POLÍTICA DE
PRIVACIDADE

1. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1.1.

O Freitas, Leite e Avvad Advogados (“FREITASLEITE”), como

proprietário deste website (https://www.freitasleite.com.br/ e demais
páginas deste domínio - o “WEBSITE”), tem o compromisso de proteger
e respeitar sua privacidade. Por isso, esta Política de Privacidade
esclarece os objetivos e as regras do tratamento de dados pessoais
realizados pelo FREITASLEITE para a prestação de seus serviços jurídicos
(“SERVIÇOS”).
1.2.

A utilização de qualquer área do website está condicionada

à leitura e concordância desta política de privacidade (“Política
de Privacidade” ou “Política”). Para fins desta política, todos os
indivíduos que utilizem o website e/ou os serviços serão denominados
de “Usuário”. O Usuário deve ler o presente documento em sua
integralidade antes de utilizar o website. O acesso a qualquer área
do website será interpretado como aceite desta política de forma
integral. Caso você, Usuário, não concorde com alguma disposição
desta política, interrompa o acesso ao website imediatamente.

2. DEFINIÇÕES
2.1.

Banco de dados – conjunto estruturado de dados pessoais,

estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
2.2.

Browser – software criado para possibilitar navegação na

internet.
2.3.

Cookie – pequenas partes de informações que são emitidas para

um computador ou dispositivo ao visitar um website, que armazena e
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por vezes rastreia informações sobre o uso do Usuário no website.
2.4.

Consentimento - manifestação livre, informada e inequívoca pela

qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para
uma finalidade determinada.
2.5.

Controlador – pessoa natural ou jurídica, de direito público ou

privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de
dados pessoais.
2.6.

Dado pessoal – informação relacionada a pessoa natural

identificada ou identificável.
2.7.

Dado pessoal sensível – dado pessoal sobre origem racial ou

étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a
organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à
saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado
a uma pessoa natural.
2.8.

Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de

2018, incluindo suas subsequentes alterações (“LGPD”).
2.9.

Operador - pessoa natural ou jurídica, de direito público ou

privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do
controlador.
2.10.

Titular dos dados - pessoa natural a quem se referem os dados

pessoais que são objeto de tratamento.
2.11.

Tratamento de dados - toda operação realizada com dados
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pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação
ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência,
difusão ou extração.
2.12.

Website – www.freitasleite.com.br e demais páginas deste

domínio.

3. CONSENTIMENTOS GERAIS DOS USUÁRIOS
3.1.

Ao ler estes Termos de Uso, o FREITASLEITE quer que você saiba

com clareza e precisão com o que está concordando. Por isso, você,
enquanto Usuário declara que sabe e concorda com o seguinte:
•

que é o titular dos dados fornecidos ao FREITASLEITE e

responsável pela veracidade e integridade dessas informações, sujeitando-se
às medidas legais cabíveis pela violação dessas declarações;
•

que FREITASLEITE e seus Operadores poderão fazer o

Tratamento de Dados como descrito nestes Termos de Uso e de acordo
com as disposições da Política de Privacidade;
•

que possui todas as autorizações legais relacionadas aos

dados pessoais de terceiros compartilhados com o FREITASLEITE em
razão dos Serviços; e
•

que os dados pessoais de terceiros, mencionados em

documentos ou enviados ao FREITASLEITE, foram obtidos por meios e
fontes legais e legítimas.
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4. DE QUE FORMA O FREITASLEITE COLETA DADOS
PESSOAIS PELO WEBSITE?
4.1.

Para a realização e melhoria dos Serviços, o FREITASLEITE pode

coletar dados pessoais dos Usuários pelo Website das seguintes formas:
(i)

pelo fornecimento direto dos Usuários;

(ii)

por fontes publicamente disponíveis;

(iii)

na utilização dos recursos de comunicação e envio de

currículos do Website; e/ou
(iv)
4.2.

por registro de cookies.

A coleta de dados pessoais pelo FREITASLEITE é limitada ao

mínimo necessário para a condução e melhoria dos Serviços e do
Website.

5. QUAIS DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS PELO
FREITASLEITE E POR QUÊ?
5.1.

O FREITASLEITE realiza o tratamento dos dados pessoais dos

Usuários para a execução e melhoria dos Serviços de forma segura e
eficaz. Esse tratamento inclui o recebimento, coleta, armazenamento,
utilização e eventual transmissão de dados pessoais.
5.2.

