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A MOURAO CAMPOS, FERNANDEZ, CARGNIN
E ZANATTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(“Mourão Campos”) está comprometida com a
conscientização dos usuários do site
https://www.mouraocampos.com.br/(“Site” e
“Usuários”, respectivamente) e clientes que
contratam os serviços ofertados pela Mourão
Campos (“Clientes”, sendo os Clientes e
Usuários referidos aqui em conjunto como
“Titulares” ou “vocês”) sobre os dados pessoais
coletados e/ou tratados pela Mourão Campos.
Assim, guiada pelos valores de transparência,
agilidade e integridade, e em cumprimento com
as boas práticas relacionadas à proteção de
dados, a Mourão Campos esclarece neste
documento (“Política de Privacidade”) normas e
procedimentos do escritório no Tratamento de
Dados Pessoais, atendendo à Lei 13.709/2018
(Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Para mais informações acerca do tratamento
de dados pessoais realizado no âmbito das
atividades da Mourão Campos, entre em
contato com o Encarregado de Proteção de
Dados da Mourão Campos (“Encarregado”).
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MOURAO CAMPOS, FERNANDEZ, CARGNIN E
ZANATTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (“Mourão
Campos”) is committed to the website users’ awareness
https://www.mouraocampos.com.br/("Website" and
"Users", respectively) and customers who contract
services offered by Mourão Campos (“Customers”, who
are Customers and Users jointly referred herein with
“Data subjects” or “you”) on personal data collected
and/or processed by Mourão Campos. Therefore, guided
by values of transparency, agility and integrity, and
complying with good practices related to data
protection, Mourão Campos clarifies in this document
("Privacy Policy") the company's standards and
procedures for Personal Data Processing, in accordance
with the Law 13.709/2018 (Brazilian General Data
Protection Act).

For more information about carrying out personal data
processing as part of the activities at Mourão Campos,
please contact the Data Protection Officer at Mourão
Campos (“Officer”).

Política de Privacidade Mourão Campos
Mourão Campos’ Privacy Policy

https://www.mouraocampos.com.br/
https://www.mouraocampos.com.br/


Quem é o controlador de seus dados pessoais?

A MOURAO CAMPOS, FERNANDEZ, CARGNIN E
ZANATTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(doravante denominada “Mourão Campos”),
sociedade inscrita no CNPJ sob nº
10.472.958/0001-39, com sede na Alameda
Santos, 2300, 1° andar, São Paulo, SP, é a
empresa controladora dos dados pessoais
tratados no âmbito desta Política de
Privacidade. Para fins da legislação aplicável,
“controlador” é a quem compete as decisões
referentes ao tratamento de dados pessoais. 
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Dados pessoais que tratamos

Informações que você nos fornece: Ao
entrar em contato conosco, bem como por
meio da contratação de nossos serviços,
você poderá nos fornecer informações que
contém dados pessoais, tais como nome,
endereço de e-mail, telefone de contato,
documentos de identificação (RG, CPF ou
CNH), dados profissionais, e outras
informações para que possamos continuar
nosso contato com você, bem como prestar
os serviços contratados.  

Informações constantes em processos
judiciais e certidões em que nossos clientes
são parte: Tais informações são acessados
na condução dos serviços contratados.

A Mourão Campos trata dados pessoais de
Titulares que são coletados e/ou processados:
(a) durante o acesso e/ou navegação do Site da
Mourão Campos; e (b) antes, durante ou após a
prestação dos serviços pela Mourão Campos.
Especificamente, coletamos as seguintes
informações dos Titulares e/ou Clientes,
conforme o caso:

Who is the controller of your personal data?

MOURAO CAMPOS, FERNANDEZ, CARGNIN E
ZANATTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(hereafter referred to as “Mourão Campos”),
company registered under Corporate Taxpayer
Registry Number (CNPJ) 10.472.958/0001-39,
head office at Alameda Santos, 2300, 1st floor,
São Paulo, SP, is the controller company of the
personal data processing under this Privacy
Policy. For the purposes of applicable law,
"controller" is the person who makes the
decisions concerning the personal data
processing. 

Personal data we process

Information you provide to us. When you
contact us, as well as by contracting our
services, you may provide us with
information containing personal data such as
name, e-mail address, contact phone
number, identification documents (ID card,
Individual Taxpayer Registry or Driver’s
License), professional data, and other
information so that we can continue our
contact with you, as well as provide the
contracted services.

Information included in legal proceedings
and certificates to which our customers are
party. Such information is accessed when
carrying out the contracted services.

