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RESUMO 

	  

 O estudo explora a questão de como o Direito do Trabalho brasileiro protege a 

informação pessoal do empregado perante o empregador e se essa proteção considera 

deliberadamente os riscos subjacentes ao uso da informação em ambiente de crescente 

processamento automático. 

 No Capítulo I, apresenta-se no contexto internacional o problema da obtenção 

e do uso pelo empregador da informação relativa ao empregado em um ambiente de 

crescente automatização e justifica-se a necessidade de sua abordagem no Direito 

brasileiro. 

 No Capítulo II é examinado o arcabouço da proteção de dados pessoais do 

empregado nas normas internacionais. 

 No Capítulo III, buscam-se os fundamentos do conceito de dados pessoais no 

ordenamento jurídico brasileiro, principalmente na órbita constitucional, sob a 

fórmula do direito à autodeterminação informativa. 

 O Capítulo IV traça um quadro geral da proteção da informação relativa ao 

empregado no Direito do Trabalho brasileiro, considerando os limites à obtenção e ao 

uso da informação pessoal, os deveres do empregador como responsável pelo acervo 

de informações pessoais que mantém e os direitos diretamente relacionados à 

autodeterminação informativa.  

 O Capítulo V investiga as potencialidades do quadro normativo brasileiro 

atual para oferecer uma proteção ao empregado que se aproxime das finalidades 

almejadas nas normas internacionais setoriais. 

 

Palavras-chave: dados pessoais – autodeterminação informativa – privacidade do 

empregado – direitos da personalidade do empregado  



ABSTRACT 

	  

 The study is concerned with the question of how the Brazilian Labor Law 

protects the employee’s personal information from collection and use by the employer 

and whether it considers the threats to the employee that arise from increasing 

automatic processing. 

 Chapter I presents, in the international context, the problem of the employer’s 

collecting and using the employee’s personal information in a world of increasing  

automation and justifies the need for its approach in the Brazilian Law. 

 Chapter II presents the employee’s data protection framework proposed in 

international agreements. 

 Chapter III discusses the fundaments of  the concept  of “personal data” and 

its formulation as informational self-determination in the Brazilian Law  and in the 

Brazilian Constitution. 

 Chapter IV  offers a general picture of the protection of the employee’s 

information in the Brazilian Labor Law, considering the limits to its collection and 

use, the obligations of the employer as responsible for the retrieval of the stored data, 

and the employee`s rights regarding informational self- determination. 

 Chapter V investigates the possibilities of the present Brazilian Legal 

framework in offering protection to the employee on the same basis as  proposed in 

sectorial international agreements. 

 

 

Keywords: personal data – informational self-determination – employee’s privacy  

 – right to privacy 



INTRODUÇÃO 
 

 

 Desde o final da década de 1960 as preocupações com os riscos decorrentes do 

processamento automático de informações relativas à pessoa integram a agenda de 

debates internacionais. No campo político e jurídico, entra em cena um conceito novo 

– o de dados pessoais. E em torno dele surgem princípios, estabelecendo condições 

para a coleta e o processamento de informações pessoais alheias, deveres para quem 

as mantém sob sua responsabilidade e direitos para os titulares dos dados pessoais, 

como, por exemplo, o de ter acesso, corrigir, bloquear ou apagar as informações que 

estão em poder do responsável pelo processamento.  

 As relações empregatícias são um verdadeiro sorvedouro de informações 

pessoais do empregado, sendo o empregador seu principal depositário. Já na seleção 

do candidato pergunta-se sobre sua vida pregressa, formação, dados de identificação, 

e são feitos testes e entrevistas. No curso do contrato de trabalho e, em algumas 

situações, mesmo após seu término, o empregador, no cumprimento de obrigações 

legais ou no exercício de poderes de organização, controle e disciplina, também 

obtém e usa uma gama imensa de informações pessoais do empregado.  

 A informatização permite que a informação seja colhida por sistemas de 

supervisão incessante e por mecanismos cujo funcionamento não são acessíveis aos 

trabalhadores. Em algumas situações é o próprio empregado que alimenta o banco de 

informações sobre ele, uma vez que a interação e a participação ativa são estimuladas 

pelas tecnologias da comunicação. Esses aspectos já indicam que as atuais 

possibilidades de lidar com as informações pessoais do empregado pelo empregador 

representam inegável ameaça a seus direitos fundamentais. 

