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POLÍTICA DE PRIVACIDADE - PELUSO, STUPP E GUARITÁ ADVOGADOS 

 

 

O PELUSO, STUPP E GUARITÁ ADVOGADOS, escritório de advocacia fundado no ano 2007, 

inscrito sob o CNPJ/MF nº 08.806.857/0001-05, também denominado neste termos 

simplesmente como PSG, na busca constante pela excelência no atendimento aos seus clientes 

e parceiros, atento à importância do correto tratamento dos dados pessoais, sobretudo à luz da 

Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD, e as boas práticas decorrentes de sua experiência na 

proteção dos dados e privacidade, como um dos pilares éticos de sua atuação, apresenta sua 

Política de Privacidade, com sua última atualização em 20/07/2021. 

 

Nos preocupamos com a sua privacidade e a segurança de seus dados pessoais, portanto, temos 

o compromisso de preservá-los. 

 

Recomendamos a leitura atenta da presente Política de Privacidade, pois nela esclareceremos 

detalhadamente e de forma clara pontos chave sobre o (i) tratamento de seus dados pessoais 

ao acessar e navegar em nosso website, bem como, o (ii) tratamento de dados pessoais para 

a prestação dos serviços por nós oferecidos e dados pessoais visando a contratação de 

possíveis candidatos a vagas em nosso Escritório.   

 

Esclarecemos que os dados pessoais de candidatos, e, dados pessoais de clientes e ex-clientes 

no Peluso, Stupp e Guaritá Advogados não são objeto de tratamento em nosso website, sendo 

tratados no âmbito desta plataforma somente os dados de visitantes do website. 

 

A utilização de nosso website e serviços pressupõe o conhecimento claro e preciso quanto a 

esta Política de Privacidade e sua aceitação plena.  

 

Caso o usuário não esteja de acordo com os termos desta Política, ele não deve fazer uso do 

website. Caso haja qualquer dúvida ou discordância quanto a qualquer de seus pontos é 

necessário que entre em contato por nossos canais adiante fornecidos. 

 

Importante ressaltar que o website do PSG pode contar com vínculos (links) a outros websites 

que tenham suas próprias políticas de privacidade e de confidencialidade. Esta Política não 
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abrange as práticas de terceiros, inclusive aqueles que possam revelar e/ou compartilhar 

informações com o PSG. 

 

CONTEÚDO E TERMOS UTILIZADOS NESTA POLÍTICA 

 

Com esta Política pretendemos esclarecê-lo, de forma objetiva e transparente sobre os 

seguintes pontos: 

 

• Quais dados pessoais tratamos? 

• Para qual finalidade os tratamos? 

• A quem os compartilhamos?  

• Quais os direitos do titular dos dados? 

• Por quanto tempo mantemos a guarda de seus dados? 

• Como protegemos a sua privacidade quando você utiliza nossos serviços ou visita 

nossas plataformas? 

• Cookies; 

• Alterações e revisão da Política; 

• Canais de contato. 

 

Para fins de tornar ainda mais clara a compreensão desta Política, segue glossário com os 

principais termos aqui utilizados. 

 

• Usuário: Indivíduos que acessam nossa plataforma, website, cadastram-se em nossos 

meios de contato tais como newsletter, inscrevem-se em eventos por nós realizados, 

bem como, nossos clientes tomadores de nossos serviços, e, candidatos a vagas de 

trabalho disponibilizadas por nós. 

 

• Titular: Pessoa natural (física) a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 

tratamento. 

 

• Dados pessoais: Informação relacionada a pessoa natural que a torne identificada ou 

identificável, tais como a título de exemplo: nome, prenome, RG, CPF, endereço, 

profissão, idade, e-mail, registros de conexão à ambiente virtual, dentre outros. 
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• Dados pessoais sensíveis: Categoria específica de dados pessoais, sendo os dados 

relacionados a origem racial ou étnica, convicção religiosa, dado relacionado a opção 

sexual ou de gênero, opinião política, vinculação a organização de caráter religioso, 

filosófico, político ou associativo, dado genético ou biométrico desde que relacionados 

à pessoa natural.   

 

 

• Tratamento de dados: Toda a gama de operações realizada utilizando-se de dados 

pessoais, como a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, 

comunicação, transferência, difusão ou extração. 

 

QUAIS DADOS PESSOAIS TRATAMOS? 

 

• Usuário visitante do website: 

 

Histórico de navegação (páginas acessadas, informações sobre hora, data e local de acesso, IP – 

internet protocol), nome, e-mail, telefone e cidade. 

 

• Candidatos a vagas no Peluso, Stupp e Guaritá Advogados: 

 

Nome, e-mail, telefone, cidade e Estado de residência, dentre outras informações fornecidas a 

critério exclusivo do(as) candidato(a) por meio de upload de arquivo de currículo. 

