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Quem tem acesso a informações confidenciais pode enfrentar situações como a de ocultar a 
futura demissão do próprio noivo 
 
No Brasil, a quebra ilegal do sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa provocou 
rebuliço sobre o direito ao uso de informações confidenciais e causou a derrocada não somente 
do então ministro Antonio Palocci mas também do alto escalão da Caixa Econômica Federal.  
 
Nos Estados Unidos, o presidente George W. Bush foi acusado de ter determinado a divulgação 
do nome de uma ex-agente da CIA (Agência Central de Inteligência), violando um segredo de 
Estado. 
 
Os fatos recentes reacenderam a discussão sobre um tema ainda visto como tabu em muitas 
corporações: o sigilo profissional. 
 
Não faltam situações - desconhecidas pelo público - em que o vazamento de dados altera os 
rumos dos profissionais envolvidos. A relações públicas Joana (nome fictício), 30, é um 
exemplo disso. Como passava por um período "emocionalmente difícil", foi orientada por sua 
chefe a procurar o auxílio de uma psicóloga. 
 
Diagnosticada a depressão, recebeu a indicação para um tratamento paralelo com um 
psiquiatra. Após seis meses de sessões, quando toda a equipe se preparava para ir almoçar, 
Joana foi repreendida pela chefe: "Ela perguntou em voz alta, na frente de todos, por que eu 
não estava seguindo o tratamento", recorda. 
 
"Assim como a psicóloga, o psiquiatra era amigo da minha gerente e entrou em contato com 
ela, o que não fazia sentido sendo que era meu médico", lamenta. A relações públicas quis dar 
queixa do psiquiatra, mas desistiu. 
 
Para o presidente da Comissão de Bioética do Hospital das Clínicas da USP, Cláudio Cohen, "a 
atitude do psiquiatra foi errada". "Sigilo é o ponto mais importante de qualquer profissão 
médica. Quem guarda um segredo tem poder sobre os outros", afirma. 
 
Noiva em fuga 
 
A publicitária Magali de Fátima Araújo Almeida, 33, decidiu não quebrar a barreira do segredo.  
 
Quando trabalhava no departamento de recursos humanos de uma multinacional, a publicitária 
passou por uma saia justa: foi encarregada de demitir o noivo. 
 
"Ninguém na empresa sabia que formávamos um casal. Estávamos terminando de construir 
nossa casa, e eu, que sou extremamente consumista, tive de começar a inventar desculpas 
para brecar todos os gastos", lembra. 
 
Pior do que saber que demitiria seu companheiro foi ter sido notificada do fato 20 dias antes. 
"Eu me sentia dormindo com o inimigo", diz Almeida, que guardou segredo até o dia definido 
para dispensar o noivo. 
 
"Quando o chamei, falei que tinha uma notícia "não boa" para dar. Ele perguntou se eu havia 
desistido de casar. Depois, ficou muito bravo comigo, mas eu expliquei que era uma questão 
ética e que, se contasse antes, seríamos dois desempregados em lugar de um", conta ela, que, 
pouco tempo depois, casou-se e convidou os colegas de trabalho para a festa. 
 
Leia mais 
 
Violação de segredo profissional é crime  
 



Dependendo da gravidade, detenção pode chegar a quatro anos; para advogados, autodefesa 
é exceção  
 
A psicóloga Andrea Sebben passou por uma situação complicada em seu consultório logo no 
início da carreira. Ela conta que tinha certeza de que uma de suas pacientes, uma menina de 
seis anos, era abusada sexualmente pelo próprio pai, apesar de não revelar o fato 
abertamente. 
 
"Conversei com os pais e eles negaram. Não podia ir à escola expor o fato, já que era uma 
informação sigilosa", lembra Sebben. Para resolver o caso, a psicóloga encaminhou a menina 
para exames neurológicos. "Procurei antecipadamente o médico e contei-lhe a história. Ficou 
provado [que a criança havia sido molestada]." 
 
A atitude de Sebben foi correta, de acordo com a presidente do Conselho Federal de Psicologia, 
Ana Bock. "O problema é quando o profissional divulga informações para outros que não têm 
obrigação de sigilo", defende. 
 
A última atualização do código de ética do psicólogo, no ano passado, teve justamente a 
questão do sigilo como polêmica. "O código anterior dizia que o segredo jamais poderia ser 
quebrado", diz Ana Bock. "[Agora,] com responsabilidade, o sigilo pode ser quebrado em 
situações de conflito entre princípios e regras do código. Foi um enorme avanço." 
 
