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BIOGRAFIA

DANIEL MOURAD MAJZOUB

Aos 17 de novembro de 1.973 nascia, em São Paulo, DANIEL MOURAD MAJZOUB,
neto de libaneses e filho de ALI ABDUL RAHIM MAJZOUB e AICHA MOURAD MAJZOUB.
Daniel sempre foi um Filho atencioso e dedicado à família. Natural da Capital do Estado de São
Paulo,  iniciou  seus  estudos  durante  a  infância  no  Colégio  Chapel  International  School,
localizado no bairro de Santo Amaro da cidade de São Paulo, onde se formou e fez inúmeras
amizades que seguiram por anos, mesmo após o término do colégio.

Daniel era o filho mais velho de 3 (três) irmãos, construindo inúmeras memórias com o
irmão OMAR MOURAD MAJZOUB e a caçula, DINA MOURAD MAJZOUB.

DANIEL MAJZOUB, era mestre maçom da mais alta estirpe. Na vida profissional Daniel
atuou no mundo corporativo de grandes empresas multinacionais com cargos de destaque.
Daniel foi também professor universitário muito querido e admirado por seus alunos. Advogado
renomado, prestou consultorias precisas e atuou em grandes litígios cíveis e criminais, atuando
em Daniel era um culto comunicador, e falava 4 (quatro) idiomas, sendo Português, Árabe,
Inglês e Espanhol, permitindo-lhe grandes conexões com pessoas de países que utilizam os
respectivos vernáculos. Além do exercício da advocacia, Daniel estava como Coordenador do
Comitê  de  Compliance  da  ABRIG  Associação  Brasileira  de  Relações  Institucionais  e
Governamentais, bem como Embaixador Institucional para o Golfo Pérsico pelo IBREI Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais.

A vida acadêmica de DANIEL MAJZOUB foi  intensa do início ao fim. Formado em
Direito pela Universidade de São Paulo USP, no ano de 1.997, Daniel se tornou um advogado
brilhante e visionário. O ingresso no mundo do Direito foi apenas um pequeno passo para se
tornar um dos profissionais mais admirados por seus pares. Em 2.006, concluiu seu Mestrado
em Direito das Relações Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo PUC SP. Na sequência, Daniel passou a desbravar o mundo da tecnologia e da
informação, diante da chegada das legislações Americanas e Europeias sobre Privacidade de
Dados. Tanto foi assim que, em 2.019, Daniel foi certificado nas áreas de Compliance & IT Law
pela Universidade de Berkeley na California e, no mesmo ano, pela The George Washington
University,  onde concluiu o Curso Executivo em Global  Advocacy & International Lobbying,
Ciências  Políticas  e  Gestão  Governamental,  reforçando  sua  qualificação  na  atuação
profissional  como  advogado  e  Lobista.  Obviamente  que  a  vida  acadêmica  de  Daniel  não
pararia por aí, pois, no ano de 2.020, iniciou o Curso de Big Data, Machine Learning, IOT e
plataformas pela Harvard Business Analytics Program, que seria concluído no próximo ano de
2.022. O mundo da tecnologia sempre atraiu Daniel, ainda mais com a sanção, em 2.018, da
Lei  Geral  de Proteção de Dados LGPD, que fez Daniel  se dedicar fortemente nesta área.
Concluiu e adquiriu inúmeras certificações, notadamente pela IAPP International Association of
Privacy Professionals, habilitado para atuação com as legislações de Privacidade de Dados da
União Europeia (CIPP-E), Americana (CCIP-US) e Brasileira (CCIP-BR). Além disso, Daniel
também certificou para International Certified Compliance & Ethics Professional CCEP-I, em
razão da sua atuação profissional com Compliance.

Na vida privada DANIEL MAJZOUB sempre foi rodeado de amigos, irmãos e familiares.
Marido  amoroso,  de  grande  respeito  ao  conservadorismo  no  ambiente  familiar,  Daniel  se
dedicava carinhosamente à sua esposa e aos 3 (três) filhos. Caráter, Alegria e Afetuosidade
sempre foram algumas de suas principais características.



DANIEL MAJZOUB faleceu no dia 07 de agosto de 2.021, com 47 anos de idade,
vítima de violência de trânsito por meio de arma de fogo, deixando não apenas a esposa,
NATÁLIA LEME MAJZOUB, mas também três filhos, GABRIEL MAJZOUB de 17 anos, NOAH
MAJZOUB de 3 anos e a pequena LIV MAJZOUB de apenas 1 ano, e uma legião de amigos
que, incrédulos, ainda resistem em acreditar na partida precoce do então marido, pai,  filho,
irmão, amigo e grande ser humano... para sempre DANIEL MAJZOUB.
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