  

• Clientes e ex-clientes do Peluso, Stupp e Guarita Advogados: 

 

Nome, endereço de e-mail, cargo ou área de atuação, número de telefone, dentre outras 

informações relacionadas e necessárias ao desenvolvimento da demanda contratada junto ao 

PSG e defesa de seus interesses, dentro dos limites éticos e possibilidade outorgadas ao 

exercício da atividade da advocacia, contenciosa ou consultiva. 

 

PARA QUAL FINALIDADE OS TRATAMOS? 
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A coleta dos dados pessoais descritos nos parágrafos anteriores destina-se à busca pela 

excelência e aprimoramento na prestação de serviços de advocacia, atividade fim do PSG, seja 

para permitir o acesso às informações relacionadas as atividades do PSG, por meio da navegação 

em seu website e eventual cadastramento de usuários para fins de envio de comunicações, 

convites e newsletter, seja na busca do atendimento aos seus clientes e interessados na 

prestação de seus serviços jurídicos, ou para o implemento de seus quadros de funcionários e 

prestadores. 

 

Usuário Dado Pessoal  Finalidade 

Visitantes do website 

Histórico de navegação 

(páginas acessadas, 

informações sobre hora, data 

e local de acesso, IP – 

internet protocol) 

(Dados tratados no âmbito 

do acesso e navegação no 

website) 

Cumprimento de obrigações legais, 

garantia da segurança dos acessos visando 

a prevenção à fraudes e outros ilícitos bem 

como melhoria da experiência de 

navegação. 

Nome, e-mail, telefone, 

cidade e Estado de 

residência. 

(Dados tratados no âmbito 

do acesso e navegação no 

website) 

Cadastro do usuário para recebimento de 

nossa newsletter e, cadastro do usuário  

para fins de comunicação sobre eventos, 

palestras e demais contatos necessários. 

Candidatos(as) a vagas 

no Peluso, Stupp e 

Guaritá Advogados 

Nome, e-mail, telefone, 

Cidade e Estado de 

residência 

(Dados tratados fora do 

ambiente do website) 

Análise de perfil, aderência às vagas 

disponíveis e contato para agendamento 

de processos seletivos e/ou efetivação de 

contratação. 
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Clientes e ex-clientes 

Nome, endereço de e-mail, 

cargo ou área de atuação, 

número de telefone e demais 

dados pessoais solicitados de 

acordo com a necessidade 

para a defesa de seus 

interesses  

(Dados tratados fora do 

ambiente do website) 

Cumprimento de obrigações legais e 

contratuais, visando a execução dos 

serviços contratados de acordo com as 

finalidades contidas em seu escopo, 

atendendo dentre outras, às exigências do 

Estatuto da Advocacia e Código de Ética da 

OAB, contato com clientes e ex-clientes 

destinados a prestação de contas das 

atividades realizadas, obtenção de 

informações e outras comunicações 

relacionadas à prestação dos serviços 

contratados e atendimento das obrigações 

legais e contratuais aplicáveis. 

 

A QUEM OS COMPARTILHAMOS?  

 

Os dados pessoais tratados pelo PSG poderão eventualmente ser compartilhados, sempre 

atendendo a critérios de finalidade e necessidade na prestação dos serviços à nós confiados. 

 

Ao fornecer seus dados pessoais, o Usuário consente com seu compartilhamento à terceiros, 

ciente de que este compartilhamento ocorrerá somente para a consecução dos serviços 

prestados ou para o atingimento das finalidades descritas nesta Política ou cumprimento de 

obrigações legais contidas na Lei Geral de Proteção de Dados ou em outras leis e normas 

jurídicas vigentes. 

 

Dentre as possibilidades de compartilhamento de dados, destacamos as seguintes hipóteses: 

 

• Compartilhamento de dados às autoridades governamentais, tais como, mas sem 

exceção de outras, Autoridades Policiais, órgãos do Poder Judiciário, Executivo e 

Legislativo, Órgão de Controle, visando como finalidade o cumprimento de obrigação 

legal ou regulamentar de acordo com a legislação vigente, ou, a prestação dos serviços 

de advocacia confiados ao PSG. 
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• Compartilhamento com parceiros comerciais e prestadores auxiliares na atividade de 

advocacia visando o atingimento pleno das finalidades relacionadas ao tratamento dos 

dados pessoais tratados. 

 

POR QUANTO TEMPO MANTEMOS A GUARDA DE SEUS DADOS? 

 

Os dados pessoais descritos nesta Política são armazenados pelo tempo necessário ao 

atingimento de suas finalidades acima descritas. 

 

Dados pessoais utilizados para a prestação dos serviços jurídicos fornecidos pelo PSG são 

armazenados pelo tempo necessário à realização dos serviços contratados, atendendo ainda ao 

prazo de armazenamento determinado pela legislação de regência, visando cumprimento de 

obrigações legais e/ou legítimo interesse. 

 

Os dados fornecidos pelos Usuários assim poderão ser eliminados assim que o usuário o 

requisita ou quando estes não forem mais necessários para o oferecimento dos serviços 

prestados pelo PSG, ressalvadas razões legais para manutenção dos dados armazenados, ainda 

que solicitada sua exclusão, ou para preservação e resguardos dos direitos de titularidade do 

PSG. 

