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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

O Escritório Thomazinho, Monteiro, Bellangero & Jorge Advogados Associados (“TMBJ” ou “nós”) está 

empenhado em ser o mais confiável e responsável possível para com todos os usuários de seu site, clientes 

pessoa física e representantes, sócios, parceiros ou quaisquer outros indivíduos relacionados aos clientes 

pessoas jurídicas (“Titular dos Dados”, “Titular” ou “Você”). 

Isso significa que estamos preocupados em atuar de maneira clara e transparente e em conformidade com as 

leis e regulamentos aplicáveis, incluindo a disponibilização de informações atualizadas sobre nossas políticas e 

atividades que envolvam tratamento de dados pessoais. 

Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, entre outras disposições, detalha questões como: 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivamos você a conhecer melhor nossa conduta e como lidamos com os seus dados pessoais.  

Em caso de dúvidas ou quaisquer esclarecimentos necessários, por favor não hesitem em entrar em contato 

conosco pelo nosso canal de comunicação (privacidade@tmbj.com.br) para que possamos lhes auxiliar no que 

for preciso e da melhor forma possível. 

1. Dados Pessoais Tratados e Algumas Características 

Nós coletamos dados pessoais dos nossos clientes e parceiros para execução de algumas de nossas atividades, 

como a regular prestação de serviços jurídicos e o atendimento personalizado aos nossos clientes. Estes dados 

pessoais podem ter diferentes características e ser classificados sob os seguintes tipos: 

DADOS PESSOAIS TRATADOS 

E ALGUMAS 

CARACTERÍSTICAS 
COLETA E TRATAMENTO 

FINALIDADES E HIPÓTESES 

LEGAIS 

COMPARTILHAMENTO ARMAZENAMENTO DIREITOS DOS TITULARES 

MEDIDAS DE SEGURANÇA CANAL DE COMUNICAÇÃO ATUALIZAÇÕES 
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A – Dados de identificação, qualificação e contato – nome completo, endereço, número de telefone, 

endereço de correio eletrônico (E-mail), dados de documento(s) de identificação (tais como RG, CPF, CNH, 

OAB, conforme aplicável), entre outros; 

B – Dados acadêmicos e profissionais – profissão, cargo, escolaridade, empresa que trabalha, entre 

outros; 

Ainda, na prestação de serviços jurídicos, considerando o atendimento ao cliente nas mais diversas 

especialidades do Direito, o TMBJ poderá ter acesso e tratar dados pessoais de clientes ou até mesmo de 

outros envolvidos em um determinado caso (por exemplo, mas sem limitação, o nome de servidores públicos, 

a outra parte em um processo judicial, entre outros), a depender da razão e do objeto específico da demanda. 

São exemplos de dados pessoais que o TMBJ poderá tratar, prestando serviços jurídicos: 

C – Informações cadastrais  – nome completo, RG, CPF, endereço e telefone; 

D – Informações financeiras – remuneração, histórico de transações, créditos, vendas, posses, patrimônio, 

certidões de débitos; 

E  – Informações sobre a família – estrutura familiar, dados de documentos de identificação de filhos e 

cônjuges (nome completo, RG, CPF, conforme aplicável); 

F -  Informações constantes em processos – nome completo das partes, data de nascimento, idade,  RG, 

CPF, registro profissional, nacionalidade, naturalidade, estado civil, país, alistamento militar, profissão, 

escolaridade, PIS/PASEP, CTPS, entre outros (conforme o caso aplicável); 

G - Dados de acesso ao nosso website – dados recolhidos através de cookies (para maiores informações, 

conheça nossa Política de Cookies) e/ou por meios automatizados quando você navega em nosso website, 

como geolocalização (genérica), ou dados que você nos disponibiliza mediante seu consentimento, tal como 

preenchimento de formulários de contato. 

2. Finalidades e Hipóteses Legais 

O TMBJ realiza o tratamento dos dados pessoais para atender os seus clientes, prestando serviços jurídicos no 

âmbito consultivo e contencioso, tais como, mas não se limitando a: 

A – Realização ou participação em due dilligences para verificar a conformidade de uma empresa com a 

legislação brasileira, realizando análises de riscos; 

B – Coordenação de operações de fusões e aquisições; 

https://tmbj.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Pol%C3%ADtica-de-Cookies-22.03.2021.pdf
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C – Gestão de investigações, inquéritos, processos judiciais e/ou administrativos (incluindo, mas não limitando, a 

elaboração e análise de peças, acompanhamento e andamento); 

D – Elaboração, revisão ou negociação de contratos; 

E – Elaboração de documentos nos termos da legislação brasileira; 

F – Intermediação da relação do cliente com autoridade e órgãos governamentais; 

G – Realização de treinamentos, reuniões e videoconferências para discussões de temas gerais ou específicas 

de cada caso; 

H - Análises de novos casos ou quaisquer situações apresentadas por clientes para elaboração de repostas a 

consultas, opiniões legais ou pareceres; 

Além das finalidades citadas, poderemos também tratar seus dados pessoais para formalização contratos com o 

próprio TMBJ para realizar propostas, cobranças, faturamentos (caso você seja um cliente pessoa física ou 

representante de um cliente pessoa jurídica), bem como para o envio de comunicações institucionais. 

Para adequação das finalidades de tratamento acima mencionadas às nossas atividades, nos valemos de 

hipóteses legais permitidas pela legislação aplicável, tais como, mas sem limitação: (i) consentimento, (ii) 

execução de contrato, (iii) obrigação legal, (iv) exercício regular de direitos em processo judicial e/ou 

administrativo, (v) proteção da vida ou incolumidade física do titular e de terceiros, e (vi) legítimo interesse. 

