
TERMO DE SIGILO LEGAL E POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

O Villamil Advogados, sociedade de advogados inscrita na OAB/MG sob o registro nº 7994, 

Livro-próprio, B165, folhas 22/24, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.220.447/0001-62, com sede 

à Avenida Afonso Pena, nº 4.273, 1º andar, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30130-008, 

neste ato devidamente representada por seu sócio administrador, Dr. Arthur Villamil Martins, 

brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 95.475, neste ato declara, sob as 

penas da lei civil, administrativa e criminal: 

1. Todas as informações, dados e comunicações recebidas dos clientes atuais e futuros 

interessados se revestem de caráter sigiloso e inviolável, nos exatos termos dos arts. 

7ºII e 34, VII, da Lei Federal 8.906/1994. 

 
2. As informações e dados fornecidos serão utilizados única e exclusivamente pelo 

escritório para fins de análise jurídica e para contato com clientes e para cadastro de 

dados de uso exclusivo do escritório. 

 

3. Todos os dados e informações serão devidamente descartados após o regular uso para 

fins de análise jurídica e defesa dos direitos do cliente. Informações e dados anexados a 

processos judiciais e administrativos estarão sujeitos a divulgação caso não sejam 

abrangidos por segredo de justiça ou outras determinações de tratamento sigiloso. 

 

4. Adotamos medidas de controle e tratamento de dados conforme determinações da Lei 

nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). 

 

5. O cliente poderá solicitar a qualquer momento a cessação do uso de seus dados e 

informações. 

 

6. Não serão consideradas confidenciais as informações que: 

 

a) Sejam ou venham a ser publicadas ou a se tornar públicas, desde que tais divulgações 

não tenham sido, de qualquer forma, ocasionadas pelo cliente; 

 

b) Tenham sido desenvolvidas pelo escritório a qualquer tempo, a partir de fontes 

independentes; 

 

c) Tenham sido legitimamente recebidas de terceiros, desde que não derivadas de 

violação de dever de confidencialidade; 

 

d) Sejam expressas ou tacitamente identificadas pelo cliente como não mais sendo 

sigilosas ou de sua propriedade; 

 

e) Tenham que ser reveladas em cumprimento de ordem judicial ou de autoridade 

administrativa oficial. 

 

Belo Horizonte, 30/09/2020. 

 

 
Arthur Villamil Martins 

OAB/MG 95.475 



 

 


