POLÍTICA DE
PRIVACIDADE

POLÍTICA EXTERNA DE PRIVACIDADE DE DADOS
O ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS possui missão, visão e valores bastante
definidos, que balizam toda a nossa atuação. Do ato de contratação à entrega da solução jurídica mais
adequada, seguimos fielmente os princípios que deram origem ao nosso escritório.
Isso, naturalmente, envolve a forma com que nos relacionamos com nossos clientes e a
responsabilidade sobre a coleta de seus dados pessoais no desempenho da nossa atividade. Com o
compromisso de respeitar a sua privacidade e prezar pela transparência, elaboramos esta Política de
Privacidade para proporcionar aos nossos clientes e parceiros um claro entendimento em relação à
forma com que tratamos os dados pessoais coletados.
Tratamos apenas os dados pessoais enquanto forem necessários e adequados para as -finalidades que
embasam a coleta, sempre observando as bases legais do tratamento. Assim, podemos manter os dados
para cumprimento de obrigação legal ou regulatória, exercício regular de direito, interesse legítimo ou
com o seu consentimento.
Estamos localizados na Ed. Capital Financial Center, SIG, Quadra 4, Lote 75, Bloco B, Sala 02 Brasília/DF - CEP 70.610-440.
Para mais informações acerca do tratamento desses dados, entre em contato com nosso Encarregado
por meio do e-mail administrativo@estrelaneto.com.br.
QUAL O PROPÓSITO DA PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE?
A presente Política de Privacidade tem a objetivo de informar aos titulares dos dados coletados por
nós, a forma como realizamos o tratamento, a transmissão e o armazenamento dos seus dados.
Enquanto comunicadores do Direito, es,tamos comprometidos com as mudanças trazidas pela Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD).
QUEM É O CONTROLADOR DOS DADOS PESSOAIS?
O ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS será o controlador dos dados pessoais no
âmbito da relação estabelecida com você (usuário). Para fins da legislação aplicável, o controlador é a
pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao
tratamento de dados pessoais.
QUAIS DADOS PESSOAIS SÃO TRATADOS?
Coletamos e tratamos todos os dados pessoais fornecidos por você. Temos o cuidado para que os
dados pessoais coletados sejam estritamente necessários e adequados ao atingimento de uma finalidade
legítima, sobretudo, para a prestação do serviço contratado, seja este judicial, extrajudicial ou apenas
consultivo. Além disso, utilizamos esses dados para responder à sua mensagem e para enviar nossas
newsletters e reports sobre os assuntos de nossa atuação.
Dessa forma, nos limites permitidos pela legislação aplicável, o ESTRELA NETO ADVOGADOS
ASSOCIADOS poderá tratar os dados pessoais descritos abaixo:

1. Dados Comuns: nome, endereço residencial, RG, CPF, estado civil, profissão, endereço profissional,
e-mail, telefone e imagem por câmeras de videomonitoramento nas dependências do escritório;
2. Dados Profissionais ou Acadêmicos: empresa onde trabalha, cargo/função, profissão e escolaridade.
3. Informações Financeiras: remuneração, histórico de transações, créditos, vendas, posses, certidão de
débitos e empréstimos;
4. Informações Familiares: estrutura familiar, relação conjugal e relacionamentos.
O ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS poderá ter acesso e coletar informações por
diversos meios. Os dados pessoais podem ser coletados diretamente com o Titular do Dado, com
terceiros envolvidos (pessoas físicas ou jurídicas) ou, até mesmo, por meio de sites ou fontes
publicamente acessíveis. Independente da origem do dado, o tratamento será regido por esta Política
de Privacidade.
QUAL A FINALIDADE DO TRATAMENTO DOS DADOS?
Coletamos os seus dados pessoais para atender às demandas consultivas ou contenciosas de nossos
clientes, que incluem, entre outras questões:
1. Análise e gestão de novos negócios, estruturas, casos ou quaisquer situações apresentadas
pelo cliente para elaboração de resposta a consultas, pareceres, opiniões ou memorandos;
2. Análise e elaboração de peças, acompanhamento do andamento, despachos, dentre outras
ações;
3. Elaboração, revisão ou negociação de contratos;
4. Participação em processos judiciais, administrativos, arbitrais, inquéritos e investigações;
5. Operações de fusão, aquisição ou de mercado de capitais;
6. Gestão estratégica de franquias;
7. Elaboração de documentos obrigatórios, nos termos da legislação brasileira vigente;
8. Obtenção de licenças, autorizações e permissões necessárias;
9. Realização de treinamentos;
10. Defesa dos interesses do escritório em processo judicial ou administrativo
11. Responder às dúvidas ou solicitações;
12. Enviar nossas newsletter e reports;
13. Análise e avaliação contínua para melhoria dos conteúdos produzidos.
Nosso escritório também poderá tratar os seus dados pessoais para fins de formalização do contrato
de prestação de serviços, para faturamento e cobrança, caso você seja cliente pessoa física ou
representante de um cliente pessoa jurídica.
Além disso, podemos tratar os seus dados pessoais para outros fins, tais como:
1. Realização de reuniões, videoconferências ou conferências telefônicas para discussões de
temas em geral;
2. Envio de comunicações institucionais, memorandos, convites para eventos, lembretes,
notícias jurídicas e agradecimentos;
3. Pesquisas de satisfação sobre os serviços prestados.

