TECNOLOGIA, INOVAÇÃO
& PROTEÇÃO DE DADOS

Somos um escritório de
advocacia empresarial
dedicado a alcançar
resultados por meio
de esforço coletivo e
dedicação aos nossos
clientes e propósito.
Mesclamos expertise
jurídica com profundo
conhecimento prático
e setorial.

Nossos advogados
compartilham o
mesmo compromisso
com a excelência

e

praticidade, o que é

traduzido numa prestação
de serviços eficiente e
de alto valor agregado.
Focamos em antecipar as
necessidades de nossos
clientes, entregando um
trabalho diferenciado e
exclusivo, qualquer que
seja o tamanho do cliente
ou do problema.

Para ver o que ainda não
foi visto e pensar o que
não foi pensado, é preciso
visão, profundidade e estar
à frente das mudanças
no mundo.

Acreditamos na

diversidade
de pessoas e
de ideias

Por isso, no CASCIONE
acreditamos que o
caminho é aliar técnica a
inteligência e propósito.
É traduzir complexidade
em simplicidade
com sofisticação.
É estabelecer relações
duradouras com empatia
e respeito.
É usar a diversidade de
olhares para extrair o
máximo da inteligência
coletiva.
É assumir o protagonismo
da nossa história.
É realizar nossas
aspirações com

maestria.

EXPERTISE
com

propósito

EXPERTISE E CERTIFICAÇÕES
A equipe do CASCIONE é formada por profissionais que compartilham o mesmo compromisso
com a excelência técnica e a eficiência na prestação de um serviço de alto valor agregado.

Como resultado, nossos profissionais foram reiteradamente reconhecidos ao longo dos anos por
diferentes publicações e rankings, nacionais e estrangeiros, merecendo destaque:

Estamos entre os
cinco escritórios
listados pela edição
brasileira do ranking
de Fintechs de
Chambers and
Partners

Nossa equipe conta com profissional
associado à International Association of
Privacy Professionals (IAPP), uma das
maiores associação mundial de especialistas em proteção de dados.
O time também conta com certificação
internacional de proteção de dados,
com destaque ao Certified Information
Privacy Professional (CIPP/E), focado
na General Data Protection Regulation
(GDPR).

NOSSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

• ADMINISTRATIVO
E REGULATÓRIO

• AMBIENTAL
• AVIAÇÃO E FINANCIAMENTO
AERONÁUTICO

• CONCORRENCIAL
• CONTENCIOSO E ARBITRAGEM

• MEIOS DE PAGAMENTO
• NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
NO BRASIL

• PENAL EMPRESARIAL
• PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
• REESTRUTURAÇÃO
E INSOLVÊNCIA

• CONTRATOS

• RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

• DEFESA COMERCIAL

• SEGURO E RESSEGURO

• DISPUTAS SOCIETÁRIAS

• SOCIETÁRIO, FUSÕES &

• INFRAESTRUTURA, ENERGIA E
FINANCIAMENTO DE PROJETOS

• IMOBILIÁRIO
• MERCADO DE CAPITAIS
• MERCADO FINANCEIRO

AQUISIÇÕES E PRIVATE EQUITY

• TECNOLOGIA, INOVAÇÃO
E PROTEÇÃO DE DADOS

• TRABALHISTA
• TRIBUTÁRIO

TECNOLOGIA, INOVAÇÃO
& PROTEÇÃO DE DADOS

Assessoramos nossos clientes no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços tecnológicos, especialmente em ambiente virtual, na adaptação a regras de proteção de dados
e na representação perante órgãos
administrativos e judiciais, conforme
o caso.
Com um time altamente especializado e multidisciplinar, construímos
um track record relevante, atuando
com participantes de variados setores diferentes, incluindo varejo geral,
instituições financeiras e-commerce
e empresas de tecnologia. Nossa experiência e base de clientes diversificada nos permitem assessorar com
eficiência e técnica qualquer tipo de
demanda que envolva tecnologia,
inovação e proteção de dados.

• Elaboração ou revisão de políticas e documentos
internos (política de governança/tratamento de
dados pessoais, política de segurança cibernética, plano de contingência, entre outras);
• Elaboração ou revisão de contratos, termos de
uso, política de privacidade e outros documentos que regem o vínculo do controlador com o
titular de dados pessoais ou outros agentes de
tratamento;
• Treinamentos e elaboração de materiais sobre
normas de segurança da informação e proteção
de dados;
• Prevenção e gerenciamento de vazamento de
dados;
• Privacy by design: suporte ao desenvolvimento
de produtos e serviços em respeito às normas de
proteção de dados;
• Compliance com normas de segurança cibernética e proteção de dados, incluindo a Lei Geral de
Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet;
• Adequação da transferência internacional de dados à legislação brasileira;
• Desenvolvimento e licenciamento de software;
• Relacionamento com órgãos de controle; e
• Representação em processos administrativos e
judiciais.

