TERMO DE USO E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

I. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A Pansieri Advogados (“Escritório”) é sociedade de prestação de serviços
advocatícios, inscrita na OAB/PR sob o n. 1.868, sediada à Rua Senador Xavier da Silva,
n. 167, São Francisco, Curitiba/PR. CEP 80530.060.
2. Neste documento, apresenta a todos o Termo de Uso do seu website (sito
eletrônico http://pansieriadvogados.com.br/) e a Política de Privacidade do Escritório,
bem como as Disposições Gerais, que integram ambos. As Disposições Gerais, o Termo
de Uso e a Política de Privacidade são complementares e devem ser interpretadas
conjuntamente.
3. Desde logo, salienta que é de suma importância a leitura do presente
documento sempre que se for acessar e/ou utilizar o website, redes sociais e/ou
quaisquer plataformas eletrônicas de atendimento ao público. Em especial porque o
acesso e/ou a utilização representam sua aceitação integral e incondicional a todos os
termos aqui presentes, os quais poderão ser atualizados sempre que necessário.
4. Havendo qualquer dúvida sobre qualquer termo desse documento, seja ela
relativa às Disposições Gerais, ao Termo de Uso ou a Política de Privacidade, ou, ainda,
sobre qualquer outro assunto, informação ou serviço que possa ser prestado pela
Pansieri Advogados, deve ser feito contato direto com o Escritório, através do e-mail
contato@pansieriadvogados.com.br.

II. TERMO DE USO
1. A Pansieri Advogados tem como o único objetivo do seu website, canais de
publicidade em redes sociais (facebook, instragram, twitter, LinkedIn e outros) e
plataformas de atendimento ao público o fornecimento conteúdo informativo e
institucional.
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2. Todo o conteúdo do website e congêneres, é de propriedade exclusiva do
Escritório e não pode, portanto, ser reproduzido e/ou distribuído sem a expressa
autorização dele, tem exclusivamente esse fim informativo e institucional. Não deve
jamais ser entendido como orientação jurídica ou de qualquer outra matéria e nem como
publicidade para captação de clientela.
3. A Pansieri Advogados não fornece qualquer garantia nem se responsabiliza,
em nenhum aspecto, com relação a qualquer conteúdo disponibilizado, seja ele pelo
próprio Escritório ou por terceiros, tampouco com relação a qualquer problemas
relacionados à tecnologia.

III. POLÍTICA DE PRIVACIDADE
1. A Política de Privacidade da Pansieri Advogados serve para informar e
esclarecer como e com qual finalidade poderá ocorrer o Tratamento dos Dados Pessoais
fornecidos ao Escritório.
2. Tal política abrange todos os Dados Pessoais coletados em decorrência das
atividades desempenhadas pelo Escritório, está em concordância com a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018) e baseiase nos princípios e diretrizes por ela estabelecidos.
3. Além de ser interpretada conjuntamente com as Disposições Gerais e com o
Termo de Uso, a Política de Privacidade deve ser interpretada conjuntamente com
qualquer outro documento, contrato ou cláusula de privacidade, e sem prejuízo do sigilo
profissional resguardado pela lei aos escritórios de advocacia.

III.I Noções Preliminares de Tratamento de Dados Pessoais
1. Com fim meramente didático, se apresenta aqui, de forma sucinta, conceitos
básicos de Tratamento de Dados Pessoais, a fim de tornar ainda mais clara e simples a
sua compreensão, para que decida de forma livre, informada, inequívoca e voluntária
sobre concordar ou não ao tratamento de dados pela Pansieri Advogados.
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2. De qualquer forma, conforme exposto, as disposições estão disciplinadas pela
LGPD e o Escritório permanece sempre disponível para sanar quaisquer dúvidas através
do e-mail contato@pansieriadvogados.com.br, e/ou pelo encarregado(a) nomeado(a)
disposto na aba contatos de seu website.
3. Ao passo que “dado pessoal” é qualquer informação relacionada a pessoa
natural identificada ou identificável (tais com: nome, profissão, RG, CPF, data de
nascimento, endereço etc.), o “tratamento de dados pessoais” consiste em toda
operação com eles realizada (como, por exemplo: coleta, retenção, processamento,
compartilhamento e eliminação).
4. “Titular” é toda a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, ao
passo que “controlador” é toda pessoa a quem competem as decisões referentes ao
tratamento de dados pessoais. Por sua vez, “operador” é toda pessoa que realiza o
tratamento de dados pessoais em nome do “controlador”.
5. Para a proteção e o correto tratamento dos dados pessoais, a LGPD dispõe,
em seu artigo 6º, que tal atividade deve observar a boa-fé e os princípios da finalidade,
adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança,
prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. O significado
de cada princípio consta no referido artigo da LGPD, a qual pode ser acessada através
do

seguinte

endereço

eletrônico:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/l13709.htm. O Escritório recomenda a leitura da referida lei.

