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Escritório– sociedade de advogados RBGV, inscrita na OAB/PR sob o nº 4.475;

Colaboradores – qualquer pessoa que venha a atuar dentro dos serviços prestados pela

sociedade, incluindo sócios, advogados associados, estagiários, correspondentes e

terceiros;

Dado pessoal - qualquer informação relacionada à pessoa natural, direta ou

indiretamente, identificada ou identificável;

Dado pessoal sensível - categoria especial de dados pessoais, referentes à origem

racial ou étnica, à convicção religiosa, à opinião política, à filiação a sindicato ou à

organização de caráter religioso, filosófico ou político, à saúde ou à vida sexual, dados

genéticos ou biométricos relativos à pessoa natural;

Titular - pessoa natural ou jurídica a quem se referem os dados pessoais;

Controlador - pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem

competem as decisões referentes ao Tratamento de Dados pessoais. Para esta política, o

escritório caracteriza-se como controlador dos dados fornecidos pelos titulares;

Operador - pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o

tratamento de dados pessoais em nome do Controlador. Para esta política, as pessoas

físicas que integram o quadro de colaboradores do escritório caracterizam-se como

operadores;

G L O S S Á R I O

Mesmo tratando a Lei Federal nº 13709/2018 e alterações acerca da proteção de dados das pessoas naturais 
(art. 5º, inciso V), o escritório tratará com equidade os dados de pessoas naturais e jurídicas, garantindo 
observância das premissas da LGPD também às pessoas jurídicas.



Tratamento - toda operação realizada com dados pessoais, como a coleta, produção,

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,

processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;

Encarregado - pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de

comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de

Proteção de Dados (ANPD). Para a presente política, fica designado, como encarregado,

o sócio administrador do escritório.

1.a) A atuação da equipe RBGV, incluindo sócios, advogados associados e demais

colaboradores, será pautada integralmente pelas regras previstas no Código de Ética e

Disciplina da OAB, conforme Lei Federal nº 8.906/1994;

1.b) Todos os colaboradores do RBGV comprometem-se a atuar com transparência,

honra e decoro, zelando pelo caráter essencial e indispensável da advocacia;

1.c) Todos os colaboradores do RBGV comprometem-se a atuar de forma eficiente,

coordenada e integrada, alocando os melhores recursos e concebendo soluções de

excelência, específicas para atender às demandas dos clientes;

1.d) O escritório e seus colaboradores terão o compromisso e dever de cuidado para

que não ocorra conflito de interesses na representação de seus clientes;

1.e) Caso o escritório venha a atuar em desfavor de ex-cliente, compromete-se a

resguardar o sigilo profissional e informações confidenciais que sejam de conhecimento

do escritório.

G L O S S Á R I O
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2.a) Todas as informações em relação as quais o escritório e seus colaboradores

tiverem acesso no âmbito do ambiente de trabalho, inclusive por meio digital,

deverão ser utilizadas única e exclusivamente dentro dos fins profissionais aos

quais se destinam;

2.b) O escritório e seus colaboradores se comprometem a não divulgar, copiar,

distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar as informações as quais

tiverem acesso no (ou pelo) escritório para fins diversos do que foram

disponibilizados, sob pena de responsabilização, exceto mediante expressa

autorização do titular das informações;

2.c) O sigilo de informações será preservado mesmo quando o integrante deixar

de pertencer ao quadro de colaboradores do escritório, sob pena de

responsabilização nas esferas cabíveis;

2.d) Fica ressalvada à esta sociedade de advogados todos os direitos inerentes a

propriedade intelectual dos trabalhos efetuados por qualquer membro da equipe

em nome do escritório RBGV, sendo proibida a cópia e/ou divulgação total ou

parcial dos documentos elaborados no escritório sem anuência prévia da

sociedade e sem os devidos créditos à mesma.
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3. PROTEÇÃO DE DADOS

2.a) Todas as informações em relação as quais o escritório e seus colaboradores

tiverem acesso no âmbito do ambiente de trabalho, inclusive por meio digital,

deverão ser utilizadas única e exclusivamente dentro dos fins profissionais aos

quais se destinam;



3.b) O controlador e operadores se comprometem na proteção de dados pessoais,

mantendo a privacidade, confidencialidade e transparência no tratamento de dados

pessoais dos titulares, englobando clientes, colaboradores e fornecedores;

3.c) O controlador e operadores limitarão a coleta e armazenamento de dados pessoais,

restringindo seu tratamento apenas aos dados que sejam estritamente necessários para

atividade e somente pelo tempo necessário para cumprimento das obrigações ou

assegurar um direito;

3.d) O controlador e operadores minimizarão o tratamento de dados pessoais apenas

para o propósito estabelecido antes de sua coleta e nunca para propósitos novos e

incompatíveis;

3.e) O controlador e operadores revisitarão periodicamente a qualidade (relevância,

clareza e exatidão) de dados pessoais sob tratamento e, se necessário, adotarão os

procedimentos internos para atualizá-los e eliminá-los;

3.f) O controlador fornecerá acesso aos dados pessoais exclusivamente aos operadores

que realmente necessitem, observadas as disposições sobre confidencialidade e sigilo

profissional;

