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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

Esta Política de Privacidade de dados contém informações sobre coleta, uso, 
armazenamento, tratamento e proteção dos dados pessoais dos usuários e 
visitantes do site do escritório Silva Mello Advogados Associados, com a 
finalidade de demonstrar absoluta transparência quanto ao assunto e 
esclarecer os tipos de dados que são coletados, os motivos da coleta e a 
forma como os usuários podem gerenciar ou excluir as suas informações 
pessoais.  

Trata-se de documento elaborado em conformidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/18) e o Marco Civil da Internet (Lei 
12.965/14). 

O documento poderá ser atualizado em decorrência de eventual alteração 
normativa, razão pela qual se convida o usuário a consultar periodicamente 
essa sessão. 

 

2. DESTINATÁRIOS 

Essa Política de Privacidade se aplica a todos os usuários e visitantes do site do 
escritório Silva Mello Advogados Associados, com endereço eletrônico 
www.silvamello.adv.br, devidamente inscrita no CNPJ 01.979.769/0001-66, 
situada na Rua Dona Maria Gaiarsa, 81, Centro, Santo André – SP.  

 

3. RECOLHIMENTO E FINALIDADE DE DADOS 

Os dados do usuário e visitante são recolhidos pela plataforma quando do 
acesso à página do site www.silvamello.adv.br para garantir melhor 
experiência de uso. 

Estes dados podem tratar de palavras-chaves utilizadas em uma busca, 
compartilhamento de um documento específico, comentários, visualizações 
de páginas, perfis, URL de onde o usuário e visitante provêm, navegador que 
utiliza, seus IPs de acesso, dentre outras que poderão ser armazenadas e 
retidos. 

A coleta dos dados tem por finalidade o bem-estar do usuário e visitante para 
aprimorar o serviço, facilitar, agilizar e compreender como o usuário utiliza os 
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serviços da plataforma para ajudar no desenvolvimento e melhoria da 
plataforma. 

O tratamento de dados para finalidades não previstas nesta Política de 
Privacidade somente ocorrerá mediante comunicação prévia ao usuário, de 
modo que os direitos e obrigações aqui previstos permanecem aplicáveis. 

 

3.1. Dados sensíveis 

Não serão coletados dados sensíveis de nossos usuários, assim entendidos 
aqueles definidos no artigo 11 e seguintes da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais. Assim, não haverá coleta de dados sobre origem racial ou ética, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 
caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 
sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural. 

 

4. ARMAZENAMENTO 

Os dados dos usuários e visitantes são armazenados pela plataforma durante 
o período necessário para a prestação do serviço ou o cumprimento das 
finalidades previstas neste documento, conforme disposto no inciso I do artigo 
15 da Lei 13.709/18. 

Os dados podem ser removidos ou anonimizados a pedido do usuário, 
excetuando os casos em que a lei oferecer outro tratamento. 

Os dados podem ser conservados após o término do tratamento nas hipóteses 
previstas no artigo 16 do mesmo diploma legal. 

 

5. SEGURANÇA, COMPARTILHAMENTO E TRANSFERÊNCIA DOS DADOS 
ARMAZENADOS 

A plataforma se compromete a aplicar as medidas técnicas e organizativas 
aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situação 
de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão de dados. 

Em caso de ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do 
usuário como ataques hackers ou crackers, ou transferência dos dados a 
terceiro pelo próprio usuário, a empresa Silva Mello Advogados Associados se 
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eximirá de eventual responsabilidade, prejuízo ou dano que tal ato venha a 
alcançar. 

O site se compromete a comunicar o usuário e/ou Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados em caso de qualquer tipo de incidente de segurança que 
possa gerar risco ou dano relevante para qualquer usuário, ou alguma 
violação de segurança de seus dados pessoais, caso haja sua coleta. 

Os dados serão tratados com confidencialidade, dentro dos limites legais. No 
entanto, podemos divulgar suas informações e/ou transferi-los a terceiros em 
caso de obrigatoriedade legal ou caso haja violação dos termos de serviço. 

Eventual compartilhamento de dados do usuário apenas ocorrerá com os 
dados referentes a publicações realizadas pelo próprio usuário, os quais são 
compartilhados publicamente com os outros usuários. 

 

6. COOKIES (DADOS DE NAVEGAÇÃO) 

Os cookies referem-se a arquivos de textos enviados pela plataforma ao 
computador do usuário e visitante e que nele ficam armazenados, com 
informações relacionadas à navegação no site. Tais informações são 
relacionadas aos dados de acesso como local e horário e são armazenados 
pelo navegador do usuário e visitante para que o servidor da plataforma 
possa lê-las posteriormente a fim de personalizar os serviços da plataforma. 

O usuário e visitante manifesta conhecer e aceitar que pode ser utilizado um 
sistema de coleta de dados de navegação mediante a utilização de cookies. 

O cookie persistente permanece no disco rígido do usuário e visitante depois 
que o navegador é fechado e será usado pelo navegador em visitas 
subsequentes ao site. Este cookie pode ser removido seguindo as instruções 
do seu navegador. Já o cookie de sessão é temporário e desaparece depois 
que o navegador é fechado. 

É possível redefinir seu navegador da web para recusar todos os cookies, 
porém alguns recursos da plataforma podem não funcionar corretamente se 
a capacidade de aceitar cookies estiver desabilitada. 

O usuário poderá se opor à utilização de cookies pelo site, bastando que os 
desative no momento em que começa a utilizar o serviço na caixa de diálogo 
(popup) que é carregada automaticamente quando do acesso à página. 

 



6 
 

SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
     Rua Dona Maria Gaiarsa, 81 • Centro • 09020-145 • Santo André • SP 
    www.silvamello.adv.br  •  E-mail : silvamello@silvamello.adv bradv.br  

Tel : (11) 4990-4811 
 

7. CONSENTIMENTO E DIREITOS DO USUÁRIO 

Ao utilizar os serviços e fornecer informações na plataforma, o usuário está 
consentindo com a presente Política de Privacidade. 

O usuário manifesta conhecer e poder exercitar seus direitos de cancelar seu 
cadastro, acessar e atualizar seus dados, e garante a veracidade das 
informações por ele disponibilizadas. 

Destaca-se que a LGPD não prevê um direito de eliminação de dados 
tratados com fundamento em bases legais distintas do consentimento, a 
menos que os dados sejam desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com o previsto na lei. 

O usuário tem direito de retirar seu consentimento a qualquer tempo mediante 
encaminhamento de pedido escrito para o endereço eletrônico 
seguranca@silvamello.adv.br . 

 

8. ALTERAÇÕES DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS 

Reservamos o direito de modificar essa Política de Privacidade a qualquer 
momento. Assim, recomentamos que o usuário e visitante revise-a 
periodicamente. 

As alterações e esclarecimentos vão surtir efeito imediatamente após sua 
publicação na plataforma. Ao utilizar o serviço ou fornecer informações após 
eventual modificação, o usuário e visitante demonstra sua concordância com 
suas novas normas. 

Em eventual fusão ou venda da plataforma à outra empresa, os dados dos 
usuários podem ser transferidos para os novos proprietários para que haja a 
permanência dos serviços oferecidos. 

 

9. JURISDIÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Para a solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento, será 
aplicado integralmente o Direito Brasileiro. 

Os eventuais litígios deverão ser apresentados no foro da comarca de Santo 
André, comarca sede da empresa. 

  

 