Sigilo familiar 
 
Segundo Luiz Flávio Borges D'Urso, presidente da OAB-SP (Ordem dos Advogados do Brasil), a 
proteção do sigilo profissional é tão importante que violá-la pode ser considerado um crime 
perante a lei. "O advogado, por exemplo, tem a obrigação de levar para o túmulo tudo aquilo 
que um cliente revelar a ele", aponta. 
 
Segundo a legislação federal, violar o segredo profissional ou o sigilo funcional é crime e pode 
levar a detenção de até quatro anos, de acordo com a gravidade. 
 
A única exceção na qual um advogado pode quebrar o sigilo de uma informação é para se 
proteger, na avaliação de D'Urso. No entanto, se uma servente está limpando a sala de um 
advogado, escuta uma conversa e a torna pública, não comete crime. "Ela pode sofrer ação 
civil, mas não criminal", explica D'Urso. "Só há crime se a lei afirma que tal profissão está 
protegida por sigilo", diz. 
 
Com 28 anos de carreira, Souvenir Zalla, CEO da Edge Group, empresa de consultoria para 
negócios eletrônicos, diz que sempre soube que não podia revelar publicamente o que via no 
âmbito profissional. "Trabalho em firmas em que a tecnologia faz a diferença no produto final", 
explica. 
 
Há alguns anos, quando trabalhava no desenvolvimento de um sistema que traria um 
diferencial competitivo, seu irmão era seu concorrente direto. "Ele perguntava se eu não podia 
dar uma olhada no projeto dele e dizia que, se não fosse aprovado, poderia ser despedido."  
 
Mas Zalla diz ter prezado a confiança de seus clientes e se mantido alheio aos pedidos. 
 
"Quando se fala em sigilo, os pontos mais importantes são a transparência e a boa-fé", aponta 
o advogado trabalhista Wiliam Rodrigues. Para ele, é fundamental que sejam delimitados 
claramente quais são os limites de acesso a documentos pela firma. 
 
"É imprescindível que o empregador informe o que vai monitorar. Se o fizer sem aviso, a 
demissão ou outra penalidade pode ser revertida. O trabalhador pode até pleitear indenização 
por dano moral, uma vez que houve invasão de privacidade", conclui. 
 
Maracutaia 
 



A secretária L.O.G., 28, era responsável pelo pagamento de consorciados em uma 
concessionária. A empresa foi assaltada, e, assim que os criminosos saíram, os funcionários 
chamaram a polícia. 
 
"Liguei para o dono da revenda, e ele me mandou dispensar a polícia de imediato", relata. A 
empresa assaltada era uma filial, e apenas a matriz era segurada. "Fizeram alguma 
maracutaia para indicar que a matriz tinha sido o alvo do roubo. Como a empresa não andava 
bem [das finanças], deduzi que o dono fez isso para se favorecer", afirma a secretária, que 
nunca tornou público o fato. 
 
Leia mais 
 
Treinamento de funcionários é a chave para manter segredo 
 
As maiores interessadas em evitar o vazamento de informações são, em geral, as empresas, 
que investem cada vez mais no desenvolvimento de mecanismos que impeçam esses 
acontecimentos. 
  
"O elo fraco pára guardar segredos são as pessoas", opina Malu Fernandes, que desenvolveu 
pro dutos de engenharia que exploram a vulnerabilidade das firmas. "Por trás de sistemas 
caros e de última geração, existem pessoas comuns, com frustrações", diz. 
  
Para os especialistas em segredos empresariais, a melhor solução para funcionários que falam 
demais é apostar em treinamento. 
 
Renato Opice Blum, advogado especializado em direito eletrônico, diz que, graças à evolução 
de tecnologias como a internet, os casos de violação de sigilo profissional são cada vez mais 
comuns. "As empresas devem ter um regulamento relacionado à segurança de informação 
dizendo o que é confidencial e o que não é." 
 
"A probabilidade de sofrer um ataque a um sistema de informação é proporcional aos papéis à 
mostra em cima da mesa", enfatiza Jarbas Cruz Júnior, 34, gerente de informação da ADP, 
firma de tecnologia que processa folhas de pagamento e que adotou uma política de "mesas 
limpas" para evitar vazamento de informações. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 7 maio 2006, Empregos, p. 2.  