PUBLICAÇÕES
Uma coletânea de 17 artigos, abordando, de maneira prática e técnica, os impactos, tendências e perspectivas associadas à atual sociedade digital. Temas como a criação e desenvolvimento de startups, atuação de fintechs, inovações
na área de pagamentos, natureza jurídica das criptomoedas,
operação de marketplaces online, responsabilidade civil relacionada a proteção de dados pessoais, tributação de mídias digitais e as implicações da tecnologia nas relações de
trabalho.

A iniciativa de edição da Lei Anticorrupção brasileira é
coerente com a agenda de moralização em que vive o
País, e representa um complemento importante ao fortalecimento de instituições (e.g., a Controladoria-Geral da
União – CGU, os Tribunais de Contas, a Polícia Federal,
dentre outros) que visam corrigir práticas sistemáticas
de corrupção e coibir desregramentos, abusos e desonestidades no âmbito da administração pública.

Nossos profissionais também contribuem com os principais veículos de comunicação, como:

NOSSA EQUIPE

Marcelo Padua Lima

Aaron de Papa Morais

Sócio | Mercado Financeiro;
Meios de Pagamento; Proteção de Dados

Mercado Financeiro; Meios de Pagamento;
Proteção de Dados

mpadua@cascione.com.br
+55 (11) 3165-3045

apmorais@cascione.com.br
+55 (11) 3165-3064

Marcelo Padua Lima presta assessoria jurídica em questões relacionadas
a tecnologia, proteção de dados, legislação e regulamentação bancária, de pagamentos, do mercado de valores mobiliários, de câmbio e
investimento estrangeiro. Marcelo assessora empresas em uma ampla
variedade de assuntos associados a tecnologia e inovação financeira,
incluindo trabalho na área regulatória, contratos, relacionamento com
reguladores, inovação financeira, sigilo bancário, proteção de dados, defesa do consumidor e compliance. Marcelo também conta com extensa
experiência na estruturação de transações nos mercados financeiro e de
capitais.

Aaron Papa de Morais presta assessoria jurídica em questões relacionadas à legislação e regulamentação bancária, de pagamentos, do mercado de valores mobiliários, de câmbio e investimento estrangeiro. Aaron assessora instituições financeiras,
instituições de pagamento e outros participantes do mercado (em especial nas indústrias do e-commerce e de tecnologia) em uma ampla variedade de assuntos,
incluindo trabalho na área regulatória, contratos, relacionamento com reguladores,
inovação financeira, estruturação de produtos, sigilo bancário, proteção de dados,
defesa do consumidor e compliance. Também presta assessoria jurídica à indústria
de fundos de investimento (family offices, administradores e gestores de carteira de
valores mobiliários, custodiantes, escrituradores, entre outros).

Formação Acadêmica
• LL.M. pela Universidade de Chicago
• Pós-Graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo
• Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo

Formação Acadêmica
• Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) e pela Université de
Lyon III – França (programa de dupla-diplomação)
• Especialização em Proteção de Dados pela Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo
• Especialização em Direito das Plataformas Digitais pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo

Prêmios e Reconhecimentos
• Leaders League – Technology / Startups and Innovation / Banking
& Finance
• Chambers and Partners – Banking & Finance | Regulatory (“Up and
coming”)

Reconhecimentos
• Certificação CIPP/E — Certified Information Privacy Professional/Europe e associado a uma das maiores associações de profissionais de proteção de dados
(International Association of Privacy Professionals – IAPP).

NOSSA EQUIPE

Maria Julia Boscolo

Ana Carolina Nista Gonçalves

Mercado Financeiro; Meios de Pagamento;
Proteção de Dados

Mercado Financeiro; Meios de Pagamento;
Proteção de Dados

mboscolo@cascione.com.br
+55 (11) 3165-3077

agoncalves@cascione.com.br
+55 (11) 3165-3097

Maria Julia Boscolo presta assessoria em questões relacionadas a proteção de dados, contratos, direito digital, direito do consumidor e regulamentação bancária. Maria Julia atualmente concentra suas atividades
em projetos de adequação a normas de proteção de dados, segurança
da informação, contratos e consultoria a startups e fintechs. Também
assessora instituições financeiras, instituições de pagamento e outros
participantes do mercado, com enfoque nas indústrias do e-commerce
e de tecnologia.
Formação Acadêmica
• Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
• Especialização em Contract Design pela Fundação Getúlio Vargas
de São Paulo
• Pós-Graduanda em Direito Empresarial pelo Instituto de Ensino e
Pesquisa (Insper)

Ana Carolina Nista Gonçalves atua na área de Direito Empresarial Regulatório com foco em questões relacionadas a proteção de dados, contratos, tecnologia, inovação financeira e regulamentação bancária. Ana
Carolina também presta assessoria a instituições financeiras, instituições
de pagamento e demais participantes do mercado na estruturação de
produtos e serviços online, em especial na área de meios de pagamentos.
Formação Acadêmica
• Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo

www.cascione.com.br

O conteúdo desta apresentação tem caráter genérico e estritamente informativo. A presente apresentação não deve ser
interpretada como opinião legal ou aconselhamento jurídico
específico do escritório. Esta apresentação não poderá ser
transmitida a terceiros sem a autorização prévia do escritório.
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