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OPINIÃO
Proteção de Dados: 

hambúrguer
com ou sem CPF?

Há poucos meses, eu e 

mais dois profi ssionais 

da área de compliance 

participamos de uma 

masterclass para 

alunos de MBA de uma 

instituição de ensino

Após o evento, os convi-
dei para jantar e então 
um deles sugeriu que 

fossemos em uma conhecida 
hamburgueria da cidade. Ao 
chegarmos no local, um dos 
amigos foi ao toalete e o ou-
tro, mais familiarizado com o 
cardápio, tomou à frente para 
pedir. Fiquei olhando o cardá-
pio, quando ouvi o atendente 
solicitando CPF, CEP, endere-
ço, número do telefone celular, 
email e data de nascimento 
ao meu amigo antes mesmo 
de que ele pudesse fazer seu 
pedido. 

Sem titubear ou questionar o 
motivo, ele forneceu seus da-
dos pessoais e fez o pedido. Ao 
fi nalizar, o outro amigo que ha-
via ido ao toalete veio ao nosso 
encontro e, curioso para saber 
nossa escolha, nos indagou: E 
aí, o que pediram? Prontamen-
te respondi que, por enquanto, 
só o CPF. Chegada minha vez 
na fi la, avisei que o meu ham-
búrguer era sem CPF. Eis que 
o atendente, muito diligente, 
ainda perguntou meu e-mail, 
numero de telefone celular 
e data de nascimento, e eu 
recusei peremptoriamente a 
responder.

O rapaz não compreendia 
o motivo da minha recusa, 
mesmo após dizer que iria me 
ligar no dia do meu aniversário 
para me dar de presente um 
delicioso hambúrguer. Disse, 
sem a menor cerimônia, que 
preferia pagar o hambúrguer a 
ele para que jamais me ligasse 
no meu aniversário. Sim, o meu 
hambúrguer veio muito salga-
do. Mas essa é outra questão.

Quando as pessoas me 
perguntam se a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
foi criada apenas para copiar 
o modelo europeu (GDPR) 
ou para evitar que aconteça 
no Brasil o que aconteceu nas 
eleições norte-americanas com 
o escândalo do caso Cambridge 
Analytics, eu percebo o quanto 
as pessoas não têm noção da 
importância da segurança dos 
seus dados pessoais.

Para tentar explicar, começo 
dizendo o quão banal fi cou a 
utilização dos nossos CPFs. O 
CPF é o número de contribuin-
te de imposto sobre a renda, ou 

seja, por detrás do nosso CPF 
está o sigilo bancário e fi scal 
pessoal. Acontece que o nosso 
CPF se tornou substituto dos 
números dos nossos documen-
tos ofi ciais de identidade (RG, 
CNH, identidade profi ssional), 
que são os meios legais hábeis 
a comprovar quem somos 
para qualquer pessoa ou au-
toridade.

Por que o CPF, que não tem 
foto, nem cartão físico, tem 
tamanha importância para 
fi ns de cadastro? Porque a 
todo tempo existem diversos 
bancos de dados e robôs ana-
lisando cada passo da nossa 
vida para traçar perfi s sócio-
-econômicos e aperfeiçoar 
estratégias de vendas ou para 
venda desses dados. Tudo sem 
o conhecimento e consenti-
mento dos proprietários dessas 
informações.

A LGDP foi criada para mo-
ralizar esses procedimentos 
de coleta e uso dos dados, 
denominado de tratamento, 
determinando aos agentes 
públicos ou privados que infor-
mem exatamente a fi nalidade 
do tratamento dos dados e 
limitando o tratamento apenas 
aos dados sufi cientes para a 
fi nalidade informada.

A lei também resgata o po-
der de dono do proprietário 
dos dados, permitindo que, a 
qualquer tempo, seja pedida a 
correção, a exclusão de seus 
dados do banco de cadastro ou 
mais informações sobre o tra-
tamento dado às informações 
que lhe pertencem, bem como 
seja garantida a proteção des-
ses dados contra vazamentos 
indevidos, sob pena de multas 
que podem variar de 2% do 
faturamento da empresa a R$ 
50 milhões.