Mourão Campos manages Data Subjects’
personal data that are collected and/or
processed: (a) while accessing and/or browsing
Mourão Campos’ website; and (b) before, during
or after the provision of services by Mourão
Campos. Specifically, we collect the following
information from Data Subjects and/or
Customers, as the case may be:



Informações de navegação e uso. O website
da Mourão Campos utiliza cookies, que são
pequenos arquivos que se instalam no
computador do usuário durante a navegação
no ambiente online. Esses cookies podem
auxiliar a Mourão Campos no
aprimoramento da experiência de
navegação e desempenho do site, a obter
relatórios com métricas estatísticas (Google
Analytics) que possam auxiliar a Mourão
Campos a personalizar conteúdos no âmbito
das funcionalidades do website. O Usuário
pode optar por não fornecer algumas
informações, desde que não sejam
necessárias para a prestação dos serviços
e/ou utilização do Site, mas é provável que a
sua experiência com o Site não conte com
todos os recursos oferecidos pela Mourão
Campos.

Dados bancários. A Mourão Campos poderá
tratar dados de sua conta bancária para fins
de gerenciamento de pagamentos. 

Outras fontes. Por fim, a Mourão Campos
poderá receber e armazenar, enquanto
necessário, outras informações a seu
respeito, tais como as informações
disponibilizadas pela mídia, para fins de
garantir a contratação de empresas
ilibadas.
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Browsing and usage information Mourão
Campos’ website uses cookies, which are
self-installed small files on the user's
computer during navigation in online
environment. These cookies may help Mourão
Campos to improve the browsing experience
and website performance, to obtain reports
with statistical metrics (Google Analytics)
that can help Mourão Campos to customize
contents within the website functionalities.
The User can choose not to provide certain
information as long as it is not necessary for
the provision of services and/or website
usage, but your experience on a website is
likely to be lacking the full resources offered
by Mourão Campos.

Bank account details. Mourão Campos may
process your bank account data for payment
management purposes.

Other sources. Finally, Mourão Campos may
receive and store, as long as required, other
information about you, such as information
made available by the media, for the purpose
of securing the contract of reputable
companies.

Para quais finalidades tratamos seus dados pessoais?
For what purposes do we process your Personal Data?

Dados Pessoais serão utilizados pela Mourão
Campos estritamente para a finalidade de sua
coleta e quando da necessidade relacionada à
prestação dos serviços. A Mourão Campos
também poderá solicitar seu consentimento
específico por escrito ou qualquer outro meio,
quando necessário.

Personal Data are used strictly for the purpose of
its collection and when required, concerning to
the provision of services. Mourão Campos may
also request your specific consent in writing or
any other means, when necessary.
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Disponibilizar aos Titulares um ambiente
eletrônico por meio do qual os Usuários
podem obter mais informações sobre os
serviços da Mourão Campos, além de obter
informações detalhadas sobre a Mourão
Campos.
Entrar em contato, seja por meio do envio
de mensagens eletrônicas e
correspondências, caso você solicite
informações sobre o escritório e serviços
oferecidos;
Viabilizar a formalização da contratação de
nossos serviços;
Conceder acesso a nossos serviços com
base nas informações que você forneceu;
Para gerar e acompanhar a emissão de
certidões, processos judiciais, formalização
de documentos, formalização de admissões
e outras atividades, conforme solicitado por
nossos clientes na contratação de nossos
serviços de representação legal e de
paralegal;
Conceder acesso a nossas políticas e
código de conduta;
Comunicar eventos, webinários, lives ou
quaisquer outros acontecimentos que
possam ser do seu interesse considerando
seu relacionamento conosco;
Garantir a segurança na disponibilização de
suas informações e também o acesso a
elas, evitando fraudes e acessos indevidos;
Avaliar, desenvolver e/ou aprimorar a
comunicação e a utilização de ferramentas
de marketing, como newsletter e e-mails
marketing;
Realizar análises em indicadores de
marketing, como acessos e experiência do
usuário no website, aberturas e cliques em
e-mails marketing, entre outros;

The Personal Data of Data Subjects and/or
Customers, as the case may be, are processed by
Mourão Campos for the following purposes:

Os Dados Pessoais dos Titulares e/ou Clientes,
conforme o caso, são tratados pela Mourão
Campos para as seguintes finalidades:

Provide to Data Subjects an electronic
environment through which the Users can
obtain more information about the services
from Mourão Campos and obtain detailed
information about Mourão Campos.
Contacting you, either by sending e-mails
and letters, if you request information about
our office and services offered;
Allow contract formalization of our services;
Grant access to our services based on the
information you have provided;
Generate and follow up the issuance of
certificates, legal proceedings, hiring and
documents formalization, and other
activities, as requested by our customers
when contracting our legal representation
and paralegal services;
Grant access to our policies and code of
conduct;
Communicate events, webinars, lives or any
other events that may be of interest to you
considering your relationship with us;
Ensure security when making your
information available and also to access it,
preventing fraud and improper access;
Evaluate, develop and/or improve
communication and the use of marketing
tools, such as newsletters and e-mail
marketing;
Analyzing marketing indicators, such as
website access and user experience, opening
marketing emails and clicks, and so on;
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Prestadores de serviços ou parceiros
comerciais: Podemos compartilhar seus
dados pessoais com prestadores de
serviços ou parceiros comerciais
contratados pela Mourão Campos para fins
de: (a) realizar análises de risco
previamente a contratação de Clientes; (b)
prestar os serviços contratados, no caso de
compartilhamento de dados com Clientes
ou com parceiros de Clientes; 

Requisição de autoridade competente: A
Mourão Campos ainda poderá compartilhar
seus dados pessoais com terceiros
(incluindo órgãos governamentais) a fim de
prestar os serviços contratados, responder
a investigações, medidas judiciais,
processos judiciais ou investigar, impedir
ou adotar medidas acerca de atividades
ilegais, suspeita de fraude ou situações
que envolvam ameaças em potencial à
segurança física de qualquer pessoa ou se
de outra maneira exigido pela legislação.

Novos negócios: Se a Mourão Campos
estiver envolvida em uma fusão, aquisição
ou venda de todos ou de parte de seus
ativos, seus dados pessoais poderão ser
transferidos para a empresa ou pessoa
adquirente. Em circunstâncias nas quais a
identidade do controlador de seus dados
pessoais se alterar como resultado de
qualquer transação, você será notificado
de quaisquer escolhas que possa ter
acerca de seus dados pessoais.

A Mourão Campos poderá compartilhar seus
dados pessoais com terceiros ou parceiros de
negócios que sejam relevantes para fins de
viabilizar a utilização do Site, ou viabilizar a
prestação dos serviços ao Cliente. Referido
compartilhamento ocorre com base nos
seguintes critérios e para as finalidades
descritas abaixo.

Com quem compartilhamos seus dados pessoais?
With whom do we share your personal data?

Service providers or business partners: We
may share your personal data with service
providers or business partners contracted by
Mourão Campos in order to: (a) perform risk
analysis prior to contracting Customers; (b)
provide the contracted services, in case of
data sharing with Customers or their
partners; 

Request from relevant authority: Mourão
Campos may also share your personal data
with third parties (including governmental
agencies) in order to provide the contracted
services, respond to investigations, court
actions, legal proceedings, or to investigate,
prevent, or take action regarding illegal
activities, suspected fraud, or situations
involving potential threats to the physical
safety of any person or as otherwise required
by law.

New business: If Mourão Campos is involved
in a merger, acquisition, or sale of all or part
of its assets, your personal data may be
transferred to the acquiring company or
person. In such circumstances where the
identity of the controller of your personal
data changes as a result of any transaction,
you will be notified about any choices you
may have for your personal data.

Mourão Campos may share your personal data
with third parties or business partners that are
relevant for purposes of enabling the website
usage or enabling the service provision to you.
This data sharing occurs based on the following
criteria and for the purposes described below.
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Transferências de seus dados pessoais para fora do Brasil
Transference of personal data abroad

A Mourão Campos geralmente não transfere
seus dados pessoais para fora do Brasil. No
entanto, possuímos clientes situados no
exterior que podem, por vezes, solicitar acesso
aos seus dados pessoais caso você esteja em
processo de admissão com este cliente ou seja
seu representante.

Quando seus dados pessoais forem
transferidos para fora do Brasil pela Mourão
Campos, a Mourão Campos adotará medidas
apropriadas para garantir a proteção
adequada de seus dados pessoais em
conformidade com os requisitos da legislação
aplicável de proteção de dados, incluindo por
meio da celebração de contratos apropriados
de transferência de dados com terceiros de
seus dados pessoais quando exigidos.

Generally, Mourão Campos does not transfer
your personal data abroad. However, we have
customers located abroad who may sometimes
request access to your personal data if you are in
the process of admission with this customer or
are their representative.

When Mourão Campos transfers your personal
data abroad, then Mourão Campos will take
appropriate measures to ensure proper
protection of your personal data in compliance
with the requirements of applicable data
protection legislation, including by entering into
appropriate data transfer agreements with third
parties concerning to your personal data, when
required.

Por quanto tempo vamos reter seus dados pessoais?
How long will we keep your personal data?