 De outro lado, as relações empregatícias estão imersas em um contexto no 

qual a empresa é levada a explorar ao máximo as tecnologias da informação e da 

comunicação (TICs) para aumentar sua competitividade.  

 Além das oportunidades associadas diretamente à celebração ou à execução do 

contrato de trabalho, o empregador obtém dados pessoais do empregado em razão da 

necessidade de cumprimento de políticas públicas. As relações empregatícias são um 

importante palco para a realização de objetivos diversos, como a inclusão de 



determinados grupos no mercado de trabalho, o cumprimento de padrões no 

atendimento ao consumidor, a gestão da saúde ocupacional dos empregados e o 

pagamento de benefícios previdenciários a empregados ou a seus familiares. 

Normalmente, o empregador funciona como estação de trânsito das informações 

necessárias para a realização desses misteres. E, em ambiente marcado pelo uso das 

tecnologias da informação e da comunicação, todas essas informações, mesmo que 

fragmentárias, formam uma base de dados multifuncional que, por meio das 

operações de processamento, propiciam a exploração de acordo com as expectativas e 

as políticas empresariais e trazem o risco de fragilizar a posição do empregado e de 

prejudicá-lo. 

 Na Constituição brasileira, não existe previsão expressa de proteção de dados 

pessoais, e a legislação infraconstitucional ainda não apresenta um modelo regulatório 

prévio para resolver esses problemas. Aliada a essa falta de clareza da legislação, as 

questões envolvendo a obtenção e o uso por parte do empregador de informações 

relativas ao empregado não receberam ainda a devida atenção na doutrina juslaboral 

brasileira. Elas são incluídas em estudos sobre temas mais genéricos, como o da 

preservação da intimidade e da vida privada do empregado ou das condutas 

discriminatórias; ou então em estudos nos quais o problema é tratado 

preferencialmente em relação a aspectos específicos do exercício do poder diretivo, 

como o controle de e-mails. 

 Justificam-se, assim, a atualidade do tema e o interesse em explorar a questão 

sobre como o Direito do Trabalho brasileiro protege a informação pessoal do 

empregado e se essa proteção considera deliberadamente os riscos subjacentes a seu 

uso em um ambiente de crescente processamento automático.  

 Considerando-se a pessoa do empregado e o fluxo de informações relativas a 

ela no contexto do contrato de trabalho, a proteção de dados pode ser estudada tanto 

na relação do empregado com o empregador quanto do ponto de vista de sua coleta e 

retenção realizada pelo Poder Público no exercício de intervenções regulatórias ou 

fiscalizatórias. São situações distintas, governadas por pressupostos e dinâmicas 

diferentes, destacando-se as marcas da subordinação e da contratualidade em uma e 

da soberania e da legalidade na outra. O presente estudo abordará exclusivamente a 

primeira situação, isto é, o processamento da informação relativa ao empregado pelo 

empregador. 



 Embora integrem inegavelmente o campo abrangido pelo tema “proteção de 

dados pessoais do empregado”, não serão aqui tratadas de forma aprofundada as 

inúmeras questões envolvendo o processamento de dados pessoais do empregado em 

situações específicas, como dados médicos e dados relativos a testes sobre o uso de 

álcool e de drogas. Também não se adentrará a análise específica de grupos de casos 

determinados, nos quais tradicionalmente a informação pessoal recebe tratamento 

automático, como na fiscalização por meio de câmeras de vídeo, nas gravações de 

comunicações telefônicas, no controle do uso de telefones e de celulares, no 

monitoramento de e-mail, no controle de acesso à Internet, na transferência de dados 

do empregado para advogados e para a Justiça e na utilização da informação relativa 

ao empregado como meio de prova. Todas essas situações são revestidas de inúmeras 

peculiaridades, que devem ser consideradas para uma avaliação consistente de seus 

problemas específicos quanto aos riscos para os direitos fundamentais do empregado 

– o que desborda o objetivo desta pesquisa. 

 As implicações processuais do exercício dos direitos decorrentes da 

autodeterminação informativa, assim como a investigação de situações fronteiriças à 

relação de emprego que eventualmente justificariam a proteção da informação pessoal 

dos trabalhadores também não serão exploradas na estrutura concebida para tratar da 

questão neste estudo. 

