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A mudança no tratamento 
de dados no Brasil

Em agosto de 2018, 

foi sancionada Lei 

Geral de Proteção 

de Dados Pessoais 

(LGPD), que determina 

como os dados dos 

cidadãos podem ser 

coletados e tratados e 

prevê punições para 

transgressões
 

Com a decisão, o Brasil 
passa a fazer parte do 
grupo de países que tem 

proteção quando o assunto 
é cobertura de informações, 
ampliando as possibilidades 
de negociações com países que 
exigiam diretrizes presentes 
na legislação - assim como a 
toda a Europa, por exemplo, 
com o GDPR (Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Da-
dos), que serviu de inspiração 
para a Lei brasileira.

No Brasil, o empresário está 
no período de maturação e 
adaptação. Como será cobra-
da e fi scalizada somente no 
início de 2020, é tempo de se 
adequar a um novo universo de 
direitos e deveres, que antes 
era mal regulado por usos e 
costumes, e por leis esparsas, 
que não ofereciam segurança 
jurídica em muitos aspectos 
elementares.

A falta de uma lei anterior 
pode trazer certas difi culda-
des à adaptação ao modelo de 
tratamento e armazenamento 
de dados. Entre as estratégias 
possíveis, podemos destacar 
a nomeação encarregados 
de dados (DO) nas esferas 
empresariais, a realização de 
auditorias para checar vaza-
mentos já ocorridos e prevenir 
os futuros, além de revisão de 

contratos com fornecedores e 
clientes, checando cláusulas 
específi cas sobre dados, para 
que haja transparência entre 
as partes. 

A  antecipação e a prevenção 
são sempre os melhores cami-
nhos. Vale lembrar que essa é 
uma regulamentação positiva, 
que traz maior cuidado para os 
dados que obtemos. É neces-
sário respeitar a supremacia 
das informações coletadas, 
já que traduzem a vida dos 
nossos consumidores. Então, 
há sim, uma preocupação 
correta quando há vazamento 
de dados. 

Como pessoas jurídicas 
(empresários), devemos en-
xergar a iniciativa como uma 
vantagem, cuidando para que 
essa transição traga a melhor 
forma destes relatórios de 
impactos de dados tratados 
ou armazenados, informando 
a toda empresa – ou, ao menos 
a gerência -, para que seja 
avaliado a redução de custos, 
de dados dispensáveis em 
suas bases e algumas outras 
vantagens.

Apesar de, possivelmente, 
haver as difi culdades iniciais 
de adaptação e custos, há 
duas maneiras de enxergar a 
nova Lei: como um empeci-
lho ou como uma segurança 
para pessoas e empresas. O 
copo cheio traz o vislumbre 
dos novos negócios feitos em 
bases mais sólidas, de menos 
incertezas regulatórias num 
futuro próximo.

E você, como prefere ver? 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de 
software que desenvolve soluções de 
busca e estruturação de informações 

extraídas de grandes volumes de 
dados (Big Data) extraídos da internet 

e outras bases de conhecimento.

Eduardo Tardelli (*)

O Paquistão entregou na 
manhã de sexta-feira (1) o 
piloto indiano Abhinandan 
Varthaman, que tinha sido 
capturado há dois dias por 
militares paquistaneses, em um 
incidente aéreo. O comandante 
da Aeronáutica da Índia foi en-
tregue ao embaixador indiano 
em Islamabad e seguiu para a 
zona de Wagah, na fronteira.
Centenas de pessoas estão 
reunidas do lado indiano da 
fronteira para receber o piloto, 
tido como herói. 

O primeiro-ministro do 
Paquistão, Imran Khan, anun-

ciou a libertação do piloto, 
“como gesto de paz”, após 
apelos da comunidade inter-
nacional. Na última quarta-
-feira (27), o Paquistão abateu 
dois jatos militares indianos 
que teriam invadido seu terri-
tório e capturou os pilotos (o 
outro está internado), em um 
episódio que elevou a tensão 
entre os países, que já têm um 
histórico de rivalidade pelo 
domínio da Caxemira. Nas 
últimas semanas, Paquistão e 
Índia também protagonizaram 
outros episódios de violência 
(ANSA).

