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POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS
VIEIRA TAVARES ADVOGADOS
O escritório Vieira Tavares Advogados atua no ramo de assessoria jurídica especializada, comprometida com resultados e mitigação de riscos, com foco de atuação nas áreas Empresarial,
Societário, Contratual, Trabalhista Bancário e demais áreas correlatas, exercendo suas atividades
em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais n° 13.709/2018.
A presente Política de Privacidade tem como objetivo principal esclarecer e oferecer transparência acerca das condições em que o escritório Vieira Tavares Advogados coleta e procede com
o tratamento dos dados de clientes, leads, profissionais, candidatos a vagas de trabalho, prestadores de serviços, parceiros, dentre outros que sejam necessários para o exercício das atividades.
Todas as medidas de segurança para a formalização de coletas, registros, armazenamentos,
usos, compartilhamentos e eliminação dos dados são adotados e descritos nesta Política de Privacidade.

1.1. DA COLETA E REGISTROS DE ATIVIDADES
A coleta e o tratamento de informações/dados ocorrem de forma sustentável visando a melhor
prestação de serviços. O escritório Vieira Tavares Advogados pode utilizar diferentes formas para
coletar dados pessoais, tais como:
• Quando são fornecidos por meio do preenchimento de formulários, questionários, e-mails,
sites, correio, aplicativos, telefone, contratos e entrega de documentos pessoais em situações que
incluem o titular dos dados, por exemplo, a:
(a) ter ou pretender ter relação de trabalho com o escritório;
(b) fornecer ou pretender nos fornecer produtos e/ou serviços;
(c) solicitar/contratar consultoria e/ou assessoria jurídica do escritório;
(d) solicitar o envio de materiais de marketing ou institucionais;
(e) proceder com tratativas por meios de comunicação eletrônicos.
• Por meio de fontes publicamente disponíveis.
Os dados coletados pelo Vieira Tavares, conforme os meios de utilização indicados acima,
incluem, mas não se limitam a:
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Due diligence: diligência prévia para obtenção de dados e informações e análise e mapeamento

de riscos.

DADOS PESSOAIS: (i) Razão Social; (ii) CNPJ; (iii) Contrato Social; (iv) Endereço comercial; (v)
Nome do(s) sócio(s); (vi) RG e CPF do(s) sócio(s); (vii) Endereço residencial do(s) sócio(s); (viii)
Declarações de Imposto de Renda e todo e qualquer outro dado pertinente para o cumprimento da
finalidade e, com relação aos candidatos ou que pretendem ser candidatos em vagas de trabalho,
são coletados os seguintes dados e informações: (i) Nome completo, RG e CPF do candidato; (ii)
Gênero, Data de Nascimento e Estado Civil; (iii) Cidade, Estado, País, CEP e Endereço; (iv) Linkedin, Facebook e Instagram; (v) Certificações; (vi) Informações sobre a Graduação: Instituição, Data
de término/previsão e tipo de curso; (vii) Escolaridade e (viii) Informações sobre trabalhos anteriores: Nome da empresa, data de início, término e cargo ocupado.
DADOS SECUNDÁRIOS: (i) E-mail e (ii) Contato telefônico;
DADOS BANCÁRIOS: (i) Banco; (ii) Agência; (iii) Conta corrente; (iv) Extratos bancários.
DADOS DA PLATAFORMA: (i) Endereço de IP do dispositivo móvel que acessou o site; (ii) Dados
de geolocalização do dispositivo móvel, mediante autorização e (iii) Dados técnicos.

2.1. DO TRATAMENTO E FINALIDADE DOS DADOS
O escritório Vieira Tavares Advogados declara que os dados coletados serão utilizados para a
realização de due diligence1 anterior a efetiva contratação da prestação de serviços; assim como
para o cumprimento e execução da prestação de serviços e assessoria jurídica contratada; para o
acompanhamento pós prestação de serviços jurídicos, quando for necessário; para o controle e
armazenamento de dados referentes aos serviços jurídicos contratados; para o gerenciamento e
mapeamento de dados para análise contábil, financeira e demonstração de resultados; para o
recrutamento ou banco de dados de candidatos a vagas; para envio de e-mails de marketing e
newsletter (os quais serão realizados mediante o consentimento do titular dos dados); comunicados e pesquisas de satisfação ou para outro serviço eventualmente contratado.
O tratamento e armazenamento visam:
• Cumprir as obrigações decorrentes da assessoria jurídica contratada;
• Identificar e autenticar transações financeiras;
• Aprimorar a assessoria jurídica prestada em benefício do usuário;
• Divulgar eventuais sucessos nas demandas judiciais e/ou extrajudiciais do usuário com
cordialidade e segurança;
• Investigações e medidas de prevenção e combate de atos ilícitos, fraudes, crimes financeiros
para a garantia de segurança dos dados pessoais coletados e tratados pelo escritório, em concordância com as políticas de compliance.

Em eventual visita às nossas instalações será coletada e gravada a imagem do usuário através
do sistema de monitoramento do empreendimento comercial por razões de segurança. Serão coletadas também informações pessoais para providenciar as credenciais de acesso.

2.1.1. DO MECANISMO DE SEGURANÇA NO TRATAMENTO E
ARMAZENAMENTO DOS DADOS PESSOAIS
Os dados coletados para as finalidades citadas nesta Política de Privacidade são armazenados
em softwares com armazenamento de dados e informações em nuvem, com proteção de rede pelo
firewall e técnicas de criptografia e asseguram a confidencialidade das informações com base no
protocolo de segurança SSL, impedindo que terceiros tenham acesso a dados e informações.
Todos os dados e informações registrados nestes softwares são tratados em caráter confidencial e sigiloso, no qual as empresas licenciantes detém o comprometimento e responsabilidade
sobre a sua segurança, a não reprodução, utilização ou divulgação indevida e sem o prévio e
expresso consentimento do titular dos dados.
Eventuais divulgações de dados estatísticos, genéricos ou sem qualquer identificação direta,
assim como dados de conhecimento público em geral não serão considerados como violação a
esta Política de Privacidade ou normas e legislações aplicáveis.

