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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A presente Política de Privacidade (“Política de Privacidade”) do escritório Cascione, Pulino & 
Boulos – Sociedade de Advogados, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ/ME) 
sob nº 10.844.817/0001-08 (“Cascione” ou “Nós”) tem por objetivo esclarecer, a titulares de 
dados pessoais objeto de tratamento pelo escritório, aspectos relacionados à realização de tal 
tratamento, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. 
 
Qualquer termo em letra maiúscula não definido nesta Política de Privacidade terá o significado 
atribuído na versão mais atual da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 
 
Entre outras disposições, esta Política de Privacidade discorre sobre as atividades de Tratamento 
de Dados Pessoais pelo Cascione, as finalidades, formas e duração do Tratamento, 
responsabilidades a respeito, os direitos dos Titulares (conforme definido abaixo) e nossos canais 
de contato. 
 
Nós recomendamos a leitura deste documento antes de fornecer quaisquer tipos de dados ou ao 
acessar nosso Site (conforme definido abaixo). Ao nos fornecer Dados Pessoais ou acessar nosso 
Site, nos termos descritos abaixo, o Titular declara estar ciente e de acordo com todas as 
disposições previstas nesta Política de Privacidade. Caso não esteja de acordo, o Titular não 
deverá fornecer Dados Pessoais. 
 
Nós não Tratamos Dados Pessoais de crianças ou adolescentes. Caso você se enquadre em uma 
dessas hipóteses, não nos forneça Dados Pessoais ou entre em contato conosco (conforme 
contato previsto nesta Política de Privacidade) para avaliarmos sua situação e tomar as medidas 
necessárias. 
 

2. APLICAÇÃO 
 
Esta Política de Privacidade é aplicável a qualquer pessoa física ou jurídica (por meio de seus 
representantes legais) que acesse nosso website (“Site”), que nos permita acesso a seus Dados 
Pessoais e/ou que nos forneça Dados Pessoais por outros canais de relacionamento ou acesso 
público, incluindo, mas não se limitando a, e-mail, telefone, videoconferência, aplicativos, redes 
sociais, sistema eletrônico judicial (tais como PJE, PROJUDI, ESAJ e semelhantes), mensagem 
de texto (via operadora de telefonia ou aplicativos) ou presencialmente (“Titulares”).  
 
A presente Política de Privacidade está disponível em nosso Site para leitura e análise dos 
Titulares. O Cascione se compromete a divulgar em canais de relacionamento e em seu Site, 
conforme aplicável, o conteúdo desta Política de Privacidade ou mecanismo de acesso a ela.  
 

3. DADOS OBJETO DE TRATAMENTO E FINALIDADE   
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
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Podemos realizar o Tratamento de dados de identificação, comunicação e contato dos Titulares, 
como, por exemplo, nome, documento de identidade, telefone, endereço, e-mail e informações 
sobre setor, posição e local de trabalho com a finalidade de prestar nossos serviços advocatícios 
(incluindo cobrança de honorários), enviar nossas publicações (newsletters, clippings, artigos, 
artigos de opinião ou entrevistas a veículos de informação, entre outros), convidar para eventos 
(como palestras, webinars, seminários e afins), participar de rankings de escritórios de 
advocacia, ou entrar em contato para oferecimento de vagas (de estágio, emprego, prestação 
de serviços ou associação), serviços jurídicos e atividades relacionadas (discutir parcerias, 
potenciais casos, atualizações de mercado, realização de auditoria, contratação de paralegais, 
envio de documentos para tradução, realização de diligências em cartórios etc.). 
 
Dados Pessoais presentes em currículos serão Tratados exclusivamente com a finalidade de 
participação em processo seletivo e oferecimento de vagas (de estágio, emprego ou associação). 
 
Existe a possibilidade de outros Dados Pessoais serem fornecidos no âmbito da prestação de 
nossos serviços de assessoria jurídica ou a que tenhamos acesso a partir de permissão de acesso 
pelo Titular (ou seu empregador) ou disponibilidade em fontes públicas. Em todos esses casos, 
os Dados Pessoais serão Tratados com o propósito exclusivo e limitado de fornecimento de tais 
serviços e cumprimento de nossa obrigação contratual com o Titular ou com a empresa à qual 
o Titular está vinculado ou é contraparte em determinada transação ou caso, observado, ainda, 
o sigilo profissional. 
 
Podemos também realizar o Tratamento de Dados Pessoais publicamente disponíveis em 
websites, incluindo redes sociais, para prestação de nossos serviços, prospecção de clientes, 
marketing e/ou acompanhamento de mercado. 
 
Podemos coletar e avaliar também hábitos de acesso e interesses relacionados a posts, podcasts, 
aplicativos e afins que disponibilizamos em plataforma própria ou de terceiro. 
 
Nossas dependências contam com câmeras que podem envolver a captação de imagens com a 
exclusiva finalidade de conferir segurança a nossos colaboradores, aos próprios Titulares e a 
nossas instalações, incluindo informações e documentos sob nossos cuidados. 
 
Sem prejuízo do Tratamento para os fins descritos acima, os Dados Pessoais coletados poderão 
ser armazenados pelo escritório durante o período exigido por lei e/ou regulamentação aplicável 
ou até que cumpridas as finalidades descritas e detalhadas nesta Política de Privacidade, 
inclusive para cumprimento da legislação ou regulamentação aplicável, bem como para exercício 
regular de direito no âmbito de processo judicial, administrativo ou arbitral, nos termos da 
legislação a respeito. 
 