É importante lembrar que a 
partir de fevereiro de 2020 há 
o início da vigência da lei, e a 
informação, o fornecimento 
com consentimento e necessi-
dade do tratamento dos dados 
pessoais individuais somente 
poderá ser utilizado para a 
fi nalidade pretendida. Na prá-
tica, a aplicação da lei diz que 
quando formos comprar um 
hambúrguer, somente poderá 
ser pedido o número do nosso 
CPF, se tiver como fi nalidade a 
emissão de nota fi scal. 

Cadastro de cliente se faz 
com outras informações con-
sentidas e respeito à individu-
alidade, não precisa de lei para 
isso, mas de bom senso.

(*) - É advogado, especialista em 
Direito Penal, e associado fundador 

do Instituto Compliance Rio.

Yuri Sahione (*)
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Com quatro brasileiros, a re-
vista “France Football” anunciou 
os 30 indicados à Bola de Ouro 
de 2018, que premiará o melhor 
jogador do mundo. Entre os bra-
sileiros presentes na lista estão 
o atacante Neymar, do PSG, o 
goleiro Alisson e o centroavante 
Roberto Firmino, do Liverpool, e 
o lateral Marcelo, do Real Madrid.

O prêmio será entregue no dia 
3 de dezembro e o vencedor será 
escolhido por um júri composto 
por jornalistas especializados do 
mundo tudo. Os três principais 
critérios analisados por eles 
serão: performances individual 
e coletiva, classe do jogador e 
carreira. Mas os favoritos são cra-
que português e atual detentor 
do prêmio, Cristiano Ronaldo; o 
croata Luka Modric, vencedor 
do prêmio The Best, da Fifa; o 
argentino Lionel Messi; o egípcio 
Mohammed Salah; e o francês 
Kylian Mbappé.

Na disputa pelo prêmio tam-
bém estão Kevin De Bruyne, 
do Manchester City; Thibaut 
Courtois, do Real Madrid; Eden 
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O instituto de pesquisa ale-
mão Leibniz descobriu uma 
estrela muito rara, uma as 
mais antigas já observadas na 
galáxia, que coloca em dúvida 
os atuais conhecimentos de 
como foram formados os pri-
meiros astros. A descoberta foi 
publicada na revista científi ca 
“Monthly Notices”, da Royal 
Astronomical Society.

O estudo veio do projeto 
internacional Pristine, guiado 
pelo Leibniz em colaboração 
com a Universidade de Es-
trasburgo, que vai em busca 
das estrelas mais antigas da 
Via Láctea a fi m de entender 
o universo e as suas origens. 
Chamada Pristine 221, a 
estrela conta o início do Uni-
verso, já que a sua particular 
composição pobre em metais 
e quase sem a presença de 
carbono questiona a formação 
dos astros. 

“Os cientistas sempre pen-

Em nota, o Itamaraty 
informa que há dúvidas 
sobre as circunstâncias 

em que ele morreu e pede 
investigação transparente do 
caso. O vereador Albán estava 
detido na sede do Serviço Boli-
variano de Inteligência (Sebin), 
sob acusação de envolvimento 
com o atentado contra Maduro, 
no início de agosto. 

De acordo com a Polícia do 
país, ele se jogou do décimo 
andar de um edifício na Plaza 
Venezuela de Caracas, quando 
ia ser levado para os tribunais. 
“As circunstâncias da morte de 
Fernando Albán em instalações 
prisionais sob direto e integral 
controle das autoridades ve-
nezuelanas suscitam legítimas 
e fundadas dúvidas quanto a 
eventuais responsabilidades 
e exigem a mais rigorosa, 
independente e transparente 
investigação”, diz a nota do 
Itamaraty.

De forma objetiva e direta, o 
Itamaraty cobra explicações de 
Maduro: “O governo brasileiro 
recorda a obrigação do Estado 

Cortejo do corpo do vereador venezuelano Fernando Albán que “teria se matado”,

enquanto detido no sistema prisional do país.