III.II Tratamento de dados realizado pela Pansieri Advogados
1. Em geral, qualquer pessoa pode visitar o website, redes sociais e/ou
plataformas em geral da Pansieri Advogados de forma anônima, sem revelar qualquer
dado pessoal. Entretanto, em determinadas situações, a coleta de informações será
necessária, de modo que o Escritório, na condição de “controlador”, realizará a coleta
e o respectivo tratamento dos dados.
2. Ao fornecer qualquer dado pessoal, o “titular” concorda integralmente com a
Política de Privacidade do Escritório. Reforce que, caso não queira que seja realizado o
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tratamento da forma prevista nesse documento, é necessário que informe isso através
do e-mail contato@pansieriadvogados.com.br.
3. Eventualmente ocorrendo fornecimento de dados pessoais de terceiros,
aquela que fornecer, ao fazê-lo, declara que há expresso consentimento do(s) titular(es)
dos dados fornecidos e que estes foram tratados de acordo com a LGPD. Nesse sentido,
responsabiliza-se por todos os atos de transmissão por ela praticados e exime a Pansieri
Advogados de qualquer responsabilidade e/ou alegação de uso indevido dos dados
pessoais de terceiros a ela fornecidos para cumprimento e finalidade do ato.
4. As duas principais formas de coleta a serem realizadas pela Pansieri
Advogados são através do próprio website, no campo “contato” ou por meio da
contratação dos serviços do Escritório.
5. A primeira se justifica na medida em que é necessário o fornecimento de seu
nome e e-mail para que entre em contato com o Escritório, ao passo que a segunda se
justifica na medida em que dados como o nome, o estado civil, a profissão e/ou cargo, o
CPF, o RG, o e-mail, o domicílio, a residência, dados bancários e outros, a depender do
caso, são requisitos legais e/ou regulatórios e, portanto, necessários, para a prestação
de determinados serviços advocatícios, tais como a identificação do “titular” em ações
judiciais, a confecção de procurações, contratos e semelhantes, o recebimento de
valores, a realização de processos seletivos etc.
6. Nesse ponto, ressalte-se, ainda, que é permitido por lei (LGPD, art. 7º, VI),
ainda que sem o consentimento do titular, o tratamento de dados “para o exercício
regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral”. Assim, e
considerando a natureza pública dos processos judiciais, não deve ser interpretado como
uso indevido de dados pessoais quando a Pansieri Advogados, na prestação de seus
serviços, os utilizar em razão de entender necessário para a finalidade e execução dos
objetos dos contratos firmados e/ou para a defesa dos interesses processuais de seus
representados.
7. Quanto à utilização de “cookies”, isto é, tecnologia eventualmente utilizada
para o arquivo temporário de dados essenciais para o acesso de forma mais célere ao
website e/ou para medir métricas de acesso, o Escritório informa que o utilizará
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exclusivamente para esses fins e lembra, ainda, que o usuário pode configurar seu
navegador para avisá-lo quando cookies estiverem sendo utilizados, podendo aceitá-los
ou não.
8. A Pansieri Advogados assegura que os dados pessoais coletados serão
utilizados para finalidades especificadas acima ou, em casos excepcionais, para as
finalidades também previamente especificadas.
9. Se compromete, também, a tomar as providencias técnicas e organizacionais
para tratar proteger os dados pessoais e a tratá-los de forma confidencial, não os
alugando, vendendo ou divulgando a terceiros, salvo se exigido por lei ou determinação
judicial ou quando especificamente autorizado pelo “titular”. 10. Os dados devidamente
coletados pela Pansieri Advogados permanecerão em sua posse e arquivo durante todo
o tempo de vigência do contrato com ela firmado e o tratamento perdurará pelo tempo
estabelecido no contrato, podendo posteriormente os dados serem eliminados ou
anonimizados. Inexistindo contrato e/ou previsão contratual quanto ao tempo de
arquivamento, este será de 5 anos.
10. Há de ser reforçar que aos titulares são garantidos por lei, dentre outros, os
direitos a obter da Pansieri Advogados a qualquer momento, mediante solicitação
enviada ao e-mail contato@pansieriadvogados.com.br e/ou ao contato do encarregado
designado na aba de contatos de seu website: a confirmação das existência de
tratamento; o acesso aos dados; a correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados; a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD; a portabilidade
dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de
acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos
comercial e industrial; a eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento
do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD; a informação das entidades
públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados; a
informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa; a revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art.
8º da LGPD.
5 de 6

11. Por fim, a Pansieri Advogados ressalta que não entra em contato através de
Whatsapp ou quaisquer outros aplicativos móveis e/ou redes sociais para solicitar a
confirmação de dados pessoais, a não ser que tal ato seja realizado pelo próprio
advogado que aceitou e apresentou-se pessoalmente fornecendo voluntariamente seus
contatos pessoais para esse tipo de transmissão de informações, documentos e dados.
12. Dessa forma, para sua segurança e de seus dados, pedimos a todos que
preferencialmente não interajam com nenhuma forma de abordagem suspeita e não
previamente autorizada que não seja através das ferramentas oficiais da a Pansieri
Advogados, salvo se devidamente comunicado pelo Escritório através de alguma de
suas campanhas oficialmente divulgadas, ou negociação pessoal com cada Titular.
13. Estejam atentos aos comunicados oficiais e procurem sempre interagir com
sua gestão em caso de dúvidas. Se você recebeu alguma abordagem suspeita, pedimos
que registre imediatamente um incidente de segurança através do e-mail.

Cordialmente,
Pansieri Advogados.
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