A Tabela 01 detalha quais dados pessoais podem ser tratados

pelo FREITASLEITE, suas finalidades e os fundamentos legais que
legitimam seu tratamento, nos termos da Lei Geral de Proteção de
Dados:
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Tabela 01 – Dados pessoais tratados pelo FREITASLEITE
Propósito/Finalidade

Fundamento legal

Execução de contrato
ou de procedimentos
preliminares
relacionados ao contrato
do qual seja parte o
titular, a pedido do titular
dos dados
Prestação de serviços
jurídicos

Para o exercício regular
de direitos em processo
judicial, administrativo ou
arbitral

Execução de contrato,
a pedido do titular dos
dados

Dados pessoais
• Nome;
• RG;
• CPF;
• E-mail;
• Telefone;
• Nº de passaporte;
• Endereço;
• Data de nascimento;
• Nacionalidade;
• Estado civil;
• Profissão;
• Certidão de
nascimento (informações
relacionadas);
• Certidão de
casamento (informações
relacionadas);
• Comprovante de
endereço;
• Informações financeiras
(por exemplo, agência e
conta bancária, banco,
saldo, rendimentos,
movimentações
bancárias);
• Informações fiscais (por
exemplo, patrimônio,
renda, tributos devidos,
domicílio fiscal);
• Relação de bens
patrimoniais (por exemplo,
matrículas de imóveis,
relação de aplicações; e
• Qualquer outro dado
pessoal necessário para
a efetiva e adequada
prestação de serviços
jurídicos.
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Resposta a mensagens
enviadas pelo canal
de comunicação do
Website e para envio
de publicações, convite
a eventos, pesquisa de
feedback e comunicados
institucionais

Consentimento do titular

• Nome; e
• E-mail.

Canal de contato entre
novos talentos e o
escritório com o objetivo
de obter informações
necessárias para
avaliar o candidato
e, eventualmente,
prosseguir com o
processo seletivo

Consentimento do titular

• Nome;
• E-mail;
• CPF;
• Data de nascimento;
• Telefone;
• Endereço;
• Nome do pai e da mãe;
• Nacionalidade;
• Naturalidade;
• Qualificações e
experiências profissionais;
• Formação acadêmica; e
• Outras informações
enviadas pelos
candidatos em currículos,
a sua livre escolha.

Monitorar o
desempenho,
acessibilidade e o
tráfego no Website
e aprimorar sua
experiência uso

Consentimento do titular

• ID do usuário; e
• Endereço de IP.

Consentimento do titular

• Nome;
• Nome do contato
comercial/legal (em caso
de pessoas jurídicas);
• Telefone;
• CPF;
• Endereço;
• E-mail; e
• Valor da proposta e
forma de pagamento.

Cadastro de Clientes
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• DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS
5.3.

O FREITASLEITE pode coletar, compartilhar ou fazer o tratamento

de Dados Pessoais Sensíveis, somente em casos específicos e mediante
consentimento expresso do titular dos dados. Desta forma, o Usuário
não deve fornecer qualquer tipo de informação desta natureza ao
FREITASLEITE aleatoriamente, sem necessidade. Caso sejam fornecidos
Dados Pessoais Sensíveis sem aviso prévio, por engano ou imprudência,
será interpretado que o titular dos dados autorizou expressamente o
FREITASLEITE a tratá-los com objetivo de remoção ou destruição.

6. QUEM SÃO OS AGENTES DE TRATAMENTO QUE
AUXILIAM O FREITASLEITE?
6.1.

Para a realização do tratamento dos dados pessoais, o

FREITASLEITE utiliza alguns agentes de tratamento, que atuam como
Operadores desses dados. Os agentes de tratamento contratados pelo
FREITASLEITE e que possam ter acesso ou meramente transportar
documentos que contenham dados pessoais prestam serviços
como despachante, manutenção de servidores, armazenamento de
informações, correspondência jurídica e transporte de documentos.

7. O QUE ACONTECE QUANTO TERMINAMOS DE TRATAR
SEUS DADOS PESSOAIS?
7.1.

O FREITASLEITE manterá os dados pessoais dos Usuários pelo

tempo necessário para a execução dos Serviços, ou seja, até que o
propósito pelo qual o dado pessoal tenha sido coletado seja alcançado.
7.2.

