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1. Objetivo da presente Política  

 

A Paschoa Sociedade de Advogados (“PSA”) com o compromisso de respeitar a sua 

privacidade e prezar pela transparência, criou essa política de privacidade (“Política de 

Privacidade”) para proporcionar a você um claro entendimento sobre como a PSA trata os 

seus dados pessoais, bem como descrever de que forma sua privacidade é protegida pela PSA 

ao coletar e armazenar suas informações pessoais.  

 

Para mais informações ou dúvidas acerca do tratamento de dados pessoais, entre em contato 

com nosso Data Protection Officer por meio do e-mail dpo@paschoa.adv.br. 

 

2. Quem é o nosso controlador dos dados pessoais? 

 

A PSA será a controladora de seus dados pessoais no âmbito da relação estabelecida com 

você. Para fins da legislação aplicável, controlador é a quem compete as decisões referentes 

ao tratamento de dados pessoais, doravante denominado de Data Protection Officer. 

 

3. Quais dados pessoais são tratados? 

 

Nos limites permitidos pela legislação aplicável, a PSA poderá tratar os dados pessoais 

descritos abaixo. 

 

• Dados de identificação, qualificação e contato: nome completo; endereço, data de 

nascimento; nacionalidade; dados de documento(s) de identificação (tais como RG, CPF, CNH, 

OAB, conforme aplicável), endereço de e-mail, número de telefone; 

 

• Dados acadêmicos e profissionais: empresa que trabalha; profissão; cargo; 

escolaridade. 

 

Na prestação dos serviços jurídicos, considerando o apoio aos clientes nas mais diversas áreas 

e especialidades do Direito, a PSA poderá ter acesso e tratar um grande repertório de dados 

pessoais seus ou até mesmo dados pessoais de outros envolvidos em um determinado caso 
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(por exemplo, a outra parte em um processo judicial), a depender do objeto ou razão da 

demanda. Alguns exemplos de dados pessoais que a PSA poderá tratar na prestação de seus 

serviços são: 

 

• Informações financeiras: remuneração; histórico de transações; créditos; vendas; 

posses; certidão de débitos; empréstimos; 

 

• Informações sobre a família: estrutura familiar; relacionamentos; 

 

Os dados pessoais acima são tratados apenas em determinados casos e quando necessário 

para atingir as finalidades mencionadas nesta Política de Privacidade, especialmente para a 

prestação dos serviços jurídicos. 

 

A PSA poderá coletar essas informações de diversas formas. Esses dados pessoais podem ser 

coletados diretamente com o Titular dos Dados, podem ser obtidos com alguém relacionado 

ao Titular do Dado (por exemplo, a empresa que você faz parte) ou podem ser acessados a 

partir de fontes publicamente acessíveis. Independentemente da origem do dado, o 

tratamento será regido por esta Política de Privacidade e você poderá entrar em contato 

conosco através do e-mail dpo@paschoa.adv.br no caso de dúvidas. 

 

4. Para quais finalidades tratamos os seus dados pessoais? 

 

De modo geral, tratamos os seus dados pessoais para atendimento ao cliente e prestação de 

serviços jurídicos no âmbito consultivo ou contencioso, incluindo, mas não se limitando para: 

 

• Elaboração, revisão ou negociação de contratos; 

 

• Realização ou participação em auditoria para verificar a conformidade de uma 

empresa com a legislação brasileira e análise de risco; 
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• Gestão de investigações, inquéritos, processos judiciais, administrativos ou arbitrais, o 

que inclui a análise e elaboração de peças, acompanhamento do andamento, dentre outras 

ações; 

 

• Análise de novos produtos, estruturas, casos ou quaisquer situações apresentadas por 

clientes para elaboração de resposta a consultas, memorandos, opiniões legais ou pareceres; 

 

• Elaboração de documentos obrigatórios nos termos da legislação brasileira; 

 

• Intermediação da relação do cliente com autoridades e órgãos governamentais; 

 

• Atuação pro bono; 

 

• Realização de treinamentos; 

 

• Realização de reuniões, videoconferências ou conferências telefônicas para discussões 

de temas em geral; 

 

• Obtenção de licenças, autorizações e permissões necessárias; 

 

• Assistência na participação de licitações; 

 

• Coordenação de operações de fusão, aquisição ou de mercado de capitais. 

 

Nós também poderemos tratar os seus dados pessoais para fins de formalização do contrato 

com a PSA, faturamento e cobrança caso você seja o cliente pessoa física ou representante de 

um cliente pessoa jurídica. 