 

Além disso, poderão ser armazenados dados pessoais destinados à comprovação de seu 

consentimento para o tratamento de dados pessoais do usuário, seja ele cliente ou não. 

 

QUAIS OS DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS? 

 

Com base nos direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, lei federal nº 

13.709/2018, o Usuário tem direito a: 

 

• Obter a confirmação da realização do tratamento de dados pessoais a ele relacionados; 

 

• Acessar os dados pessoais, solicitando que forneçamos as informações relativas ao 

tratamento destes dados; 
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• Solicitar a correção de dados pessoais eventualmente incompletos, inexatos ou 

desatualizados; 

 

• Solicitar a eliminação de seus dados pessoais, solicitação que será analisada podendo 

resultar na necessidade de manutenção de seu armazenamento pelo PSG de acordo 

com as hipóteses previstas na LGPD, dentre eles o cumprimento de obrigação legal, 

contratual ou exercício de legítimo interesse; 

 

• Portabilidade dos dados pessoais a outros fornecedores de serviços e produtos, 

ressalvadas as proteções legais à confidencialidade e propriedade industrial do PSG; 

 

• Anonimização, bloqueio e eliminação de dados pessoais cujo tratamento se mostre 

desnecessário ou em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados; 

 

• Ser informado sobre os destinatários do compartilhamento dos dados pessoais;  

 

• Revogar o consentimento para o tratamento dos dados pessoais, quando estes forem 

tratados baseados no consentimento; 

 

• Manifestar oposição a tratamento que viole a LGPD. 

 

Para o exercício de qualquer dos seus direitos acima, bem como para o direcionamento sobre 

dúvidas e questionamentos, você poderá contactar o PSG através do endereço de e-

mail dpo@psg.adv.br. 

 

COMO PROTEGEMOS A SUA PRIVACIDADE QUANDO VOCÊ UTILIZA NOSSOS SERVIÇOS OU 

VISITA NOSSAS PLATAFORMAS? 

 

A proteção de sua privacidade e segurança de seus dados pessoais é um dos valores do PSG. 

 

Os dados pessoais tratados, quando armazenados, o são de forma segura por meio da adoção 

de boas práticas de segurança da informação, implemento de soluções de hardware e software 

adequadas e em constante evolução, bem como, aplicação de critérios de governança de dados 

pessoais, visando não permitir acessos não autorizados e qualquer espécie de tratamento 
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inadequado aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, possibilitando ainda o 

exercício dos direitos de seu titular. 

 

Caso o Usuário identifique quaisquer riscos ou suspeita sobre o tratamento inadequado e 

segurança de seus dados pessoais, solicitamos que entre imediatamente em contato com o PSG 

para adoção das medidas cabíveis. 

 

COOKIES 

 

O website do PSG utiliza cookies quando o Usuário acesso nosso website. 

 

Cookies consistem em mecanismos de coleta automática de dados relacionados à navegação 

tais como endereço de IP, identificação das ações realizadas no website, comportamento do 

usuário, dentre outros. 

 

O consentimento a esta Política implica na concordância quanto a utilização dos cookies visando 

a melhoraria na experiência de navegação no website. 

O Usuário pode optar por recusar ou desabilitar os Cookies por meio das configurações de seu 

navegador, estando ciente, todavia, que algumas funcionalidades de nosso website podem ter 

seu funcionamento afetado. 

 

REVISÃO E ALTERAÇÃO DA POLÍTICA 

 

Visando o constante aprimoramento da experiência do Usuário e dos serviços prestados pelo 

PSG, bem como, a busca pela constante melhoria rumo à conformidade às leis e regramentos 

de proteção de dados, esta Política poderá sofrer revisões e alterações de seus termos. 

 

É recomendado aos nossos Usuários o acesso periódico em nosso website 

http://www.psg.adv.br/. 

 

CANAIS DE CONTATO 

 

Caso você tenha qualquer dúvida sobre os termos desta Política, deseje fazer comentários ou 

sugestões, necessite de quaisquer esclarecimentos, informações ou deseje fazer reclamações 

ou denúncias sobre o que acredita tratar-se de tratamento de seus dados pessoais em 

http://www.psg.adv.br/
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desconformidade à Lei Geral de Proteção de Dados, solicitamos que entre em contato conosco 

nos seguintes endereços, via correspondência física, mensagem via website ou e-mail: 

 

• Endereço: Avenida Angélica, 2346, 10º andar, Bairro Higienópolis, São Paulo – SP, CEP: 

01228-200, ou por intermédio dos canais de contato disponíveis em nosso website 

http://www.psg.adv.br/.  

 

• E-mail: dpo@psg.adv.br.  

 

Solicitamos que eventuais mensagens direcionadas via website ou e-mail contenham como 

assunto “Dados pessoais” à frente de quaisquer outros termos. 

http://www.psg.adv.br/
mailto:dpo@psg.adv.br

