
Nós, do ARRUDA ALVIM, ARAGÃO, LINS & SATO ADVOGADOS levamos a sua 

privacidade e a proteção dos seus dados a sério. Esta Política explica como tratamos 

seus dados pessoais, quais são os seus direitos e como você pode exercê-los. 

  

Por que o AAALS trata seus dados pessoais? 

O AAALS presta serviços de advocacia para nossos clientes e disponibiliza ao 

público geral este website e demais páginas relacionadas para compartilhar 

conteúdos jurídicos, divulgar eventos e materiais do Escritório.  

Estamos comprometidos com a sua privacidade e segurança. Para tanto, 

investimos nossos recursos no desenvolvimento de soluções tecnológicas 

capazes de não só possibilitar a entrega de serviços de alta qualidade, mas 

também de resguardar a sua privacidade e proteger os seus dados pessoais.  

E para realizarmos nossas atividades, precisamos tratar dados pessoais para 

as nalidades decorrentes dos contratos com nossos clientes, bem como, dos 

nossos colaboradores.  



Levamos o cumprimento das leis que protegem a sua privacidade a sério e 

esta Política descreve como os seus dados pessoais são coletados, usados, 

compartilhados e armazenados. Se após a leitura desta Política você ainda 

tiver dúvidas, que à vontade para entrar em contato conosco utilizando os 

canais de comunicação indicados ao nal deste documento. 

Esta Política se aplica às nossas plataformas digitais e à nossa operação como 

um todo, abrangendo todas as formas de tratamento que podemos dar aos 

dados pessoais.
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1. TIPOS DE DADOS PESSOAIS E FINALIDADES DE TRATAMENTO

Os tipos de Dados Pessoais e a forma como o AAALS os coleta dependem de como 

você se relaciona com o AAALS e por quê. Prezando pela transparência, listamos abaixo as 

nalidades para as quais o Escritório trata dados pessoais: 

Finalidades de tratamento Tipos de dados pessoais utilizados

Manutenção de registros de 

acesso às plataformas digitais 

do AAALS

/ Dados de navegação: número de 

IP, data, hora conteúdo acessado e 

duração de acesso.

Gerar análises estatísticas 

(“analytics”) do uso do 

Website

/ Dados de navegação: cookies 

essenciais e de análise. 

Canal de confiança do 

Website

/ Dados cadastrais: nome, e-mail, 

telefone – Se o usuário desejar.

Prestação dos serviços

/ Diversos: Dados cadastrais, dados 

de contato, dados financeiros, dados 

de autenticação, entre outros dados 

necessários para a prestação de 

nossos serviços, em consonância com 

os princípios éticos da advocacia e 

sigilo profissional.

Processo seletivo

/ Dados cadastrais: Nome, RG, CPF, 

telefone, endereço, endereço de e-

mail. 

/ Dados profissionais: histórico 

acadêmico e experiência profissional.
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MELHORIA NOS NOSSOS SERVIÇOS 

Para que possamos sempre aprimorar o que fazemos, nós podemos utilizar dados 

relacionados ao seu contato conosco, especialmente às suas interações online por meio de 

nossas plataformas digitais, a m de realizar melhorias em nossas práticas e processos 

internos, podemos utilizar dados relacionados ao seu contato conosco, especialmente às suas 

interações online por meio de nossas plataformas digitais. Este procedimento pode ser 

realizado com o objetivo de identi car padrões de uso, corrigir erros, bugs e inconsistências e, 

no geral, possibilitar o aprimoramento dos nossos serviços em seu benefício.  

Sempre que possível, utilizaremos para essas nalidades apenas dados anonimizados 

(dados que não permitem a identi cação de uma pessoa individualizada) ou 

pseudonimizados (dados que, por si só, não podem identi car uma pessoa individualizada, 

exceto quando os dados são combinados com outros dados que permitam a identi cação).  

COOKIES E COLETA DE DADOS 

Nós podemos utilizar cookies e outras tecnologias que nos permitam realizar coletas 

automatizadas de dados quando você acessar e utilizar nossas plataformas digitais. Para 

saber mais sobre como utilizamos essas tecnologias, veja o item abaixo. 

1.1. COOKIES 

O que é um Cookie? 

Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados em seu navegador ou 

dispositivo. Eles nos permitem reconhecer suas preferências para, por exemplo, adaptar o 

site e sua navegação às suas necessidades especí cas.  
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Ou seja, algumas informações são salvas nesse arquivo de texto e, quando você visita 

a plataforma digital novamente, o site reconhece seu navegador. 

Ainda, os cookies, geralmente, têm uma data de expiração. Por exemplo, alguns são 

excluídos automaticamente quando você fecha o navegador (os chamados cookies de 

sessão), enquanto outros podem ser armazenados por mais tempo no computador até serem 

excluídos manualmente (os chamados cookies persistentes). 

Por que usamos Cookies?  

O AAALS utiliza cookies para ns de medição de desempenho do site e análise, de 

modo a entender como os nossos serviços estão sendo acessados e, consequentemente, 

melhorar a sua experiência como usuário. 

Como remover ou bloquear Cookies?  