 

Além disso, poderemos tratar os seus dados pessoais para manter a nossa relação com você 

por meio da(o): 
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• Envio de comunicações institucionais, memorandos ou boletins com temas de seu 

interesse e convite para eventos; 

 

• Organização de eventos, incluindo a gestão dos inscritos, envio de save the date, 

lembretes e agradecimentos. Para garantir o seu acesso mais facilitado e conforto no evento, 

a PSA poderá perguntar se você é portador de alguma deficiência ou possui restrição de 

mobilidade; 

 

• Realização de pesquisa de satisfação e feedback sobre os nossos serviços e iniciativas. 

 

Ocasionalmente, a PSA poderá indicar os seus dados pessoais para que publicações jurídicas 

nacionais ou internacionais entrem em contato para que você possa avaliar e referenciar 

nossos serviços a tais publicações. 

 

5. Com quem compartilhamos os seus dados pessoais? 

 

A PSA não disponibilizará seus dados pessoais para corretores de lista de e-mail sem seu 

expresso consentimento. A PSA poderá divulgar seus dados pessoais a terceiros, nas 

seguintes situações e nos limites exigidos e autorizados pela Lei:  

 

I. Correspondentes, peritos, pareceristas, escritórios parceiros, auditores, contadores, 

tradutores e instituições financeiras para auxiliar na prestação dos serviços jurídicos, a 

depender da demanda; 

 

II. Com empresas do grupo;  

 

III. Para propósitos administrativos como: pesquisa, planejamento, desenvolvimento de 

serviços, segurança e gerenciamento de risco; 

 

IV. Provedores de softwares e outras tecnologias da informação para fins de gestão de 

cadastro, documentação e demais providências necessárias para o funcionamento da 

PSA; 
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V. Quando necessário em decorrência de obrigação legal, determinação de autoridade 

competente, ou decisão judicial; 

 

6. Transferência de seus dados pessoais para fora do Brasil 

 

A PSA poderá transferir seus dados pessoais a prestadores de serviços localizados no exterior, 

incluindo prestadores de serviços em nuvem. 

 

7. Segurança de informações pessoais  

 

Todos os Dados Pessoais serão guardados na base de dados da PSA ou em base de dados 

mantidas “na nuvem” pelos fornecedores de serviços contratados pela PSA, os quais estão 

devidamente de acordo com a legislação de dados vigente.  

 

A PSA e seus fornecedores utilizam vários procedimentos de segurança para proteger a 

confidencialidade, segurança e integridade de seus Dados Pessoais, prevenindo a ocorrência 

de eventuais danos em virtude do tratamento desses dados.  

 

8. Por quanto tempo vamos reter os seus dados pessoais?  

 

A PSA retém todos os dados fornecidos, inclusive os dados pessoais, enquanto o cadastro do 

Titular dos Dados estiver ativo e conforme seja necessário para consecução de seus serviços.  

 

Além disso, manteremos suas informações: (i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término do 

tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo; (iii) pelo tempo necessário a 

preservar o legítimo interesse da PSA, conforme o caso; (iv) pelo tempo necessário para 

resguardar o exercício regular de direitos da PSA em processo judicial, administrativo ou 

arbitral. Assim, trataremos seus dados, por exemplo, durante os prazos prescricionais 

aplicáveis ou enquanto necessário para cumprimento de obrigação legal ou regulatória. 

 

O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nos seguintes casos: 
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• Quando a finalidade pela qual os dados pessoais do Titular de Dados foram coletados 

dor alcançada e/ou os dados pessoais coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes 

ao alcance de tal finalidade; 

 

• Quando o Titular dos Dados estiver em seu direito de solicitar o término do 

tratamento e a exclusão de seus dados pessoais e o fizer; e 

 

• Quando houver uma determinação legal neste sentido. 

 

Nesses casos de término de tratamento de dados pessoais, ressalvadas as hipóteses 

estabelecidas pela legislação aplicável ou pela presente Política de Privacidade, os dados 

pessoais serão eliminados. 

 

9. Direito de acessar e controlar seus dados pessoais  

 

A PSA oferece ao Titular dos Dados diversas opções do que fazer com seus Dados Pessoais 

coletados, tratados e armazenados, incluindo sua exclusão e/ou correção. O Titular dos Dados 

pode:  

 

I. Excluir dados: o Titular dos Dados pode solicitar a exclusão de alguns dos seus Dados 

Pessoais (por exemplo, se eles não são mais necessários para lhe fornecer os serviços);  

 

II. Alterar ou corrigir dados: o Titular dos Dados pode editar ou solicitar a edição de 

alguns dos seus Dados Pessoais. O Titular dos Dados também pode solicitar 

atualizações, alterações ou correções de seus dados em determinados casos, 

principalmente se eles estiverem incorretos; 

 

III. Colocar objeções, limites ou restrições ao uso de dados: o Titular dos Dados pode 

solicitar a interrupção do uso de todos ou alguns de seus Dados Pessoais (por 

exemplo, se não tivermos o direito de continuar a usá-los), ou limitar a nossa 

utilização de tais dados (por exemplo, se seus Dados Pessoais estiverem incorretos ou 

armazenados ilegalmente), destacando-se que a PSA poderá tratar os Dados Pessoais 

de acordo com as bases legais; 
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IV. O Titular dos Dados tem direito de acessar ou levar seus dados: o Titular dos Dados 

pode solicitar uma cópia dos seus Dados Pessoais e dos dados que o Titular dos Dados 

forneceu em um formato legível sob a forma impressa ou por meio eletrônico.  