3.1. DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS
O escritório Vieira Tavares Advogados somente compartilhará dados e informações necessárias
para atingir a finalidade da assessoria jurídica contratada ou para informações contábeis e fiscais
ou quando for de consentimento do titular.
Havendo solicitação administrativa ou decisão judicial para compartilhamento dos dados e
informações, o escritório fica autorizado a fornecer os dados pessoais dos usuários e terceiros que
são manuseados e coletados para a execução das atividades, em consonância com o artigo 48 da
Lei 13.709/2018, no qual se limitará a fornecer tão somente o que lhe for solicitado e compromete-se a comunicar antecipadamente o titular dos dados, quando possível.
Fica determinado que não é responsabilidade do escritório processar ou tratar quaisquer dos dados
se houver razões para crer que tal processamento ou tratamento possa imputar quaisquer espécies de
infração ou que o site esteja sendo utilizado para fins ilegais, ilícitos ou contrários à moralidade.

A Base de Dados do escritório é acessada somente por profissionais autorizados, observados
os princípios da transparência, finalidade, prevenção e entre outros descritos nesta Política.

4.1. DO ARMANEZAMENTO DOS DADOS
O armazenamento de dados ocorrerá pelo período necessário para o cumprimento da finalidade
da consecução das atividades mencionadas no item 2.1. e permanecerão no banco de dados pelo
período necessário em consonância com o artigo 16 da Lei Geral de Proteção de Dados nº
13.709/2018.
Os currículos encaminhados são armazenados por prazo indeterminado em software com
armazenamento em nuvem, independentemente do término do processo seletivo ou recrutamento,
visando a constituição do Banco de Dados de Currículos e abertura de novas oportunidades aos
participantes e interessados.
O escritório poderá armazenar os dados para salvaguardar os seus legítimos interesses em
caso de reinvindicações legais ou litígios.
Todos os equipamentos utilizados para o exercício das atividades do escritório possuem sistema antivírus, assim como controle de acesso de rede como medida de proteção para o armazenamento dos dados coletados.

5.1. DOS DIREITOS DOS TITULARES
Os usuários do site e da assessoria jurídica contratada, após a entrada em vigor da Lei Geral
de Proteção de Dados, detém o direito de controlar o manuseio de seus dados frente ao processo
de tratamento e armazenamento de informações.
Os titulares detêm o direito de solicitar informações de quais dados estão sendo utilizados em
seu nome, como estes são tratados e como e para quem estes dados são compartilhados.
O escritório Vieira Tavares Advogados permite a atualização, correção e/ou complementação
dos dados coletados a qualquer momento, mediante solicitação formal escrita no endereço de
e-mail suportelgpd@vieiratavares.com.br, o qual realizará o procedimento solicitado no prazo de
até 72 (setenta e duas) horas úteis.
Os titulares poderão requerer a exclusão dos dados na hipótese de encerramento dos serviços

ou até o alcance da finalidade das atividades, ao passo que, as informações serão excluídas após
o período determinado do cumprimento de obrigação legal.

6.1. POLÍTICA DE COOKIES E INTERNET PROTOCOL (IP)
Cookies são pequenos arquivos de texto enviados por intermédio do site e armazenados no
navegador do usuário, sendo que capturam informações sobre o comportamento e uso do usuário
durante a navegação na página.
Ao acessar e manusear o site do escritório Vieira Tavares Advogados o usuário aceitou a Política
de Cookies.
As informações capturadas após o aceite da Política de Cookies são armazenadas e lembradas
posteriormente por um cookie e, caso o usuário retorne ao site, não precisará fornecer novamente
as informações pois já terão sido mapeadas pelo cookie para viabilizar o acesso.
O usuário poderá a qualquer momento os configurar no menu “opções” ou “preferências” do
seu browser, podendo desativar parte ou a totalidade dos nossos cookies, exceto os cookies
essenciais para o funcionamento do site.

7.1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O escritório Vieira Tavares Advogados reserva a si o direito de alterar o teor desta Política de
Privacidade a qualquer momento, conforme a finalidade ou necessidade, tal qual para adequação
e conformidade legal de disposição da lei ou norma que tenha força jurídica equivalente, cabendo
ao usuário verificar sempre que efetuar o acesso ao site.
Na hipótese de alguma disposição desta Política de Privacidade ser considerada ilegal ou ilegítima as demais condições permanecerão em pleno vigor e efeito, sendo que o escritório procederá
com a regularização das normas e condições a fim de se adequar ao que dispõe a legislação
aplicável.

8.1. DO CANAL DE COMUNICAÇÃO
Havendo eventuais dúvidas sobre as informações apresentadas nesta Política ou na hipótese
de requerimento de solicitação e/ou exclusão dos dados na Base de Dados do escritório, o contato
responsável pelo endereço de e-mail refere-se ao Encarregado (DPO) consta indicado no item 5.1.

9.1. DAS LEIS APLICÁVEIS E JURISDIÇÃO
Esta Política de Privacidade será interpretada conforme a legislação brasileira, sendo eleito o
Foro da Comarca da Sede do escritório Vieira Tavares Advogados para dirimir eventual litígio ou
controvérsia decorrente deste documento.