Se você quiser saber quais cookies estão instalados no seu dispositivo, ou se deseja 

excluí-los ou restringi-los, use a con guração do seu navegador. Você encontrará mais 

explicações sobre como proceder clicando nos links abaixo. Para encontrar informações 

relacionadas a outros navegadores, visite o site do desenvolvedor do navegador. 

    Firefox 

    Chrome 

    Safari 

    Internet Explorer 

Lembre-se que o uso de cookies nos permite oferecer uma melhor experiência em 

nosso Website. Se você bloquear cookies, é bem provável que certas funções e páginas não 

funcionem da maneira adequada. 
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2. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Operamos em parceria com uma série de outras organizações para viabilizar as nossas 

atividades. Descrevemos aqui algumas situações em que podemos compartilhar dados 

pessoais: 

3. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL 

O AAALS pode transferir os dados pessoais coletados no Brasil para outros países. 

Essas transferências podem ocorrer no contexto das nossas relações com clientes localizados 

fora do Brasil ou com prestadores de serviços e fornecedores de tecnologia localizados no 

exterior.  

Nossos fornecedores e parceiros. Possuímos fornecedores e parceiros 

contratados para viabilizar nossa operação e prestar nossos serviços. Alguns 

deles podem tratar parte dos dados pessoais que coletamos, como por 

exemplo, empresas que licenciam o direito de uso de plataformas digitais 

que dão suporte às operações do AAALS, que prestam serviços de 

hospedagem de dados, entre outros. Avaliamos cuidadosamente nossos 

fornecedores e firmamos com eles obrigações contratuais de segurança da 

informação e proteção de dados pessoais, com o objetivo de minimizar 

riscos.

Autoridades públicas. Estamos sujeitos à eventuais obrigações legais ou 

regulatórias que determinem o fornecimento de dados pessoais a alguma 

autoridade. Caso o AAALS entenda que determinada ordem é abusiva ou 

excessiva, defenderemos o direito à privacidade e à proteção dos seus dados 

pessoais. 
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Ao utilizarmos serviços de terceiros, buscamos fornecedores e parceiros que 

demonstram estar em conformidade ou em processo de conformidade com as leis de 

privacidade e proteção de dados aplicáveis, e mantenham um nível de compatibilidade 

semelhante ou até mesmo mais rigoroso do que o previsto na legislação brasileira aplicável. 

4. DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais são seus e a lei brasileira lhe garante uma série de direitos 

relacionados a eles. Nós estamos comprometidos com o cumprimento desses direitos e, 

nesta seção, vamos explicar quais são esses direitos e como você pode exercê-los. Veja a 

seguir: 

Direito Explicação

Confirmação e Acesso

Você pode solicitar ao AAALS a confirmação sobre a 

existência de tratamento dos seus dados pessoais 

para que, em caso positivo, você possa acessá-los, 

inclusive por meio de solicitação de cópias de 

registros que temos sobre você.

Correção

Você pode solicitar a correção dos seus dados 

pessoais caso estes estejam incompletos, inexatos 

ou desatualizados.
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Anonimização, 

bloqueio ou 

eliminação 

Você pode solicitar, resguardada a utilização 

conforme a necessidade contratual, (a) a 

anonimização dos seus dados pessoais, de forma 

que eles não possam mais ser relacionados a você 

e, portanto, deixem de ser dados pessoais; (b) o 

bloqueio dos seus dados pessoais, suspendendo 

temporariamente a possibilidade de os tratarmos 

para certas finalidades; e (c) a eliminação dos seus 

dados pessoais, caso em que deveremos apagar 

todos os seus dados pessoais sem possibilidade de 

reversão. 

Portabilidade

Você pode solicitar que o AAALS forneça os seus 

dados pessoais em formato estruturado e 

interoperável visando à sua transferência para um 

terceiro, desde que essa transferência não viole a 

propriedade intelectual ou segredo de negócios do 

AAALS.

Informação sobre o 

compartilhamento

Você tem o direito de saber quais são as entidades 

públicas e privadas com as quais o AAALS realiza 

uso compartilhado dos seus Dados Pessoais. A 

depender do caso, podemos limitar as informações 

fornecidas a você caso a sua divulgação possa violar 

a propriedade intelectual ou segredo de negócios do 

AAALS.

Informação sobre a 

possibilidade de não 

consentir

Você tem o direito de receber informações claras e 

completas sobre a possibilidade e as consequências 

de não fornecer consentimento, quando ele for 

solicitado pelo AAALS. O seu consentimento, quando 

necessário, deve ser livre e informado. Portanto, 

sempre que pedirmos seu consentimento, você será 

livre para negá-lo – nesses casos, é possível que 

alguns serviços não possam ser prestados.
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Para solicitar o exercício de qualquer um dos direitos mencionados acima, favor 

entrar em contato conosco pelo e-mail [dpo@aalvim.com.br]. 

AVISOS IMPORTANTES SOBRE OS SEUS DIREITOS 

Sempre que você apresentar uma requisição para exercer seus direitos, o AAALS 

poderá solicitar algumas informações e/ou documentos complementares, a edm

comprovarmos a sua identidade, buscando impedir fraudes. Fazemos isso para 

garantir a segurança e a privacidade de todos visando à não divulgação de dados 

pessoais à pessoas não autorizadas. 