 

O Titular dos Dados pode fazer as solicitações listadas acima entrando em contato com o 

nosso Data Protection Officer por meio do e-mail dpo@paschoa.adv.br e estes pedidos serão 

considerados de acordo com as leis aplicáveis.  

 

10. Alterações a esta Política de Privacidade  

 

Caso a PSA modifique esta Política de Privacidade, tais alterações serão publicadas de forma 

visível no site da PSA. Esta Política é válida a partir de 21.09.2020. Caso o Titular dos Dados 

tenha quaisquer questões a respeito das políticas de privacidade do website, por favor, entre 

em contato com a PSA, por meio do Data Protection Officer e-mail dpo@paschoa.adv.br. 

 

11. Mediação e foro de eleição 

 

Esta política está sujeita à Lei da República Federativa do Brasil e o Foro Central da Comarca 

de São Paulo é competente para dirimir qualquer controvérsia com relação à mesma.  

 

Em caso de incidente com Dados Pessoais, a PSA, desde já, opta pelo instituto da mediação 

para dirimir as questões envolvendo os titulares dos dados, nos termos do artigo 52, §7º da 

Lei Geral de Proteção de Dados.  

 

12. Disposições Gerais 

 

Esta política se aplica, em geral, a todos os titulares dos dados e potenciais usuários dos 

serviços oferecidos pela PSA, e resume como a PSA poderá coletar, produzir, receptar, 

classificar, utilizar, acessar, reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar, 

eliminar, avaliar ou controlar a informação, modificar, comunicar, transferir, difundir ou 

extrair os dados coletados, incluindo as informações de identificação pessoal, de acordo com 

as bases legais aplicáveis e todas as leis de privacidade e proteção de dados em vigor.  
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Ao acessar e/ou utilizar os serviços da PSA, o Titular dos Dados declara ter no mínimo 18 

(dezoito) anos e ter capacidade plena e expressa para a aceitação dos termos e condições 

desta Política de Privacidade e do Termo de Consentimento para todos os fins de direito.  

 

Caso o Titular dos Dados não se enquadre na descrição acima e/ou não concorde, ainda que 

em parte, com os termos e condições contidos nesta Política de Privacidade, não deverá 

acessar e/ou utilizar os serviços oferecidos pela PSA, bem como os sites e serviços por ela 

operados.  

 

Glossário 

 

Titular dos Dados: todas as pessoas físicas que utilizarão ou visitarão o(s) Site(s) e/ou 

Aplicativo(s), maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipadas e totalmente capazes de praticar 

os atos da vida civil ou os absolutamente ou relativamente incapazes devidamente 

representados ou assistidos.  

 

Dados Pessoais: significa quaisquer informações fornecidas e/ou coletadas pela PSA e/ou suas 

afiliadas, por qualquer meio, ainda que públicos, que: (I) identifiquem, ou que, quando usadas 

em combinação com outras informações tratadas pela PSA identifiquem um indivíduo; ou (II) 

por meio das quais a identificação ou informações de contato de uma pessoa física possam 

ser derivadas. Os Dados Pessoais podem estar em qualquer mídia ou formato, inclusive 

registros eletrônicos ou computadorizados, bem como em arquivos baseados em papel. Os 

Dados Pessoais, no entanto, não incluem telefone comercial, número de celular comercial, 

endereço comercial, e-mail comercial.  

 

Finalidade: o objetivo, o propósito que a PSA deseja alcançar a partir de cada ato de 

tratamento das informações pessoais.  

 

Necessidade: justificativa pelo qual é estritamente necessário coletar dados pessoais, para 

atingir a finalidade, evitando-se a coleta excessiva.  
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Bases legais: fundamentação legal que torna legítimo o tratamento de dados pessoais para 

uma determinada finalidade prévia por parte da PSA. 

  

Consentimento: autorização expressa e inequívoca dada pelo Titular dos Dados titular do 

dado pessoal para que a PSA trate seus dados pessoais para uma finalidade previamente 

descrita, na qual a base legal necessária para o ato demande a autorização expressa do 

titular.  

 

 

Essa política de Privacidade entra em vigor em 21 de setembro de 2020. 

 