Indianos celebram retorno do piloto Abhinandan Varthaman.

Em Assunção, no encontro 
com o presidente autodeclara-
do da Venezuela, Juan Guaidó, 
o presidente do Paraguai, 
Mario Abdo Benítez, disse na 
sexta-feira (1º) que espera a 
solidariedade dos democratas e 
das pessoas que acreditam nas 
instituições. Segundo Abdo, o 
mundo deve ser claro na defesa 
dos valores, da democracia e da 
liberdade.

“Hoje ele [Guaidó] chegou a 
um país amigo. Um país que o 
apoia e defende princípios e 
valores”, afi rmou Abdo, lem-
brando que no momento em 
que Nicolás Maduro tomou 
posse, em janeiro, ele rompeu 
relações com a Venezuela. 
“Eu fi z um discurso em que 
relato que o Paraguai rompeu 
relações diplomáticas com o 
tirano, não com o povo vene-

zuelano”. Segundo Abdo, sua 
decisão, na época, foi ques-
tionada. Porém, ele reiterou 
a imporância de mensagens 
claras para o mundo. Ao lado 
de Guaidó, o paraguaio fez 
elogios e reafi rmou seu apoio 
ao governo interino. 

“Hoje nós recebemos aqui. 
Você representa a esperança 
de todo um povo porque o 
problema da Venezuela amanhã 
pode ser um problema para 
outro país. Este não é apenas 
um momento temporário, o 
Paraguai e o mundo devem ser 
claros em defesa dos valores 
libertários democráticos”. Abdo 
afi rmou reiterou que a causa da 
Venezuela é justa e que “ele tem 
o povo paraguaio e seu amigo, 
o presidente do Paraguai, por 
qualquer coisa e em qualquer 
momento” (ABr).

O presidente autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó, e o 

presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez.

A Justiça paulista aceitou a 
denúncia do Ministério Públi-
co e tornou o ex-prefeito de 
São Paulo, ex-ministro e se-
cretário afastado do governo 
paulista Gilberto Kassab réu 
por improbidade administra-
tiva. O MP acusa Kassab de 
ter cometido irregularidades 
na contratação da inspeção 
veicular quando ainda era pre-
feito (2006-2012). A decisão 
é do juiz Kenichi Koyama, da 
11ª Vara de Fazenda Pública. 
O MP denunciou também a 
empresa Controlar e a prefei-
tura de São Paulo, para que 
ressarçam os cofres públicos. 
A prefeitura foi denunciada 
por conta da aplicação de mul-
tas a motoristas, que foram 
consideradas ilegais. 

Em 2017, o ministro Dias 
Toffoli, do STF, arquivou um 
inquérito contra Kassab por 
causa do contrato e de paga-
mentos feitos pela prefeitura à 
Controlar, empresa responsá-
vel por fazer a inspeção veicu-
lar na cidade de São Paulo. Na 

Ex-prefeito Gilberto Kassab.

Outros nove ministros — 
entre eles, o da Justiça, 
Sergio Moro, e o da Eco-

nomia, Paulo Guedes — devem 
ser ouvidos pelos parlamentares 
em audiências públicas nos 
próximos dias, conforme reque-
rimentos aprovados pelas co-
missões permanentes da Casa.

Os ministros da Educação, 
Ricardo Vélez Rodríguez; da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas; da Agricultura, 
Tereza Cristiana; e do Desen-
volvimento Regional, Gustavo 
Canuto, foram ouvidos em 
audiências nesta semana. A 
primeira ministra a comparecer 
ao Senado foi Damares Alves, 
que atendeu a um convite da 
Comissão de Direitos Humanos 
no último dia 21. 

Um dos ministros esperados 
é Paulo Guedes, que comanda 
a área econômica do governo.  
Ele foi convidado para uma 
audiência pública no próximo 
dia 12, na Comissão de Assun-
tos Econômicos para debater 

Sergio Moro e Paulo Guedes estão entre os ministros que falarão 

aos senadores sobre suas diretrizes.