Dos 513 deputados eleitos 
no último domingo (7), ape-
nas 125 se declaram negros. 
De acordo com levantamento 
da Câmara, o número de par-
lamentares negros cresceu 
quase 5% em relação a 2014, 
quando os eleitos totalizavam 
106 parlamentares. Ainda 
assim, a representatividade 
continua baixa: 75% declaram 
a cor branca, enquanto pardos 
e pretos totalizam pouco mais 
de 20%. Ainda há parcela 
menor ocupada por amarelos 
(0,389%) e indígena (0,19%).

De acordo com o IBGE, mais 
de 54% da população brasi-
leira é formada por negros 
(soma de pretos e pardos). De 
um total de 442 candidatos a 
deputado federal em todo o 
país que se declararam pre-
tos, apenas 21 conseguiram 
se eleger. Com cinco nomes 
ligados ao PSD, PHS, Avante, 
PRB e PT, o estado da Bahia 
despontou como o que mais 
contribuiu para aumentar 
essa representatividade na 
Câmara. 

O Rio de Janeiro elegeu 
seis candidatos que se au-

De acordo com o IBGE, mais de 54% da população brasileira é 

formada por negros (soma de pretos e pardos).
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Falha expõe dados 
pessoais de 500 mil 
usuários do Google+

Os dados pessoais de mais 
de 500 mil usuários do Google+ 
fi caram expostos na rede social 
por conta de um problema de 
software do Google, admitiu a 
empresa na segunda-feira (8). 
A falha permitiu que qualquer 
pessoa tivesse livre acesso sobre 
informações pessoais dos usuá-
rios, como nome, endereço de 
e-mail, profi ssão e gênero. Os 
dados eram mostrados mesmo 
que estivessem marcados como 
privados.

Segundo a imprensa norte-
-americana, o erro em questão 
só foi consertado em março, 
durante uma revisão interna da 
empresa. No entanto, estima-
-se que a falha na rede social 
tenha começado em 2015. O 
Google, por sua vez, informou 
que ninguém mal intencionado 
descobriu a falha nestes três 
anos, antes da empresa. A multi-
nacional norte-americana ainda 
alegou que ninguém usou a vul-
nerabilidade da rede social para 
acessar os dados dos usuários.

Após a polêmica, o Google 
anunciou que irá descontinuar o 
Google+ nos próximos 10 meses. 
A empresa alegou que o baixo 
uso da rede social é um dos prin-
cipais motivos para encerrar as 
atividades do serviço (ANSA).

Brasil cobra explicações sobre suposto 
suicídio de opositor de Maduro

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, cobrou ontem (9) explicações do 
presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre a morte do seu opositor Fernando Albán

venezuelano e do governo do 
Presidente Nicolás Maduro de 
garantir a integridade de todos 
aqueles que tenham sob sua 
custódia”. O Ministério Público 
da Venezuela informou que há 
uma investigação em curso. O 
Primero Justicia (PJ), partido 

do vereador, denunciou o caso 
como assassinato.

O Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Re-
fugiados (Acnur) informou 
que vai investigar a morte de 
Fernando Albán, como parte 
do relatório elaborado pelo 

Conselho de Direitos Humanos 
sobre os abusos cometidos na 
Venezuela. Ravina Shamdasani, 
porta-voz do Acnur, disse que 
a morte do vereador será um 
dos assuntos da investigação 
sobre as violações dos direitos 
humanos da organização (ABr).

Número de negros na Câmara cresce, 
mas não chega a um quarto do total

todeclararam pretos. A Bahia 
também lidera o número de 
pardos eleitos como deputados 
federais. Entre os 104 nomes 
que garantiram essa vaga, 13 
foram escolhidos pelos baia-
nos. Do total de 32 senadores 
eleitos no último domingo, 14 
se declaram negros. A Casa é 
composta por 81 parlamentares 
e disse não ter um levantamento 
ofi cial a respeito da declaração 
de cor dos senadores que foram 
escolhidos no pleito anterior.