POR QUANTO TEMPO MANTEREMOS SEUS DADOS?
Nosso escritório manterá os dados pessoais coletados:
1. Pelo tempo exigido por lei;
2. Até o término do tratamento de dados pessoais, conforme será esclarecido abaixo;
3. Pelo tempo necessário para preservar o legítimo interesse do ESTRELA NETO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, conforme o caso;
4. Pelo tempo necessário para resguardar o exercício regular de direitos do escritório em processo
administrativo, judicial ou arbitral. Assim, seus 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" mencionado no item 2 ocorrerá nos seguintes casos:
1. Quando a finalidade para a qual os seus dados pessoais foram coletados for alcançada e/ou os dados
pessoais coletados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de tal finalidade;
2. Quando houver determinação legal neste sentido;
3. Quando o titular dos dados estiver em seu direito de solicitar o término do tratamento e a exclusão
de seus dados pessoais e o fizer.
No término do tratamento dos dados pessoais, ressalvadas as hipóteses estabelecidas pela legislação ou pela
presente Política de Privacidade, os dados pessoais serão eliminados.
COM QUEM COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS?
Podemos contratar ou operar em conjunto com outras empresas, a exemplo de correspondentes, peritos,
pareceristas, escritórios parceiros e contadores. Poderemos compartilhar seus dados, ainda, com provedores de
softwares e de outras tecnologias da informação (TI) para fins de gestão de cadastro, de listas de
correspondência e demais providências necessárias ao adequado funcionamento do ESTRELA NETO
ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Dessa forma, reservamo-nos ao direito de compartilhar suas informações com as empresas e, sempre que for
possível, o faremos de forma anonimizada.
O ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS exige que as prestadoras de serviços contratadas
cumpram com os requisitos de privacidade e de segurança de dados e somente usem as informações
transmitidas para a finalidade prevista no contrato.
Não compartilhamos dados pessoais que o identifiquem razoavelmente com entidades não afiliadas para uso
independente, exceto quando tivermos sua permissão, ou quando necessário para cumprir nossas obrigações
legais, conforme permitido pela lei aplicável ou de outra forma descrita nesta Política.

QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS?
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais concede a você determinados direitos no que diz respeito ao
tratamento dos seus dados pessoais. São eles:
1. Acesso: direito de ser informado e ter acesso aos seus dados pessoais sob nosso tratamento;
2. Correção: direito de solicitar a atualização ou alteração dos seus dados pessoais desatualizados,
incompletos ou incorretos;
3. Portabilidade: direito de requerer que os dados pessoais sob nosso tratamento sejam transferidos a
outro prestador de serviço indicado por você;
4. Eliminação: direito de ter seus dados pessoais eliminados das nossas bases de dados, ressalvadas as
hipóteses legais de armazenamento;
5. Anonimização ou bloqueio: direito de solicitar que os dados pessoais excessivos ao tratamento sejam
submetidos à anonimização ou que este tratamento excessivo seja suspenso por nós;
6. Revogação: direito de revogar o seu consentimento para as finalidades de tratamento de dados
pessoais a ele atreladas;
7. Informação sobre as consequências da revogação: direito de ser informado sobre os desdobramentos
da relação conosco caso você deseje revogar o seu consentimento;
8. Oposição: direito de você se opor ao tratamento de dados pessoais que esteja desalinhado às
determinações da LGPD.
Você poderá exercer tais direitos entrando em contato com o nosso Encarregado pelo e-mail
administrativo@estrelaneto.com.br.
LINKS E WEBSITES DE TERCEIROS
O nosso site pode fornecer links e redirecionar você para outros sites que estão fora de nosso controle. O
ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSSOCIADOS não se responsabiliza por esses websites nem por seus
conteúdos.
Recomendamos que, ao acessar sites de terceiros, verifique se está de acordo com as respectivas políticas de
privacidade e termos de uso antes de disponibilizar seus dados pessoais. Não somos responsáveis pelas
atividades, políticas de privacidade ou níveis de conformidade de quaisquer sites operados por terceiros.
UTILIZAÇÃO DE COOKIES
Os "Cookies" são identificadores transferidos para o seu navegador ou dispositivo, usualmente utilizados para
as seguintes finalidades: autenticar usuários, lembrar suas preferências/configurações e entender seus
comportamentos e interesses.
O ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSSOCIADOS não faz uso de "Cookies" para registro de atividades
do navegador.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
O ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSSOCIADOS emprega sistemas de segurança e procedimentos técnicos,
físicos e gerenciais usualmente adotados pelo mercado para proteger os seus dados.
Além de cuidarmos dessas informações com padrões de segurança, restringimos o acesso aos seus dados
na medida necessária, com rígidas obrigações de confidencialidade e sigilo.
REVISÕES À POLÍTICA
O ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSSOCIADOS poderá alterar esta Política de Privacidade a qualquer
momento. Caso isso aconteça, as alterações serão publicadas nesta página.
Esta Política de Privacidade entra em vigor em junho de 2021.
ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSSOCIADOS

