


QUEM SOMOS

Somos referência nacional em DIREITO DIGITAL e
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. O Truzzi Advogados
foi fundado em 2010 pela advogada Gisele Truzzi,
que atua neste segmento desde 2005.

Além de nossa atuação especializada, também
lidamos com outras áreas do Direito relacionadas,
tais como: DIREITO EMPRESARIAL, PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS e PRIVACIDADE, PROPRIEDADE
INTELECTUAL, COMPLIANCE, CONTRATOS e
DIREITO TRIBUTÁRIO, com o objetivo de melhor
servir às empresas que nos procuram. 



Nosso trabalho é pautado pelos
seguintes princípios:

PRINCÍPIOS

Aplicar o conhecimento jurídico e prático de forma justa, com
dedicação, ética e transparência, para atingir os objetivos
alinhados, trazendo felicidade e sucesso, através de
relacionamentos sólidos e equilibrados.MISSÃO

Servir através da assessoria jurídica especializada para a
prevenção e mitigação de demandas, fornecendo suporte para o
desenvolvimento de atividades que visam a construção de uma
sociedade melhor, proporcionando êxito, resultados e segurança
aos envolvidos. 

VISÃO

VALORES

Servir assessoria jurídica especializada para prevenção,
mitigação e resolução de demandas, através de conhecimento
jurídico e prático inovadores, com equidade, justiça e
transparência, a fim de contribuir para o desenvolvimento de
uma sociedade melhor, proporcionando êxito, resultados,
segurança e felicidade aos envolvidos, bem como inspirar
pessoas. 

PROPÓSITO

Equidade, justiça, verdade, transparência e gratidão.



O Direito Digital interliga-se
praticamente com todos os ramos do
Direito: Direito Criminal, Trabalhista,
Comercial, Tributário, entre outros;
pois com a Sociedade Digital, as
relações sociais e jurídicas passaram a
utilizar-se das novas tecnologias.
E conforme a sociedade muda, o
Direito também deve mudar.
Assim, surge o Direito Digital,
convergindo com todas as áreas do
Direito tradicional.

Convergindo com todas as áreas do Direito tradicional.

/  LGPD
Projetos de adequação, análises de
conformidade, pareceres, treinamentos,
palestras, aulas e workshops sobre a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais.

/  DIREITO DIGITAL
Medidas extrajudiciais e ações judiciais:
identificação de autoria, software, marcas,
contratos, concorrência desleal, direitos
autorais, responsabilidade civil/criminal,
remoção de conteúdo, etc

/  CONSULTORIA
Contratos e documentos diversos,
Pareceres, Termos de Uso e Política de
Privacidade, Termos de Confidencialidade,
Riscos e Compliance, Marcas, Software,
Auditorias, Acompanhamento de Perícias,
Eleições, entre outros. 

/  PALESTRAS E
TREINAMENTOS
Desenvolvimento de treinamentos e
palestras in company sobre diversos
temas relacionados ao Direito Digital e
Segurança da Informação.

DIREITO DIGITAL &
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



Advogada especialista em Direito Digital, Segurança da Informação, Privacidade e
Proteção de Dados;
Co-autora da obra “DIREITO DIGITAL: Debates Contemporâneos” (ed. RT), lançada em
out/2019, contribuindo com o artigo: “O impacto das fake news na reputação de pessoas
e instituições: como mitigar riscos e reduzir danos”;
Atua nas esferas consultiva e contenciosa do Direito Digital desde 2005;
Ministra palestras, aulas e treinamentos na área do Direito Digital em todo o Brasil;
Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2004);
Extensão em “Direito da Tecnologia da Informação” pela Fundação Getúlio Vargas – FGV
(2007);
Pós-graduada em “Gestão e Tecnologias em Segurança da Informação” – Faculdade
Impacta Tecnologia (2010);
Certificada em Direitos Autorais pela Harward Law School, em parceria com o ITS-RJ
(2017);
Condecorada com a “Comenda Tobias Barreto” em maio/2019, pelo IBED – Instituto
Brasileiro de Estudos do Direito, pela excelência dos serviços jurídicos prestados, notório
saber jurídico e compartilhamento do conhecimento junto à sociedade;
Professora Convidada de diversas instituições de ensino superior, tais como Escola
Superior de Advocacia da OAB/SP (ESA), Escola Paulista de Direito (EPD), Faculdade São
Judas Tadeu (SP), Faculdade Idez (João Pessoa – PB), UNINASSAU (Maceió/AL), FIA-USP,
IBTA e FASP (São Paulo). Atualmente é professora codo curso de especialização em
Direito Digital da PUC-CAMPINAS e do curso de “Direito Digital e Crimes Informáticos” do
IBCCrim;
Membro da “Comissão Permanente da Mulher Advogada” da OAB/SP – Seccional São
Paulo e da “Comissão sobre a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados” da OAB/SP –
Subseção Taubaté/SP;
Membro da ABMCJ – Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas;
Autora de diversos artigos sobre Direito Digital, sendo alguns deles publicados na
“Revista de Direito das Novas Tecnologias” (IBDI/IOB).