Quando a finalidade pela qual os dados
pessoais do Titular foram coletados for
alcançada e/ou os dados pessoais
coletados deixarem de ser necessários ou
pertinentes ao alcance de tal finalidade;

Armazenamos e mantemos suas informações:
(i) pelo tempo exigido por lei; (ii) até o término
do tratamento de dados pessoais, conforme
mencionado abaixo; ou (iii) pelo tempo
necessário a preservar o legítimo interesse da
Mourão Campos. Assim, trataremos seus
dados, por exemplo, durante os prazos
prescricionais aplicáveis ou enquanto
necessário para cumprimento de obrigação
legal ou regulatória.

O término do tratamento de dados pessoais
ocorrerá nos seguintes casos:

When the purpose for which the personal
data of the Data Subject was collected is
achieved and/or the personal data collected
is no longer necessary or relevant to the
achievement of such purpose;

We store and maintain your information: (i) for
the term required by law; (ii) until the completion
of personal data processing, as mentioned below;
or (iii) for the required time to preserve the
legitimate interest of Mourão Campos. Therefore,
we process your data, for example, during the
applicable statutes of limitation or as long as
necessary to comply with a legal or regulatory
obligation.

Termination of personal data processing will
occur in the following cases:
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Quando o Titular estiver em seu direito de
solicitar o término do tratamento e a
exclusão de seus dados pessoais e o fizer; e
Quando houver uma determinação legal
neste sentido.

Nesses casos de término de tratamento de
dados pessoais, ressalvadas as hipóteses
estabelecidas pela legislação aplicável ou pela
presente Política de Privacidade, os dados
pessoais serão eliminados.

When the Data Subject is within his or her
right to request the termination of the
processing and the deletion of his or her
personal data and does so; and
When there is a legal determination to this
effect.

In such cases of termination of personal data
processing, except in cases provided by
applicable law or by this Privacy Policy, the
personal data will be deleted.

Seus direitos em relação aos dados pessoais que tratamos sobre você
Your rights concerning to the personal data we process about you

Receber informações claras e completas
sobre o tratamento de seus dados pessoais,
incluindo sobre as hipóteses de
compartilhamento de dados pessoais; 
Solicitar o acesso a seus dados pessoais e/ou
a confirmação da existência de tratamento
de dados; 
Solicitar que retifiquemos quaisquer dados
pessoais imprecisos, incompletos e
desatualizados;
Se opor às atividades de tratamento, solicitar
a anonimização e eliminação de dados
pessoais, em circunstâncias específicas;
Solicitar a portabilidade de seus dados
pessoais;
Revogar o consentimento a qualquer
momento, quando a Mourão Campos tratar
seus dados pessoais com base no
consentimento; e
Solicitar a revisão de decisões
automatizadas que possam afetar seus
interesses.

Você terá determinados direitos em relação aos
seus dados pessoais. Tais direitos incluem, mas
não se limitam a:

Você poderá exercer tais direitos mediante
contato com o Encarregado.

Receive clear and complete information
about your personal data processing,
including about the hypotheses of sharing
personal data; 
Request access to your personal data and/or
confirmation of the existence of data
processing; 
Request that we correct any inaccurate,
incomplete and outdated personal data;
Disagree with processing activities, request
anonymization and deletion of personal data,
in specific circumstances;
Request portability of your personal data;
Revoke a consent at any time, when Mourão
Campos process your personal data following
your consent; and
Request a review of automated decisions that
may affect your interests.

You will have certain rights concerning to your
personal data. Such rights include, but are not
limited to:

You can exercise these rights by contacting the
Officer.
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Segurança e Proteção dos Dados Pessoais
Personal Data Security and Protection

A Mourão Campos utiliza medidas técnicas e
organizacionais apropriadas para proteger seus
dados pessoais contra tratamento
desautorizado ou ilegal e contra perda
acidental, destruição ou danos. Seus dados
pessoais são armazenados de maneira segura
em equipamentos protegidos. Apenas um
número limitado de pessoas terá acesso a tais
equipamentos e apenas indivíduos com motivos
legítimos terão acesso a seus dados pessoais.

Mourão Campos applies appropriate technical
and organizational measures to protect your
personal data against unauthorized or unlawful
processing and against accidental loss,
destruction or damage. Your personal data is
stored securely on protected equipment. Only a
limited number of people will have access to
such equipment and only individuals with
legitimate reasons will have access to your
personal data.