3.g) Será permitido o acesso e eliminação dos dados aos titulares mediante requisição

ao encarregado, através do e-mail rbgv@rbgv.com.br;

3.h) Os operadores deverão transitar dados e documentos exclusivamente pelos canais

oficiais do escritório (e-mails e bases de dados), podendo ser responsabilizados pelo

compartilhamento indevido e/ou vazamento de dados através de outros meios que não

os canais profissionais pessoais;
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3.i) A presente política obriga todos os sócios e demais colaboradores do escritório,

sendo estes diretamente responsáveis pelo seu integral cumprimento;

3.j) O controlador e operadores ficam obrigados, por ocasião do fim do contrato

profissional, a assinar Termo de Desligamento no qual declaram, sob as penas da lei, não

ter sob sua posse, em e-mails pessoais, pen drives, nuvens, computadores e celulares ou

quaisquer outros dispositivos, arquivos e dados pessoais obtidos em função das

atividades profissionais no escritório, tendo promovido sua devida exclusão de forma

definitiva.
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3. COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO

4.a) Institui-se, a partir do presente documento, a Política Anticorrupção do escritório,

subsidiada, em especial, na Lei Federal nº 12.846/2013;

4.b) Todo e qualquer numerário recebido e/ou dispendido pelo escritório será

corroborado através de meio idôneo, como contrato de prestação de serviços, respectiva

nota fiscal e/ou recibo contendo a descrição do serviço realizado e/ou prestado;

4.c) Todas as informações lançadas em sistemas do escritório devem ser completas,

tempestivas e verdadeiras, incluindo qualquer registro e documentação de suporte,

como justificativas de despesas, recibos, notas fiscais e lançamentos de horas

trabalhadas pelo profissional;

4.d) A burla de quaisquer desses ou de outros sistemas, registros ou controles internos

do escritório será considerada infrações gravíssimas e inaceitáveis, seja para benefício

pessoal ou não, independentemente do valor;



4.e) O escritório considera suborno e, portanto, proíbe sua prática, qualquer forma de

pagamento, promessa de pagamento, em espécie ou através de qualquer bem ou

serviço de valor relevante, a qualquer pessoa, para que esta, contrariando os interesses

de quem represente - Administração Pública ou setor privado - obtenha ou mantenha

negócios com o escritório ou realize alguma ação em favor dos negócios da sociedade ou

de seus clientes;

4.f) Fica expressamente vedado a qualquer sócio e/ou colaborador do escritório atuar

em nome da sociedade sem o expresso consentimento do sócio administrador, podendo

ser responsabilizado nas esferas cabíveis caso o faça;

4.g) Os sócios e colaboradores poderão aceitar presentes, brindes e refeições oferecidas

por clientes ou parceiros, desde que sejam preenchidos os seguintes requisitos:

• o recebimento não ser vinculado a uma contrapartida ou no contexto de alguma

decisão do profissional, em especial durante a negociação de contratos ou de

honorários;

• houver um propósito profissional claro e lícito, que pode ser uma reunião de trabalho

ou o agradecimento por serviços já prestados; e

• não se tratar de cortesia luxuosa, excessiva ou frequente a ponto de despertar uma

aparência de impropriedade;
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4.h) A oferta de cortesias corporativas (incluindo-se aqui convites, brindes, refeições,

suvenires e correlatos) por colaboradores a clientes ou terceiros é permitida desde que o

profissional observe os procedimentos de aprovação, prestação de contas e

transparência instituídos pelo escritório, juntamente com o preenchimento dos

seguintes requisitos:

● a oferta não ser vinculada a nenhuma troca, favor, recompensa, influência ou

vantagem indevida para o profissional, para o escritório ou para qualquer pessoa;

● houver um propósito profissional claro e lícito, que pode ser uma reunião de

trabalho, o início ou estreitamento de relacionamento;

● a cortesia não violar nenhuma lei ou regulamentação, tampouco códigos de ética

e conduta aplicáveis, e for precedida das formalidades previstas em lei ou em

regulamento, caso existam; e

● não se tratar de cortesia luxuosa, excessiva ou frequente a ponto de despertar

uma aparência de impropriedade;

4.i) Além de observar todos os requisitos acima, toda oferta de cortesia corporativa

direcionada a agentes públicos deve ser submetida previamente à aprovação do sócio

administrador, mediante devida justificação. Não é necessário submeter a tal aprovação

eventuais convites para eventos do escritório que não envolvam pagamento de

despesas;

4.j) Sempre quando possível, a oferta de presentes e brindes a um mesmo grupo de

destinatários será feita de forma geral e homogênea, ou seja, a todos os membros e sem

distinções de ordem pessoal, funcional ou da natureza do bem oferecido;

3. COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO



4.k) O escritório não realiza e não autoriza que nenhum de seus colaboradores o façam

em seu nome qualquer tipo de doação a partidos políticos, seja através de valores

monetários, bens ou até mesmo serviço;

4.l) A presente política obriga todos os sócios e demais colaboradores do escritório,

sendo estes integralmente responsáveis pelo seu integral cumprimento.

Curitiba-PR, 28 de setembro de 2021.
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Nahima Peron Coelho Razuk

Sócia Administradora