Para o Senado, dos 35 candi-
datos que se declararam pre-
tos, apenas três foram eleitos: 
Weverton (PDT-MA), Mecias 
de Jesus (PRB-RR) e Paulo 
Paim (PT-RS) que se reelegeu 
para mais um mandato. Entre 
pardos, 75 se candidataram 
ao Senado e apenas 11 se 
elegeram por Alagoas, Ceará, 
Maranhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso, Pará, Pernambuco, 
Rondônia, Roraima, Santa 
Catarina e Sergipe (ABr).

Quatro brasileiros concorrem ao 
prêmio Bola de Ouro

Hazard, do Chelsea; Luis Suáres, 
do Barcelona; e Paul Pogba, do 
Manchester United. Entre os 
maiores vencedores da premia-
ção estão os holandeses Johan 
Cruyff e Marco Van Basten, 
o francês Michel Platini e o 
português Cristiano Ronaldo. 
Já o último italiano a vencer a 
premiação foi o zagueiro Fabio 
Cannavaro, em 2006. Enquanto 
o último brasileiro a ter levado 
o prêmio foi o meio-campista 
Kaká, em 2007.

Nesta edição, a revista também 

irá entregará a Bola de Ouro 
para uma jogadora do futebol 
feminino, e na disputa está a 
brasileira Marta, recém-eleita 
a melhor do mundo pela Fifa. 
Outra novidade é o Troféu Kopa, 
que premiará o melhor jogador 
sub-21 da temporada. Entre os 
participantes estão dois italianos, 
o goleiro Gianluigi Donnarumma 
e o atacante Patrick Cutrone, 
ambos do Milan. A premiação 
também conta com a presença 
do brasileiro Rodrygo, do Santos 
(ANSA).

Instituto alemão descobre 
estrela rara pobre em carbono

saram que o carbono fosse um 
elemento necessário na for-
mação estelar, porque resfria 
e fragmenta as nuvens de gás 
nas quais [os astros] nascem”, 
explicou Pascale Jablonka, 
um dos autores do estudo. Os 
pesquisadores guiados pelo 
Else Starkenburg utilizaram 
o telescópio Canadá-França-
-Hawaii, do observatório de 
Mauna Kea, para realizar uma 
primeira seleção das melhores 
candidatas que mostravam a 
composição certa. 

Depois, recorreram aos 
telescópios do Grupo Isaac 
Newton, das Canárias, e do 
European Southern Observa-
tory, no Chile, para analisar 
as estrelas detalhadamente. 
“É uma descoberta muito 
importante que coloca em 
discussão tudo que sabemos 
do Universo primordial e das 
primeiras estrelas”, comentou 
Jablonka (ANSA).

Tratamento 
para hemofi lia B

A  Anvisa aprovou um novo pro-
duto biológico para o tratamento 
e a prevenção de sangramento de 
pacientes com hemofi lia B – uma 
defi ciência congênita do fator 
IX. A hemofi lia é uma doença 
hemorrágica hereditária ligada 
ao cromossomo X, caracterizada 
pela defi ciência ou anormalidade 
da atividade coagulante do fator 
VIII (hemofi lia A) ou do fator IX 
(hemofi lia B). O Idelvion (alfa-
-albutrepenonacogue), também 
controla e previne sangramento 
em ambientes cirúrgicos.

A agência informou que o 
medicamento é uma proteína pu-
rifi cada produzida por tecnologia 
de DNA recombinante, gerada 
pela fusão genética de albumina 
recombinante com o fator IX de 
coagulação recombinante. O pro-
duto substitui de forma efi caz o 
fator ausente e fornece intervalos 
de administração mais longos. A 
prevalência estimada da doença 
no Brasil é de um caso em cada 5 
mil a 10 mil nascimentos do sexo 
masculino para a hemofi lia A e de 
um caso em cada 30 mil a 40 mil 
nascimentos do sexo masculino 
para a hemofi lia B (ABr).