Por essa razão, quando necessário, ofertamos a oportunidade que você nos dê o seu consentimento, de forma 

livre, expressa e voluntária. Você também tem o direito de alterar os seus consentimentos. Entre em contato 

conosco por meio do nosso Canal de Comunicação.  

Manteremos você sempre informado, de forma clara e transparente, para quais finalidades necessitamos e 

utilizamos os seus dados pessoais. 

A REVOGAÇÃO DO SEU CONSENTIMENTO, NO ENTANTO, NÃO AFETARÁ A LEGALIDADE DE QUALQUER TRATAMENTO COM 

BASE NO SEU CONSENTIMENTO CONFERIDO ANTES DA SUA REVOGAÇÃO OU OUTRA HIPÓTESE LEGAL PERMITIDA POR LEI. 

3. Compartilhamento 

Para os fins de tratamento acima definidos, poderemos compartilhar ou divulgar os seus dados pessoais tanto 

interna quanto externamente. 

Para tanto, o compartilhamento poderá ser feito: 

• Com outras áreas/departamentos do escritório, quando necessário e a depender da demanda; 
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• Provedores de softwares, serviços de tecnologia da informação, serviços de hospedagem em 

servidores, com o objetivo de proporcionar a melhor forma de prestação de serviços jurídicos, realizar 

cadastros, documentações e demais providências; 

• Correspondentes, peritos, pareceristas, escritórios parceiros, auditores, contadores, tradutores e 

instituições financeiras (a depender da demanda); 

• Com prestadores de serviços e fornecedores confiáveis para fornecer serviços e equipamentos; 

• Órgãos reguladores, tais como o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), CVM 

(Comissão de Valores Mobiliários), ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais), 

entre outros; ou 

• Para proteger os nossos direitos. 

Ao compartilhar dados pessoais com terceiros, o TMBJ exige que estes concordem em proteger e tratar os seus 

dados pessoais de acordo com todas as obrigações legais, regulatórias e contratuais e/ou outras instruções 

aplicáveis.  

4. Armazenamento 

Armazenaremos os seus dados pessoais pelo tempo que for exigido por lei ou conforme exigido em qualquer 

contrato; até o término do tratamento de dados pessoais, conforme mencionado abaixo; pelo tempo necessário 

a preservar o legítimo interesse do TMBJ, conforme o caso; ou pelo tempo necessário para resguardar o exercício 

regular de direitos do TMBJ em processo judicial, administrativo ou arbitral (os dados serão tratados, por exemplo, 

durante os prazos prescricionais aplicáveis ou enquanto necessário para cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória). 

O término do tratamento de dados pessoais poderá ocorrer quando a finalidade do tratamento do dado pessoal 

coletado for alcançada ou quando deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade 

pretendida ou quando o titular dos dados estiver em seu direito de solicitar o término do tratamento. Ainda, o 

término poderá ocorrer mediante determinação legal. 

5. Direitos dos Titulares 

Você, na qualidade de nosso cliente e Titular dos dados pessoais, tem os seguintes direitos: 

A. Confirmação e conhecimento da existência do tratamento de dados pessoais; 

B. Acesso aos seus dados de forma facilitada e gratuita; 

C. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

D. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em 

desconformidade com as finalidades informadas; 

E. Portabilidade dos dados; 

F. Eliminação dos dados pessoais, salvo as hipóteses previstas na legislação aplicável; 
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G. Informação sobre compartilhamento de dados; 

H. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da 

negativa; e 

I. Revogação do consentimento. 

DENTRO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, O TMBJ SE RESERVA O DIREITO DE MANTER A CONFIDENCIALIDADE 

DE ALGUMAS INFORMAÇÕES E DADOS A FIM DE MANTER O SIGILO COMERCIAL E PROFISSIONAL, POR OBRIGAÇÃO LEGAL 

OU, ATÉ MESMO, PARA PROTEGER OS DIREITOS DE SEUS CLIENTES E TITULARES DE DADOS PESSOAIS.  

6. Medidas de Segurança 

O TMBJ adota medidas técnicas e organizacionais adequadas e necessárias para promover a proteção dos seus 

dados pessoais, em especial de acordo com as leis de proteção de dados aplicáveis.  

Também nos relacionamos com prestadores de serviços, parceiros de negócios ou consultores profissionais que 

também adotam medidas de segurança e proteção de dados. 

Utilizamos os mecanismos e ferramentas disponíveis no mercado, inclusive contratuais, a fim de garantir o maior 

nível possível de segurança e proteção da sua privacidade e dos seus dados pessoais. 

7. Canal de Comunicação 

O responsável pelo tratamento do dado pessoal, na qualidade de Controlador ou Operador, a depender das 

finalidades e das atividades exercidas, é o escritório TMBJ. 

Para que você possa se comunicar ou esclarecer dúvidas acerca de questões envolvendo os seus dados 

pessoais ou esta POLÍTICA DE PRIVACIDADE OU PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, mande um e-mail para: 

privacidade@tmbj.com.br.  

8. Atualizações 

Podemos atualizar esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais a qualquer tempo. Quaisquer 

alterações entrarão em vigor a partir da data em que forem publicadas, ou conforme exigido por lei, e serão 

devidamente comunicadas através dos nossos canais de comunicação e Plataformas Digitais. 

mailto:privacidade@tmbj.com