Após o término do tratamento, o FREITASLEITE mantém sob sua
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guarda todos os documentos necessários à prestação de contas de seu
trabalho, à conferência das contas já prestadas ou à demonstração
do trabalho realizado tanto para a hipótese de ação de cobrança
de honorários advocatícios, quanto para a defesa em eventual ação
de responsabilidade civil promovida pelo cliente. Os documentos e
respectivos dados pessoais serão mantidos: (i) até o encerramento
do prazo prescricional de possíveis ações judiciais relacionadas aos
Serviços; e (ii) pelo tempo necessário a preservar o legítimo interesse do
FREITASLEITE, conforme o caso.

8. QUAIS SÃO SEUS DIREITOS COMO TITULAR DOS DADOS
PESSOAIS?
8.1.

De acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados,

o Usuário do Website possui os seguintes direitos:

Tabela 02 – Direitos do titular
Direitos
Confirmação

Acesso

Correção

Anonimização, bloqueio
ou eliminação

Descrição
O Usuário poderá requerer a confirmação
de quais são os dados pessoais objeto de
coleta e tratamento pelo FREITASLEITE.
O Usuário pode requisitar, a qualquer
momento, uma cópia dos dados pessoais
sob custódia do FREITASLEITE e de sua
titularidade.
O Usuário pode, a qualquer momento,
solicitar a correção de seus dados pessoais.
Para efetivar a correção, o FREITASLEITE
checará a veracidade e titularidade dos
dados pessoais fornecidos.
O Usuário pode requerer a suspensão
temporária de qualquer operação de
tratamento de seus dados pessoais e
solicitar sua exclusão da base de dados
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do FREITASLEITE quando entender que
são desnecessários ou excessivos (vide
Item 8.4 desta Política).

Portabilidade

O Usuário possui o direito de solicitar a
transferência de seus dados pessoais
a outro prestador de serviços, salvo
em relação aos dados pessoais já
anonimizados pelo FREITASLEITE.

Exclusão

O Usuário poderá requerer a exclusão de
seus dados pessoais, conforme disposições
dos Itens 7 e 8 desta Política.

Compartilhamento

O Usuário possui o direito de ser informado
acerca de todas as entidades com as quais
seus dados pessoais são compartilhados.
Esta informação está disponível no Item 6
desta Política de Privacidade.

Não consentimento

Revogação do
consentimento

O Usuário pode não consentir com o
tratamento de dados realizados pelo
FREITASLEITE, ressalvado os casos em
que não é necessário o consentimento
para seu tratamento (vide Item 5.2
desta Política). No caso de retirada do
consentimento, o FREITASLEITE poderá
ficar impossibilitado de fornecer seus
Serviços (vide Item 8.4 desta Política).
O Usuário poderá revogar seu
consentimento acerca do tratamento
de seus dados pessoais realizado pelo
FREITASLEITE, ressalvado os casos em
que não é necessário o consentimento
para seu tratamento (vide Item 5.2
desta Política), sendo que o tratamento
realizado previamente à solicitação
continuará válido. A revogação dos
consentimentos expressos nesta Política
de Privacidade e nos Termos e Condições
de Uso do FREITASLEITE pode resultar na
impossibilidade e inviabilização do uso do
Website e dos Serviços (vide Item 8.4 desta
Política).
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8.2.

Tais direitos podem estar sujeitos a interpretações conforme

determinações de atos normativos emitidos pelos órgãos competentes
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
8.3.

O Usuário tem ciência de os direitos mencionados na Tabela 02

deverão ser exercidos mediante solicitação expressa ao FREITASLEITE,
a qualquer tempo e por qualquer razão. Para tanto, é necessário entrar
em contato com o FREITASLEITE pelo e-mail lgpd@freitasleite.com.br.
8.4.

O FREITASLEITE alerta que a revogação dos consentimentos

expressos nesta Política e nos Termos e Condições de Uso pode resultar
na impossibilidade e inviabilização do uso do Website e dos Serviços.

9. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS
9.1.

O FREITASLEITE utiliza o software Microsoft Office 365 como

plataforma para troca de e-mails e backup das informações
armazenadas na plataforma, que possui determinados servidores
localizados fora do Brasil. Portanto, em alguns casos, dados pessoais
podem ser transferidos internacionalmente apenas para fins de
armazenamento.
9.2.