Em alguns casos, o AAALS pode ter motivos legítimos para deixar de atender a 

uma solicitação de exercício de direitos. Essas situações incluem, por exemplo, casos 

em que uma revelação de informações especí cas poderia violar direitos de 

propriedade intelectual ou segredos de negócio do AAALS ou de terceiros, bem como  

Revogação do 

consentimento

Caso você tenha consentido com alguma finalidade 

de tratamento dos seus dados pessoais, você pode 

sempre optar por revogar o seu consentimento. No 

entanto, isso não afetará a legalidade de qualquer 

tratamento realizado anteriormente à revogação. Se 

você retirar o seu consentimento, é possível que 

fiquemos impossibilitados de lhe prestar certos 

serviços, mas iremos avisá-lo quando isso ocorrer.

Oposição

A lei autoriza o tratamento de dados pessoais 

mesmo sem o seu consentimento ou um contrato 

conosco. Nessas situações, somente trataremos 

seus dados pessoais se tivermos motivos legítimos 

para tanto. Caso você não concorde com alguma 

finalidade de tratamento dos seus dados pessoais, 

você poderá apresentar oposição, solicitando a sua 

interrupção.

99



casos em que pedidos de anonimização, bloqueio ou eliminação de dados não 

possam ser atendidos em razão da existência de obrigação do AAALS de reter dados, 

seja para cumprir obrigações legais, regulatórias ou para possibilitar a defesa de direitos 

do AAALS ou de terceiros, inclusive em disputas de qualquer natureza. 

Ainda, algumas solicitações podem não ser respondidas de forma imediata, mas 

o AAALS se compromete a responder todas as requisições em um prazo razoável e 

sempre em conformidade com a legislação aplicável. 

Caso você tenha alguma dúvida sobre essas questões ou sobre como você pode 

exercer seus direitos, que à vontade para entrar em contato conosco por meio dos canais 

informados ao nal desta Política.

5. PERÍODO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

O AAALS possui uma política de retenção de Dados Pessoais alinhada com a lei 

aplicável.  

As informações são armazenadas somente pelo tempo necessário para cumprir com 

as nalidades para as quais foram coletadas, salvo se houver qualquer outra razão para sua 

manutenção como, por exemplo, cumprimento de quaisquer obrigações legais, regulatórias, 

contratuais, entre outras permitidas sob a lei. 

Realizamos análise técnica para determinar o período de retenção adequado para 

cada tipo de dado pessoal coletado, considerando a sua natureza, necessidade de coleta e 

nalidade, bem como eventuais necessidades de retenção para o cumprimento de obrigações 

ou o resguardo de direitos. 

10



6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Nossa responsabilidade é cuidar dos seus dados pessoais e utilizá-los somente 

para as nalidades descritas nessa Política.  

A m de resguardar a sua privacidade e a proteção dos seus Dados Pessoais, 

adotamos recursos tecnológicos avançados para garantir a segurança de todos os dados 

tratados pelo AAALS. Entre as medidas de segurança aplicadas estão a implementação de 

controles de acesso a sistemas e ambientes de tratamento de dados, técnicas de criptogra a 

e a instalação de barreiras contra o acesso indevido às bases de dados, entre outros controles 

de segurança da informação.  

Além disso, nossas plataformas digitais dispõem de certi cado de segurança, cujo 

padrão permite que todas as informações sejam criptografadas antes de sua transmissão, 

permitindo uma troca segura com as plataformas. 

Nós nos esforçamos para proteger seus dados pessoais, mas infelizmente não 

podemos garantir total segurança.  

Entradas e usos não autorizados de terceiros com informações suas, falhas de 

hardware ou software que não estejam sob controle do AAALS e outros fatores externos 

podem comprometer a segurança dos seus dados pessoais. Por isso, sua atuação é 

fundamental para a manutenção de um ambiente seguro para todos.  

Caso você identi que ou tome conhecimento de qualquer fator que comprometa a 

segurança dos seus dados na sua relação com o AAALS, por favor entre em contato conosco 

por meio dos canais indicados abaixo.  
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7. CANAL DE CONTATO 

Se você tiver dúvidas, comentários ou sugestões relacionadas a esta Política e à forma 

como tratamos seus dados pessoais, entre em contato conosco nos seguintes endereços: 

8. MUDANÇAS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Como estamos sempre buscando melhorar os nossos serviços e a forma como 

operamos, esta Política de Privacidade pode passar por atualizações para re etir as melhorias 

realizadas.  

Desta forma, recomendamos a visita periódica desta página para que você tenha 

conhecimento sobre as modi cações efetivadas. 

Histórico de versões: 

Data da última atualização - 15 de Janeiro de 2021.

Encarregado: Manuela Rupel 

Endereço para correspondências: R. Hildebrando 

Cordeiro, 30, Ecoville, CEP: 80740-350 - Curitiba - PR 

E-mail para contato: dpo@aalvim.com.br


