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P O L Í T I C A  D E  P R O T E Ç Ã O  D E  D A D O S  

Versão 1.0, de 9 de abril de 2021. 

 

 

O Ricomini Piccelli Advocacia, alinhado à ética inerente à profissão e às 

missões institucionais de transparência e de proteção dos interesses de seus clientes e 

parceiros, torna pública sua política de proteção de dados, adequada à Lei n. 13.709/2018, 

com a redação dada pela Lei n. 13.853/2019 (“LGPD”), com a finalidade de explicitar de 

que forma são tratados os dados pessoais controlados pelo escritório. Eventuais 

alterações posteriores da LGPD só serão incorporadas a esta política mediante previsão 

expressa. 

 

Essa política foi estabelecida de forma objetiva e tem como propósito 

principal tornar acessível aos titulares a forma de utilização de seus dados. Em caso de 

dúvidas, nossa equipe está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. 

 

As disposições previstas nesta política são complementares ao dever de 

sigilo profissional que norteia a advocacia do Ricomini Piccelli, nos termos do artigo 25 

do Código de Ética e Disciplina da OAB. 
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I. Definições 

 

Os termos utilizados na elaboração desta política correspondem às definições 

estabelecidas na LGPD. Recomenda-se a leitura, especialmente do artigo 5º da 

lei, em caso de dúvidas sobre conceitos como “dado pessoal”, “dado pessoal 

sensível”, “titular”, “controlador”, “operador”, “encarregado”, “tratamento” e 

outros. 

 

II. Navegação no site e cookies 

1. O acesso ao site do escritório poderá levar à coleta de informações do 

usuário, mediante consentimento expresso do titular, a fim de proporcionar 

uma melhor experiência de navegação. 

2. As informações coletadas por meio de cookies não são dados pessoais. Os 

cookies são identificadores transferidos pelo navegador ou dispositivo que 

permitem saber mais sobre a utilização das páginas e recursos do site. O site do 

Ricomini Piccelli utiliza os seguintes tipos de cookies: 

// essenciais: permitem funcionalidades essenciais como segurança, 

verificação de identidade e gestão de rede. Não podem ser 

desativados. 

// de marketing: usados para rastrear a eficácia da publicidade, 

fornecer um serviço mais relevante e anúncios melhores. 

// funcionais: permitem lembrar as escolhas que os usuários fazem a 

fim de proporcionar uma experiência mais personalizada. 

// analíticos: ajudam a entender como os usuários interagem com o site, 

descobrir erros e fornecer uma análise geral da utilização. 

3. O usuário pode recusar ou desabilitar os cookies por meio das 

configurações do seu navegador ou através da instalação de um plug-in com 

essa finalidade. Porém, caso determinados cookies sejam recusados, pode ser 

que algumas áreas do site não funcionem corretamente. Reforça-se, o objetivo 

dos cookies é fornecer ao usuário uma melhor experiência de navegação. 
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4. Os dados coletados por meio de cookies podem ser compartilhados com 

parceiros que viabilizem o funcionamento do site, preferencialmente, de forma 

anonimizada.  

5. Os dados coletados não serão vendidos e seu compartilhamento com 

terceiros autoriza o uso apenas para as finalidades específicas da respectiva 

contratação. 

 

III. Dados coletados e diretrizes gerais de tratamento 

1. A coleta de dados pessoais se dará sempre mediante consentimento do 

titular, exceto no tocante aos dados referidos no artigo 7º, § 4º, da LGPD, e os 

dados coletados poderão abarcar um amplo espectro de informações, que 

variam conforme a especificidade de cada demanda. De maneira geral, serão 

coletados dados suficientes para a prestação dos serviços jurídicos, aptos a 

atender tanto à finalidade de execução do contrato celebrado entre o titular e o 

Ricomini Piccelli quanto ao exercício regular de direitos em processo judicial, 

administrativo ou arbitral. 

2. Na hipótese de coleta de dados pessoais sensíveis, serão observados os 

devidos cuidados legalmente aplicáveis ao seu tratamento. 

3. Dados pessoais de crianças e adolescentes somente serão tratados com 

consentimento de pelo menos um dos seus responsáveis legais, e serão 

observadas as restrições legais do artigo 14 da LGPD. 