O FREITASLEITE poderá realizar a transferência internacional de

dados para fins de execução dos Serviços contratados, especialmente
na troca de e-mails com terceiros localizados no exterior, nos termos da
proposta contratada.

10. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
10.1.

O FREITASLEITE é comprometido com a segurança de
11

informações, próprias ou de terceiros, geradas, armazenadas,
acessadas, trafegadas ou processadas por seus recursos tecnológicos.
Dessa forma, implementa uma série de medidas, controles e
procedimentos para proteção da integridade, confidencialidade e
disponibilidade da informação.
10.2.

O ambiente de tecnologia do FREITASLEITE busca atingir sempre

as melhores práticas de segurança, em vista de suas atividades e
considerando as soluções disponíveis no mercado, tais como: (i) sistema
de proteção de perímetro de internet mediante utilização de firewalls;
(ii) sistemas de prevenção de intrusos (IPS); (iii) sistemas de detecção e
bloqueio de malwares; e (iv) sistema de controle de acesso e filtragem
de conteúdo.
10.3.

Além disso, o FREITASLEITE dispõe de proteção de perímetro de

internet em todos os seus escritórios, baseada em soluções redundantes
(alta disponibilidade) de UTM de próxima geração (Next Generation
Firewalls).
10.4.

Por fim, o FREITASLEITE dispõe de:
(i)

Sistema de controle de acesso à rede e a aplicações

individualizado, protegido por senhas individuais confidenciais, nos
termos desta Política;
(ii)

Sistema de monitoramento e auditoria de atividade de

usuários e de acesso a arquivos da rede; e
(iii)

Sistema de criptografia no armazenamento, coleta e

transmissão de dados.
10.5.

O FREITASLEITE implementa programa interno de educação
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e conscientização sobre segurança da informação, conduzindo
treinamento para todos seus colaboradores.
10.6.

Qualquer intromissão, tentativa ou atividade que viole ou

vise a violar a legislação de proteção de dados pessoais e outras
regulamentações aplicáveis tornará o responsável passível das ações
legais pertinentes, das sanções previstas em políticas internas do
FREITASLEITE e de indenizações por eventuais danos causados.
10.7.

Em caso de incidente de segurança que possa acarretar risco

ou dano relevante aos titulares dos dados pessoais, o FREITASLEITE
comunicará, em prazo razoável, as autoridades competentes sobre o
ocorrido, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados.

11. COOKIES
11.1.

Quando o Usuário acessa o Website, cookies são gravados em

seus computadores. A maioria dos cookies utilizados no Website serão
apagados automaticamente ao encerrar a sessão do navegador,
excetuados os Cookies que contêm informações sobre o endereço de IP,
que permanecerão no seu computador, possibilitando identificação na
próxima visita ao Website. Os Usuários poderão impedir a instalação de
cookies a qualquer momento por meio de alteração nas configurações
de seus browsers.

12. SITES DE TERCEIROS
12.1.

O Website poderá ter em seu conteúdo links de outros sites, o

que não significa que esses sites sejam de propriedade ou operados
pelo FREITASLEITE. Ao clicar nestes anúncios ou links, o Usuário será
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direcionado para o site destes anunciantes e, portanto, a partir deste
ponto deverá observar as políticas e termos do site em questão.

13. DÚVIDAS OU RECLAMAÇÕES
13.1.

Caso você tenha alguma dúvida relacionada a esta Política de

Privacidade ou queria fazer alguma sugestão ou reclamação sobre
como usamos suas informações, entre em contato com o FREITASLEITE
pelo e-mail lgpd@freitasleite.com.br, que faremos o possível para
ajudá-lo.

14. ALTERAÇÕES A ESTA POLÍTICA
14.1.

Ao navegar pelo Website e/ou utilizar os Serviços, você aceita

guiar-se por esta Política de Privacidade e pelos Termos e Condições
de Uso que se encontram vigentes nesta data. O FREITASLEITE poderá
alterar esta Política de Privacidade a qualquer tempo por meio de
atualização postada no Website. Se você continuar a usar o Website
ou os Serviços depois da publicação das alterações, significa que você
aceita os novos termos da Política de Privacidade, aos quais você ficará
vinculado. Você deverá verificar periodicamente o Website, para tomar
ciência da Política de Privacidade mais atualizada disponibilizada pelo
FREITASLEITE. A última atualização desta Política ocorreu em setembro
de 2020.
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