O Site coleta dados pessoais de forma indireta, por cookies inseridos no seu navegador, a fim 
de melhorar a experiência do usuário, avaliarmos hábitos de navegação relacionados ao nosso 
Site ou a nossos serviços e cumprir obrigações legais. São coletadas informações como: 
endereço IP, geolocalização, tipo de navegador, duração da visita e páginas visitadas.  
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4. DIREITOS DO TITULAR DE DADOS PESSOAIS 
 
Mediante requisição ao canal de contato previsto nesta Política de Privacidade, o Titular tem 
direito a obter do Cascione, em relação aos Dados Pessoais objeto de Tratamento: 
 

(i) confirmação da existência de Tratamento; 
 

(ii) acesso aos Dados Pessoais; 
 

(iii) correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 
 

(iv) anonimização, Bloqueio ou Eliminação de dados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com a legislação aplicável; 

 
(v) portabilidade dos Dados Pessoais, de acordo com a legislação e regulamentação 

aplicáveis; 
 

(vi) eliminação dos dados pessoais tratados com o Consentimento do Titular, exceto nas 
hipóteses de (a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Cascione, (b) 
estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a Anonimização dos 
Dados Pessoais, (c) transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de 
Tratamento previstos na legislação aplicável, ou (d) uso exclusivo do Cascione, 
vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados; 

 
(vii) informação das entidades públicas e privadas com as quais o Cascione realizou uso 

compartilhado de dados; 
 

(viii) informação sobre a possibilidade de não fornecer Consentimento e sobre as 
consequências da negativa; e 

 
(ix) revogação do Consentimento, nos termos previstos na legislação. 

 
Em relação especificamente a e-mails automáticos com clipping de notícias ou eventos (sempre 
relacionados aos serviços oferecidos pelo Cascione), o Titular terá opção de não mais recebê-los 
(opt-out) a partir de link de descadastramento indicado no próprio e-mail.  
 

5. COMPARTILHAMENTO COM TERCEIROS 
 
O Cascione não compartilha Dados Pessoais com terceiros com o objetivo de obter remuneração 
por isso. 
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O compartilhamento de dados com terceiros se restringirá a hipóteses de:  
 

(i) prestação de serviços pelo Cascione a seus clientes ou procedimentos prévios à 
contratação, como, por exemplo, no caso de envio de informações a contrapartes, 
protocolo de documentos junto a autoridades e órgãos públicos, negociação de 
documentos, auditorias, contratação de serviços de paralegal, correspondente e 
contabilidade, realização de conferência telefônica ou videoconferência, tradução, 
cópia, digitalização, encadernação, envio ou recebimento de documentos (via 
Correios, serviços de courier ou semelhantes) e atividades afins; 
 

(ii) contratação de serviços de software, armazenamento de dados e computação em 
nuvem; 

 
(iii) promoção, realização ou participação em eventos relacionados às atividades 

desempenhadas pelo Cascione; 
 

(iv) participação em pesquisas de rankings de escritório de advocacia; e 
 

(v) cumprimento de obrigações legais, administrativas e tributárias do Cascione na 
qualidade de escritório de advocacia. 

 
As formas de compartilhamento de Dados Pessoais descritas acima poderão envolver 
Transferência Internacional de Dados, como por exemplo para Europa e Estados Unidos, 
observadas as finalidades acima, sobretudo na hipótese de casos envolvendo partes 
estrangeiras, para prestação de serviços de tecnologia da informação e realização de marketing.  
 
O Cascione tomará as medidas contratuais e legais razoáveis para estender a terceiros com 
quem compartilhe Dados Pessoais o mesmo grau de segurança e privacidade que possui 
internamente para Tratamento de Dados Pessoais, em observância à legislação aplicável. 
 

6. CONTATO E ENCARREGADO 
 
Qualquer dúvida, esclarecimento, requisição, intenção de exercício de direitos ou outro tipo de 
contato que o Titular deseje realizar com o Cascione deverá ser feito por meio do e-mail: 
lgpd@cascione.com.br ou telefone (11) 3165-3000.  
 
O encarregado nomeado pelo escritório pertence a seu quadro de colaboradores e poderá ser 
contatado pelos canais de contato indicados acima.  
 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Em complemento a essa Política de Privacidade, as medidas técnicas e os procedimentos 
administrativos internos para manuseio e proteção dos Dados Pessoais estão previstos na nossa 

mailto:lgpd@cascione.com.br
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Política de Governança de Tratamento de Dados Pessoais e Segurança da Informação  e 
documentos e políticas auxiliares. 
 
Esta Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento, a critério do Cascione. 
Qualquer alteração implementada nesta Política de Privacidade vigorará a partir da data de sua 
publicação no Site, cabendo ao Titular acessá-la a fim de verificar as alterações. O Cascione se 
compromete a divulgar em canais de relacionamento em que ocorra o Tratamento de Dados 
Pessoais, conforme aplicável, a versão mais atualizada desta Política de Privacidade ou 
mecanismo de acesso a ela. 
 
A presente Política entra em vigor na data de 8 de abril de 2021. 
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