4. Os dados coletados serão utilizados apenas para as finalidades específicas 

acima dispostas e previamente acordadas, incluindo, mas não se limitando a: 

// elaboração, revisão ou negociação de contratos; 

// gestão de processos judiciais, administrativos ou arbitrais; 

// elaboração de consultas, memorandos, opiniões legais ou pareceres; 

// intermediação da relação entre o cliente e órgãos governamentais; 

// atuação pro bono; 

// realização de treinamentos; 
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// realização de reuniões, videoconferências ou conferências telefônicas 

para discussão de assuntos em geral; 

// obtenção de licenças, autorizações e permissões; 

// formalização de contrato com o Ricomini Piccelli, faturamento e 

cobrança; 

// envio de comunicações institucionais, memorandos, boletins e 

convites para eventos do seu interesse; 

 

5. Os dados serão utilizados por tempo suficiente para o alcance das 

finalidades acordadas e pelo tempo necessário para resguardar o exercício 

regular de direitos do titular e do próprio Ricomini Piccelli em processo 

judicial, administrativo ou arbitral.  

6. É possível a conservação de alguns dados, especialmente sob o formato 

de peças jurídicas, para fins de composição de acervo técnico, hipótese de 

legítimo interesse do Ricomini Piccelli, nos termos do artigo 10, I, da LGPD, 

ressalvada a possibilidade de exclusão mediante solicitação do titular. 

7. Extinta a finalidade de tratamento dos dados estes serão arquivados pelo 

período necessário para o resguardo de direitos e obrigações do titular e do 

Ricomini Piccelli, resguardado, quanto aos originais, o disposto no artigo 9º do 

Código de Ética e Disciplina da OAB. Nesse período poderá ocorrer nova 

utilização dos dados, mediante interesse e consentimento do titular. 

8. Findo o período de tratamento dos dados, o titular será comunicado. 

 

IV. Compartilhamento e transferência de dados 

1. O compartilhamento de dados pode ocorrer, no interesse do titular, desde 

que haja manifestação inequívoca de consentimento. Os dados podem ser 

compartilhados com provedores de softwares, serviços de hospedagem em 

nuvem, advogados correspondentes, escritórios parceiros, peritos, pareceristas, 

auditores, contadores, tradutores e instituições financeiras que possam auxiliar 



 

 

 

5/6 

www.piccelli.adv.br 

na prestação dos serviços jurídicos, além de órgãos regulares e demais 

autoridades, mediante solicitação. 

2. Poderá haver transferência internacional de dados a prestadores de 

serviços localizados no exterior, especialmente serviços de armazenamento em 

nuvem. 

 

V. Agentes de tratamento de dados 

1. O controlador dos dados é o Ricomini Piccelli, a quem compete a tomada 

de decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. 

2. O encarregado dos dados é o sócio Roberto Ricomini Piccelli, que pode 

ser contatado através do e-mail administracao@piccelli.adv.br.  

3. O Ricomini Piccelli é considerado operador dos dados pessoais coletados 

no contexto da prestação de serviços jurídicos. 

4. A equipe Ricomini Piccelli é capacitada periodicamente em matéria de 

proteção de dados pessoais. 

 

VI. Direitos dos titulares 

1. São garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de 

privacidade dos titulares dos dados. 

2. O titular poderá, a qualquer momento, solicitar ao controlador 

informações sobre a utilização de seus dados, notadamente, o rol de direitos 

previsto no artigo 18 da LGPD: 

// confirmação da existência de tratamento; 

// acesso aos dados; 

// correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

// anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei; 

// portabilidade dos dados; 

// eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do 

titular; 



 

 

 

6/6 

www.piccelli.adv.br 

// informação das entidades públicas e privadas com as quais o 

controlador realizou uso compartilhado de dados; 

// informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e 

sobre as consequências da negativa; 

// revogação do consentimento. 

  

VII. Segurança e boas práticas 

1. O tratamento de dados pelo Ricomini Piccelli adota medidas de 

segurança, técnicas e administrativas usualmente utilizadas pelo mercado para 

proteger os dados pessoais armazenados contra acessos não autorizados, 

destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento 

inadequado ou ilícito. 

2. Os dados são armazenados em ambiente operacional seguro e de acesso 

restrito aos membros da equipe, salvo consentimento expresso. 

3. Em caso de incidente de segurança, o titular dos dados será comunicado, 

bem como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e serão adotadas as 

medidas compatíveis para a mitigação do dano. 

 

VIII. Alterações na política de privacidade 

1. Esta política poderá ser revista a qualquer momento, a fim de aprimorar 

a segurança dos procedimentos. A versão mais atualizada da política será 

sempre publicada no site, com a respectiva data de alteração. 

2. Em caso de alterações relevantes, os titulares serão, a fim de que tomem 

ciência das atualizações e expressem novo consentimento, caso seja necessário. 


