da rescisão sem ônus para o empregador, previstos no artigo 482 e alíneas da CLT, têm natureza infamante e por isso, quando
invocados, devem restar comprovados convincentemente pelo empregador, a teor do art. 818 da CLT e do art. 373 do CPC. [...] (TRT-6 - RO: 00006096020195060313, Data de
Julgamento: 04/08/2020, Segunda Turma).

Entendimento Jurisprudencial
Monitoramento de Equipamentos Corporativo. 



Ilicitude da prova. Violação ao direito de intimidade, à privacidade e ao segredo dos dados e das comunicações telefônicas, bem

como do sigilo das correspondências. Invocando princípios constitucionais, a autora consigna que a retirada do telefone celular e

verificação das conversas constantes no aparelho, viola a intimidade, o segredo das comunicações e o sigilo de correspondência,

não sendo dado ao empregador vasculhar conversa íntima havida com terceiros. Afirma que a prova utilizada na auditoria externa

(conversas de WhatsApp), foi obtida de forma ilícita, circunstância não considerada pelo juízo na sentença. Salienta que, de regra,

os dados contidos no telefone celular de qualquer pessoa, está relacionado à sua intimidade e, portanto, salvo em casos

excepcionais, o procedimento de análise dos dados do aparelho móvel requer prévia autorização judicial. Registra que no caso ora

tratado, não havia nenhuma emergência ou situação excepcional, visto que a auditoria foi realizada em 2017, para verificar fatos

supostamente ocorridos entre 2015 e 2016, ou seja, plenamente possível que a prova fosse realizada de forma legal, o que não

ocorreu e acabou por violar a intimidade e o sigilo de comunicações e correspondência. (TRT-3 - RO: 0021312-52.2017.5.04.0017.

Rel. Maria Madalena Telesca. Data de Julgamento: 29/11/2022, Terceira Turma).

Entendimento Jurisprudencial
Monitoramento de Equipamentos Pessoais. 



"(...) Quanto à alegação de invasão de privacidade por visualização do aplicativo de mensagens da reclamante, há se observar que a utilização do WhatssApp
representa uma grande inovação para comunicação pessoal e corporativa, sendo cada vez mais utilizado para comunicação profissional e transmissão de
arquivos ligados ao trabalho. Ademais, quando o aplicativo de mensagens é utilizado em dispositivos eletrônicos (smartphone, notebook, lap top) de
propriedade do empregado, não há dúvidas de que o empregador não detém nenhum poder de monitoramento/fiscalização sobre as mensagens trocadas
pelo empregado, ainda que relacionadas ao trabalho. Porém, se o empregado faz uso do WhatssApp Web no computador do empregador, ainda que
utilizando-se de número particular, está, indiretamente, autorizando o acesso e fiscalização a todo o seu conteúdo compartilhado, sem que isso represente
invasão de privacidade ou quebra de sigilo de correspondência por parte do empregador. Já é pacífico o entendimento de que tudo aquilo que faz parte da
infraestrutura da empresa, como os seus computadores, pode ser fiscalizado, sem necessidade de autorização do empregado. Nesse sentido, o
posicionamento do TST: RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIORMENTE À LEI Nº
13.467/2017. 1.PROVA ILÍCITA. "E-MAIL" CORPORATIVO. ACESSO E UTILIZAÇÃO DO CONTEÚDO DAS MENSAGENS DOS EMPREGADOS PELO EMPREGADOR.
POSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Consoante entendimento consolidado neste Tribunal, o e-mail corporativo ostenta a natureza jurídica de ferramenta
de trabalho. Daí porque é permitido ao empregador monitorar e rastrear a atividade do empregado em e-mail corporativo, isto é, checar as mensagens, tanto
do ponto de vista formal (quantidade, horários de expedição, destinatários etc.) quanto sob o ângulo material ou de conteúdo, não se constituindo em prova
ilícita a prova assim obtida. II. Não viola os arts. 5º, X e XII, da Constituição Federal, portanto, o acesso e a utilização, pelo empregador, do conteúdo do
"email" corporativo. III. Acórdão regional proferido em consonância ao entendimento desta Corte Superior. IV. Recurso de revista de que não se conhece. [...].
(RR-1347-42.2014.5.12.0059, 4ª T. Rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, DEJT 26/06/2020). Se assim o é em relação ao e-mail, para o qual o empregador tem uma
atuação ativa, acessando as mensagens, com muito mais razão inexiste violação a sigilo quando se trata de aplicativo de conversas que está aberto no
computador, ao qual não precisa de uma intenção de procurar o conteúdo. Muda-se apenas a intermediação tecnológica, mas consiste na mesma situação em
que alguém adentra em um espaço físico, por exemplo, uma sala, e ouve a conversa de outras pessoas; não há se fazer ouvir moucos a essa hipótese, da
mesma forma que não se pode exigir cerrar os olhos às mensagens que pululam do computador. Também aqui não se verifica conduta ilícita ou violadora de
interesse juridicamente protegido. Deste modo, ausente o alegado ato violador de um interesse juridicamente protegido, ausentes os elementos ensejadores
da responsabilidade civil, o que leva à rejeição do pedido de reparação de danos extrapatrimoniais. (TRT-18 - ROT: 00106613920205180122 GO 0010661-
39.2020.5.18.0122, Relator: ROSA NAIR DA SILVA NOGUEIRA REIS, Data de Julgamento: 02/06/2021, 3ª TURMA)

Entendimento Jurisprudencial
Monitoramento de Aplicativo Pessoal em Equipamento Corporativo. 



Mitigadores de Risco - Prevenção e reparação da violação aos 

direitos à intimidade e à privacidade. 



Mitigadores de Risco

• Implementação de Compliance Trabalhista  O papel do compliance é: prevenir, avaliar, conscientizar,

educar, informar, treinar, investigar e remediar eventuais abusos no monitoramento dos equipamentos

corporativos.

• Elaboração de políticas  É recomendável a implementação de políticas internas e específicas, tais como

Políticas para Uso de Ferramentas de Trabalho ou Aplicativos, com disposições claras, em linguagem

acessível, a respeito do uso dos equipamentos corporativos e das redes sociais pessoais dentro do horário

de trabalho, ou para usos profissionais, além de um Código de Ética e Conduta, reforçando o compromisso

da empresa de intolerância às práticas ilegais. Importante, ainda, a previsão de sanções específicas em caso

de descumprimento, por parte do empregado, das políticas internas estabelecidas.

Medidas para monitorar os empregados afastando a violação dos direitos à intimidade e 
à privacidade. 



• Avaliação periódica de riscos quanto à prática de monitoramento e cumprimento da LGPD (Risk

Assessment)  Procedimento de investigação e validação das condutas da empresa , para análise

de riscos quanto à prática de monitoramento e cumprimento da LGPD, especialmente dentro do

ambiente corporativo, classificando os riscos como remoto, possível ou provável com intuito de

adequar as práticas da empresa de acordo com os entendimentos jurisprudenciais.

• Previsão expressa de monitoramento em equipamentos corporativos  é recomendável que

conste expressamente no contrato de trabalho e nos termos de concessão de equipamentos que:

(i) tanto o uso de computador/celular pode ser monitorado a qualquer tempo; (ii) que o e-mail

corporativo pertence ao empregador e pode ser amplamente acessado; (iii) que tais

equipamentos não devem ser utilizados para fins pessoais. É recomendável que todos os

empregados assinem termos dando ciência dos limites e da fiscalização dos equipamentos

tecnológicos.

Mitigadores de Risco
Aplicação da Lei no Monitoramento dos Empregados. 



Obrigada! Dúvidas?
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