A Comissão de Relações 
Exteriores do Senado deve 
participar de audiência pública 
em que dirigentes do BNDES 
serão chamados a detalhar os 
empréstimos feitos pelo Brasil à 
Venezuela durante os governos 
do PT (de 2003 a 2016). O sena-
dor Eduardo Girão (Pode-CE) 
disse que os fi nanciamentos 
podem ter fortalecido os go-
vernos de Hugo Chávez e de 
Nicolás Maduro, relegando ao 
Brasil parte da responsabili-
dade pela atual crise política 
e humanitária no país vizinho. 

De acordo com o senador, 
dinheiro brasileiro fi nanciou 
metrôs, usina, ponte e sanea-
mento básico. Soraya Throni-
cke (PSL-MS) reforçou a im-
portância de debater a questão, 
dizendo que bilhões de dólares 
foram emprestados a juros 
baixos “de forma estranha”. Os 
senadores avaliaram a postura 
da diplomacia e do Exército e a 
recusa do governo de Maduro 
à ajuda humanitária enviada 
pelo Brasil e pela Colômbia, 
o que acirrou os ânimos nas 
fronteiras durante o fi m de 
semana e resultou em morte 
de civis venezuelanos. Para 

Jaques Wagner (PT-BA), a pos-
tura do Brasil sobre socorro e 
ajuda humanitária deve seguir 
fi elmente a das Nações Unidas. 

Ele acredita não ser hora de 
o Brasil se dedicar a problemas 
que estão além da fronteira 
e disse que a diplomacia bra-
sileira precisa ser “menos de 
punho de renda e mais como 
a americana, que é pragmática 
e comercial”. A posição dos 
Estados Unidos na crise foi co-
mentada por vários senadores. 
Para Telmário Mota (Pros-RR), 
o Brasil deve manter sua tra-
dição na mediação, paz e boa 
vizinhança, mas está sendo 
usado pelo governo Trump, que 
teria mais interesse no petróleo 
do que na crise humanitária. 

Humberto Costa (PT-PE) re-
forçou o discurso de Telmário, 
dizendo que o Brasil não deve 
entrar numa guerra que não é 
sua. Líder do partido de Bolso-
naro, o senador Major Olimpio 
(PSL-SP) disse que “corpos no 
chão é tudo o que o Brasil não 
quer neste momento”. E que o 
país tem grande chance de se 
colocar de forma altiva nesse 
processo como mediador (Ag.
Senado).

Horta comunitária 
poderá ser cultivada 
em área da União

Projeto em análise na Câmara 
autoriza o uso de áreas de domínio 
da União para cultivo de horta comu-
nitária orgânica por famílias de baixa 
renda organizadas em associações, 
cooperativas ou sindicatos. A pro-
posta é do deputado Rubens Otoni 
(PT-GO).  A permissão para o uso 
deverá ser dada pelo Secretário do 
Patrimônio da União e publicada no 
Diário Ofi cial. A destinação da área 
deverá ser compatível com o plano 
diretor municipal.

Atualmente, o regime geral dos 
bens da União permite utilizar essas 
áreas para eventos de curta duração, 
de natureza recreativa, esportiva, 
cultural, religiosa ou educacional. 
Otoni afi rmou que há, nas áreas ur-
banas, terrenos da União ociosos que 
acabam destinados a atividades que 
degradam a qualidade das cidades 
e da vida de seus habitantes, como 
acumulação de lixo e entulhos.

“A instalação das hortas elimina o 
mau uso dos espaços urbanos, con-
tribui para o suprimento de carên-
cias nutricionais com alimentos de 
qualidade, contribui para a preser-
vação do meio ambiente e constitui 
instrumento poderoso de educação 
e conscientização ambiental”, afi r-
mou Otoni. A proposta tramita em 
caráter conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Agricultura; de 
Trabalho; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Jorge Adorno/Reuters
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Depois de ouvirem cinco ministros, 
senadores aguardam Moro e Guedes
Pouco a pouco, os senadores tomam conhecimento das prioridades do governo de Jair Bolsonaro. Um 
mês após a posse dos parlamentares, cinco ministros já apresentaram ao Senado as principais metas e 
programas de suas pastas

e Justiça. Como é de praxe no 
Senado, existe a possibilidade 
de que os colegiados façam uma 
audiência pública conjunta. A 
presidente da CCJ, senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), e o 
presidente da CDH, Paulo Paim 
(PT-RS), aguardam resposta do 
ministério para defi nir a data 
da reunião.