 No ordenamento jurídico brasileiro, não há uma proteção de dados pessoais 

estruturada, mas na experiência internacional existem iniciativas importantes que se 

ocuparam em propor mecanismos regulatórios talhados especificamente para o setor 

empregatício. Por essa razão, no Capítulo I, houve a necessidade de apresentar 

inicialmente no contexto internacional o problema da obtenção e do uso da 

informação relativa ao empregado em um ambiente de crescente automatização, para 

depois situá-lo no quadro normativo brasileiro e justificar a necessidade de sua 

abordagem.  

 No Capítulo II são apresentadas as principais estruturas do arcabouço da 

proteção de dados pessoais do empregado nas normas internacionais. Os conceitos 

centrais de “dados pessoais” e os aspectos essenciais para a compreensão da 

arquitetura da proteção oferecida por essas normas são estudados. Pretende-se 

oferecer parâmetros para a posterior análise do tratamento que a legislação, a doutrina 

e a jurisprudência brasileiras dão à obtenção e ao uso pelo empregador de 

informações relativas ao empregado. 



 Com o objetivo de situar fundamentos que permitam a articulação de uma 

proteção de dados pessoais do empregado equivalente à proposta pelo arcabouço 

estudado no capítulo anterior, o Capítulo III busca os lineamentos do conceito de 

“dados pessoais”  no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente na órbita 

constitucional, sob a fórmula do direito à autodeterminação informativa. 

 Observando os elementos apresentados, o Capítulo IV examina a expressão do 

direito à autodeterminação informativa na doutrina e nos precedentes trabalhistas 

nacionais. São apresentados os alicerces doutrinários sobre como é concebido o 

conflito entre os interesses do empregado (principalmente os protegidos pelos direitos 

da personalidade) e os interesses do empregador no exercício do poder diretivo. O 

capítulo traça um quadro geral da proteção da informação relativa ao empregado no 

Direito brasileiro, considerando o tripé objeto de regulação nas normas internacionais: 

os limites à obtenção e ao uso da informação pessoal; os deveres do empregador 

como responsável pelo acervo de informações pessoais que mantém; e os direitos 

diretamente relacionados à autodeterminação informativa. Ao final, avalia-se em que 

medida as soluções atualmente propostas têm pontos de confluência com o arcabouço 

da proteção de dados pessoais do empregado a que se faz referência no Capítulo II e 

se elas o instrumentalizam a exercer o controle sobre as informações a seu respeito 

em poder do empregador. 

 No Capítulo V, averiguam-se as potencialidades do quadro normativo 

brasileiro atual para oferecer uma proteção ao empregado que se aproxime das 

finalidades almejadas nas normas internacionais setoriais. Após uma reflexão sobre o 

que essencialmente está em jogo na proteção de dados pessoais do empregado, os 

interesses envolvidos e o papel da informação nas modernas relações empregatícias, 

examina-se a necessidade de lei para alcançar os fins protetivos. O capítulo é 

concluído com algumas sugestões em direção à consolidação da construção de uma 

proteção da informação pessoal do empregado no Direito do Trabalho brasileiro mais 

próxima das finalidades da proteção de dados pessoais. As sugestões giram em torno 

dos três principais eixos objeto de regulação nas normas internacionais: os limites à 

obtenção e ao uso da informação pessoal; os deveres do empregador como 

responsável pelo acervo de informações pessoais que mantém; e os direitos 

diretamente relacionados à autodeterminação informativa. 
 



Conclusão 
 

 

 Apresentado o problema – a necessidade de traçar limites para a obtenção e o 

uso pelo empregador da informação pessoal do empregado – e percorridos vários de 

seus aspectos, cumpre-nos, na reta final deste estudo, formular as conclusões a que 

chegamos após o trajeto realizado. Elas já foram em grande parte apresentadas nos 

desfechos de cada capítulo, tendo em vista que se optou por neles expor os pontos 

essenciais relacionados à pergunta que motivou sua inclusão na estrutura do projeto. 

Houve igualmente preocupação em externar no corpo dos capítulos as ligações entre 

as etapas percorridas, eis que cada capítulo fornece elementos para o subsequente. 

Assim, parte do que será feito aqui é reapresentar enxutamente o que já foi formulado 

nas conclusões parciais.  

 Não obstante, existem sempre aspectos que remanescem latentes no material 

apresentado e que não ganham voz nos resultados parciais expostos ou cuja percepção 

só é possível após a finalização integral do percurso e da argumentação apresentada. 

Eles serão então aqui externados. 