Dados de Navegação de Internet
Internet Browsing Data

O Site da Mourão Campos utiliza cookies, que
são pequenos arquivos que se instalam no
computador do usuário durante a navegação no
ambiente online. Esses cookies podem auxiliar a
Mourão Campos no aprimoramento da
experiência de navegação e desempenho do
site, a obter relatórios com métricas
estatísticas (Google Analytics) que possam
auxiliar a Mourão Campos a personalizar
conteúdos no âmbito das funcionalidades do
website.

Alguns cookies são necessários para o
funcionamento do Site. Esses cookies
geralmente, são definidos em resposta a ações
feitas pelos Usuários, tais como definir
preferências de privacidade, fazer login ou
preencher formulários. Outra finalidade dos
cookies é verificar quem são os Usuários do
Site, para, eventualmente, facilitar sua
navegação com as características, preferências
e qualidade das informações veiculadas por
seus cadastrados. Esses dados são usados para
nos certificarmos de que estamos enviando a
você as informações que deseja receber e ler.

Mourão Campos’ website uses cookies, which are
self-installing small files on the user's computer
while browsing in online environment. These
cookies can help Mourão Campos to improve the
browsing experience and website performance,
to obtain reports with statistical metrics (Google
Analytics) that can help Mourão Campos to
customize content within website features.

Some cookies are necessary for the website
operation. These cookies are usually set in
response to actions taken by Users, such as
setting privacy preferences, logging in or filling
out forms. Another purpose of cookies is to check
who are the website’s Users, in order to
eventually facilitate their browsing with features,
preferences, and quality of the information
conveyed by the registered users. These data are
used to make sure that we are sending you the
information you want to receive and read.
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Ainda assim, você pode gerenciar as
configurações de cookies nas configurações de
seu navegador ou dispositivo a qualquer hora.
Ao desabilitar todos os cookies nas
configurações de seu navegador, é possível que
certas seções ou recursos do Site não
funcionem ou ocasionem demasiada demora
para carregar os conteúdos, pois seu navegador
pode nos impedir de definir cookies
necessários.

Furthermore, you can manage the cookies
settings in your browser or device settings at any
time. If you disable all cookies in your browser
settings, it is possible that certain website
sections or features may not work or may take a
longer time to load content because your
browser may prevent us from setting the
necessary cookies.

Alterações na Política de Privacidade
Changes on Privacy Policy

Esta Política de Privacidade foi atualizada pela
última vez em 31/07/2021 e a Mourão Campos
se reserva o direito de realizar modificações e
atualizações parciais ou totais, a qualquer
momento, seja pela inclusão de novas normas
ou supressão daquelas já existentes. Qualquer
mudança significativa, nossos usuários serão
comunicados por meio de aviso no site ou e-mail
sobre a existência da versão atualizada.

The latest update of this Privacy Policy is dated
on 07/31/2021 and Mourão Campos reserves the
right to make partial or total changes and
updates at any time, either by adding new
standards or removing existing ones. For any
significant changes, our users will be notified on
the website or by e-mail about the release of the
updated version.

Comunicação direta com o Encarregado de Proteção de Dados
Direct communication with the Data Protection Officer

Caso você queira tirar dúvidas sobre esta
Política de Privacidade ou queira acessar,
alterar ou excluir seus Dados Pessoais, envie
um e-mail a o nosso Encarregado em
dpo@mouraocampos.com.br /
lgpd@mouraocampos.com.br. 

Ao continuar a utilizar este site e/ou quando
realizar download de informações enviadas
pela Mourão Campos, o usuário indica que está
ciente sobre o conteúdo desta Política de
Privacidade.

If you have any questions about this Privacy
Policy or would like to access, change or delete
your Personal Data, please send an e-mail to our
Officer at dpo@mouraocampos.com.br /
lgpd@mouraocampos.com.br.

When you continue to use this website and/or
when you download information sent by Mourão
Campos, the user manifests that he/she is aware
about the contents of this Privacy Policy.
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Contato, Reclamações e Dúvidas
Contact, Claims and Questions

If you have any questions about how we process
your personal data or wish to receive any
additional information regarding this Privacy
Policy and/or the handling of your personal data,
please contact us by e-mail
dpo@mouraocampos.com.br /
lgpd@mouraocampos.com.br.

You can exercise these rights by contacting the
Officer.

Em caso de dúvidas sobre o tratamento que
damos a seus dados pessoais ou deseja receber
quaisquer informações adicionais relacionadas
a esta Política de Privacidade e/ou ao
tratamento de seus dados pessoais, por favor,
entre em contato pelo e-mail
dpo@mouraocampos.com.br /
lgpd@mouraocampos.com.br.

Você poderá exercer tais direitos mediante
contato com o Encarregado.
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