As Comissões de Assuntos 
Sociais e de Educação apro-
varam convites para ouvir o 
ministro da Cidadania, Osmar 
Terra. Senadores também se 
articulam para garantir que a 
reunião seja conjunta.  Ainda 
não há data defi nida para o 
comparecimento do ministro. 
Já os desafi os da política exter-
na serão tratados em audiên-
cias públicas promovidas pela 
Comissão de Relações Exte-
riores nas próximas semanas, 
em datas a serem acertadas, 
com os ministros das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, e 
da Defesa, general Fernando 
Azevedo e Silva (Ag.Senado).

o endividamento dos estados. 
Entre os dias 13 e 14 também 
será marcada uma sessão te-
mática no Plenário para que 
o ministro da Economia possa 
expor as diretrizes econômicas 
do governo. A agenda servirá 
para debater a reforma da Pre-
vidência e o pacto federativo.

Também é aguardada a vinda 
do ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro, que 
deverá comparecer ao Senado 
para detalhar o pacote anti-
crime entregue ao Congresso. 
Foram aprovados convites em 
duas comissões: a de Direitos 
Humanos e a de Constituição 

Justiça aceita denúncia 
contra Gilberto Kassab

decisão, Toffoli acolheu parecer 
da Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) e entendeu que 
não havia indícios sufi cientes a 
respeito da participação do ex-
-prefeito nos supostos ilícitos. 

Por meio de nota, a asses-
soria do ex-prefeito informou 
que Kassab “prestará todos os 
esclarecimentos que se façam 
necessários, para demonstrar 

que agiu na defesa do estrito 
interesse público. O Tribunal 
de Justiça já absolveu o ex-
-prefeito em ação criminal 
defi nitiva sobre o mesmo 
caso, em decisão transitada 
em julgado, e o STF arquivou 
denúncia criminal sobre o 
mesmo tema, a quinta vitó-
ria judicial neste assunto” 
(ABr). 

Governo paraguaio 
defende valores, 

democracia e liberdade

Paquistão solta
piloto indiano

e esfria confl ito
EPA

Investimentos
do Brasil na Venezuela 

serão examinados

O ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, avaliou 
na última quarta-feira (27) 
como “cláusula pétrea”, e 
questão “inegociável”, a ob-
tenção de uma economia de, 
no mínimo, R$ 1 trilhão, no 
período de 10 anos, a partir 
da aprovação da proposta da 
reforma da Previdência. Se-
gundo ele, não há condições 
de negociar este ponto com 
o Congresso. 

“O que é inegociável é a 
gente conseguir chegar no um 
trilhão [de reais] de economia 
em 10 anos. Isso é inegociável. 
Como esta fórmula vai ser tra-
balhada, isso é o espaço para 
que se possa conversar”, disse 
Onyx durante 20º CEO Brasil 
2019 Conference, organizado 
pelo BTG Pactual, em São 

Paulo. Ressaltou que o valor, 
considerado inegociável, é o 
suficiente para fazer o país 
atingir o equilíbrio fiscal. 

Ele disse que, após a apro-
vação da reforma, haverá um 
“pacote de bondades para 
governadores e prefeitos”. 
“O Paulo [Guedes, ministro 
da Economia] diz sempre: 
‘Onix, a gente passa a nova 
Previdência, depois tem um 
pacote de bondades espeta-
cular para os governadores 
e os prefeitos. Vai vir um 
excelente tempo para ser 
governador no Brasil’”, disse. 
Em reuniões entre governa-
dores e prefeitos com repre-
sentantes do governo federal, 
eles cobram uma divisão mais 
equilibrada da arrecadação de 
tributos (ABr).

Onyx chama de “cláusula pétrea” 
economia gerada pela reforma