 Os limites na obtenção ou no uso pelo empregador de informação pessoal do 

empregado implicam necessariamente escolhas que envolvem direitos fundamentais, 

e a ausência de regras claras ou de um sistema uniforme de tutela torna o terreno 

ainda mais escorregadio.  

 Como, diferentemente do que ocorre entre nós, no plano internacional existe 

uma resposta estruturada para esse problema – a proteção de dados pessoais do 

empregado –, partimos, então, dela.  

 A pergunta central que moveu este estudo, então, é sobre que proteções o 

Direito do Trabalho brasileiro atualmente oferece à informação pessoal do empregado, 

considerando principalmente o ambiente fortemente informatizado. E se essa ideia se 

aproxima daquilo que no discurso internacional recebe o nome de proteção de dados 

pessoais. 

 Não obstante o direito à autodeterminação informativa do empregado seja 

afirmado entre nós, ele parece que não encontrou ainda uma expressão concreta bem 

delineada no campo das relações empregatícias. Na atualidade, a despeito de esforços 

doutrinários e da jurisprudência trabalhista, não nos parece que se possa afirmar a 



existência de uma proteção no Direito do Trabalho brasileiro em moldes semelhantes 

ao da proteção de dados pessoais. 

 Entretanto, no material normativo, doutrinário e jurisprudencial considerado 

na pesquisa identificaram-se elementos que apontam para a existência de uma 

proteção da informação do empregado no Direito brasileiro. Essa proteção, contudo, 

não se baseia em um conceito com a mesma extensão e plasticidade fornecidas pelo 

conceito de “dados pessoais” nem compartilha os mesmos objetivos nele formulados.  

 Pelos elementos colhidos, a proteção da informação hoje existente não forma 

ainda um sistema uniforme de tutela que permita uma clara visualização dos aspectos 

que ela considera em sua configuração. Em regra, não se vê diferenciação entre as 

situações que envolvem a obtenção e o uso da informação pessoal e as condutas que 

provocam desconforto e constrangimento. Situações que abrangeriam a indagação 

sobre os limites na obtenção e no uso da informação pessoal do empregado pelo 

empregador frequentemente não são percebidas como tal e, consequentemente, não 

são incluídas entre as que são revestidas de relevância para fins da argumentação 

jurídica apresentada nos casos concretos examinados pelos tribunais. Parece que não 

há ainda um claro dimensionamento do que exatamente está em jogo no conflito entre 

os interesses do empregado e os do empregador no que diz respeito à obtenção e ao 

uso da informação pessoal do empregado. 

 As diferenças entre a proteção da informação pessoal atualmente oferecida e o 

arcabouço da proteção de dados pessoais são visíveis, tanto no que diz respeito aos 

pressupostos sobre os quais a proteção está estruturada quanto em relação à sua 

própria finalidade ou função protetiva. Quanto aos pressupostos, a tutela atualmente 

oferecida está fundada principalmente na ideia de lesão. Diferentemente, a proteção 

de dados pessoais do empregado se faz tendo em vista principalmente os riscos 

envolvidos para os interesses do empregado. Quanto à função protetiva, não nos 

parece que a proibição de discriminar seja o pilar central que norteia a proteção de 

dados pessoais, porque, mesmo que a informação não leve a nenhuma discriminação, 

pode faltar fundamento de legitimidade ou finalidade que autorize seu uso pelo 

empregador. 

 A arquitetura da proteção de dados pessoais do empregado parte da premissa 

de que este deve ter o controle das informações que o empregador dispõe sobre ele, 

assim como dos processos pelos quais essas informações estão sendo obtidas e usadas. 

A estrutura da proteção está baseada em um conceito extremamente amplo e plástico, 



que é o de dados pessoais. Contudo, a resposta protetiva pretendida não vem 

exclusivamente da aplicação do conceito de “dados pessoais”, mas, sim, da 

articulação dele com os demais princípios de proteção. É de observar que esses 

princípios não oferecem propriamente uma resposta final para as situações, mas 

fornecem diretrizes que permitem a solução normativa de problemas em setores e 

contextos particulares. Um dos principais meios de lhe dar efetividade está na 

observância pelo empregador dos princípios limitatórios na obtenção e no uso da 

informação pessoal do empregado e no cumprimento dos deveres de gerência e de 

guarda como responsável pelo tratamento da informação. É inegável igualmente a 

necessidade de o empregado ter amplo acesso a esse acervo e poder exercer os 

direitos diretamente relacionados à exatidão da informação relativa a ele. Do ponto de 

vista do exercício do direito à autodeterminação informativa, as principais 

consequências jurídicas da violação não estão adstritas à rescisão contratual, com 

eventual indenização por violação e danos morais, porque mais importante é a 

possibilidade de o empregado ou de seu representante interferir no conteúdo da 

informação armazenada ou nos processos de sua obtenção e uso. 

 Nas relações empregatícias, esse arcabouço conceitual e principiológico não 

só é bem-vindo como também absolutamente necessário. As tecnologias da 

informação e da comunicação permitem ao empregador um aumento substancial da 

capacidade de coleta e processamento da informação pessoal do empregado. As 

fontes para obtenção foram alargadas, principalmente com o advento da Internet e de 

suas ferramentas e aplicações. As antigas questões sobre o controle da qualidade ou 

da quantidade de trabalho se revestem de novos desafios, considerando o dilúvio de 

informações relativas ao empregado que são carreadas. Por outro lado, os riscos de 

frustração dos direitos fundamentais do empregado são incalculáveis. 

 Ademais, a obtenção de informações relativas ao empregado se faz em um 

cenário no qual a informação desempenha um papel central, inclusive na organização 

do sistema produtivo. Isso faz com que a obtenção e o uso da informação relativa ao 

empregado tenha um significado nevrálgico para o próprio interesse do empregador. 

 A despeito de não haver norma constitucional expressa, entendemos que 

existem fundamentos constitucionais no nosso Direito que autorizam a articulação de 

uma proteção da informação pessoal baseada nos mesmos princípios da proteção de 

dados pessoais formulados nas normas internacionais. Com efeito, a Constituição 

Federal de 1988, além de garantir a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, 



firma também uma cláusula geral de promoção da pessoa – a dignidade da pessoa 

humana. Face aos inegáveis riscos à pessoa decorrentes da obtenção e do uso da 

informação relativa a ela em ambiente marcado pelo processamento automático, o 

direito à autodeterminação informativa se inscreve na órbita dessas proteções.  

 A ausência de um marco legal que trate expressamente da proteção de dados 

pessoais também não inviabiliza integralmente sua articulação no campo trabalhista. 

Ela pode ser parcialmente construída por cláusulas gerais que norteiem a celebração e 

a execução do contrato, com base na probidade e na boa-fé objetiva. Há ainda, na 

legislação aplicável, inegáveis indicadores de limite na obtenção e no uso pelo 

empregador de informações relativas ao empregado e que podem e devem ser 

considerados pelo intérprete. As indicações da legislação são, entretanto, bem mais 

escassas no que tange aos deveres do responsável pelo tratamento da informação 

(gerência e guarda) e aos direitos daqueles a quem ela se refere.  

 Todavia, é necessário reconhecer que a proteção de dados pessoais não parece 

estar focada para proteger o direito do empregado de estar livre de intrusões no seu 

dia a dia de trabalho, embora não repila esse aspecto. Ela reflete mais fortemente a 

preocupação em proteger o empregado do mau uso da tecnologia e em encontrar o 

equilíbrio adequado entre os principais interesses que estão em jogo quanto à 

obtenção e ao uso da informação – os do empregado, os do empregador e o interesse 

público. 

 Nem todas as questões atinentes à proteção de dados pessoais são da órbita do 

exercício do poder de direção do empregador. Em algumas hipóteses, a própria 

legislação se encarrega de solucionar previamente o conflito dos interesses que estão 

em jogo. 

 Na nossa avaliação, o arcabouço da proteção de dados pessoais não dá por si 

só resposta para todas as questões que envolvem a obtenção e o uso da informação 

pessoal do empregado e que se localizam no debate sobre os limites do poder diretivo. 

Antes mesmo de se abordar que informações podem ser colhidas sobre o empregado, 

é necessário ter clareza sobre os comportamentos ou os aspectos que podem 

legitimamente ser alvo de interesse para fins de obtenção e uso da informação, isto é, 

sobre qual seu significado para a relação empregatícia e que aspectos podem ser 

objeto de controle e monitoramento. Assim, parte do problema da obtenção e do uso 

da informação pessoal envolve a própria compreensão da relação de emprego e do 

significado da lealdade e da justiça no contexto do trabalho. Tudo indica que é 



necessária uma interação entre as práticas e a legislação trabalhista e a proteção de 

dados pessoais do empregado. 
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