GISELE TRUZZI
CEO e Sócia Fundadora de "Truzzi Advogados"

ADVOGADAS
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Advogada e Legal Designer;
Atuante na área de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados;
Graduada em Direito pela PUC-Campinas (2020);
Pós-graduanda em Direito Digital e Compliance pelo IBMEC-São Paulo
(2022);
Cofundadora do Grupo de Estudos de Direito Digital (GEDD) da PUC-
Campinas;
Legal Designer com experiência na elaboração de documentos
jurídicos, cartilhas, e-books e apresentações;
Membro efetivo da “Comissão Especial de Tecnologia e Inovação” da
OAB São Paulo;
Membro efetivo da “Comissão de Estudos em Inovação e Startups” e
da “Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados”, ambas
da OAB/SP – 3ª Subseção de Campinas/SP;
Membro do Comitê Público da Associação Nacional dos Profissionais
de Privacidade de Dados – ANPPD;
Graduada em Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) pela
PUC-Campinas (2014);
Coautora de obras jurídicas.

BEATRIZ  P ISTARINI
Advogada & Legal Designer

ADVOGADAS



Graduanda em Direito pela PUC-Campinas (2022);
Membro do Grupo de Estudos de Direito Digital (GEDD) da PUC-
Campinas;
Experiências anteriores como estagiária na 2ª Vara do Trabalho de
Americana e na Assistência Judiciária “Dr. Carlos Foot Guimarães” da
PUC-Campinas;
Membro voluntária em “Filhas de Jó Internacional".

ESTAGIÁRIA

IASMIN PALOTTA
Estagiária em Direito Digital, Privacidade e
Proteção de Dados



CONSULTORES

MARCELO LAU

Consultor em Segurança da Informação

MARCELO
NOGUEIRA MALLEN
Advogado especialista em Direito Digital,
Direito Societário e Direitos Autorais

ERASMO GUIMARÃES
Perito Forense Digital



Abaixo, seguem os nossos principais
parceiros. Aqueles que nos apoiam no
dia a dia no aprimoramento do nosso
trabalho.

PARCEIROS

A Data Security é formada por profissionais com
mais de 20 anos no mercado de segurança da
informação em âmbito acadêmico e possui
experiência em treinamentos, consultoria, projetos
de segurança da informação e investigação em
meios informáticos atendendo empresas de
pequeno, médio e grande porte.

A ManageEngine produz software de
gerenciamento de TI global, focado em facilitar o
seu trabalho. Nossos mais de 90 produtos e
ferramentas gratuitas atendem tudo o que sua TI
precisa, a preços que cabem no seu orçamento.

A DBACorp é uma empresa que atua na área de
Tecnologia da Informação, prestando serviços de
Suporte em Bancos de Dados, Infraestrutura, Cloud
Computing e Data Intelligence, bem como serviços
específicos para adequação da infraestrutura de TI
à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

A FIX CONTROL está no mercado para auxiliar você
e sua empresa a atingirem o melhor desempenho.
Como está a reputação online de sua empresa? E a
sua? A imagem da empresa ou de um profissional é
fundamental para um novo contrato ou para
futuros negócios. Por isso, zelar pela sua imagem e
reputação na internet é nosso principal objetivo.

A GM CONSULTORIA AMBIENTAL, empresa
conceituada em Pernambuco e Nordeste, há 14
anos no mercado de consultoria, especializada em
Prestação de Serviços nas Áreas Ambiental e
Tecnológica, possui equipe multidisciplinar para
atender seus stakeholders, como engenheiros da
área civil, ambiental e sanitarista, biólogos,
arquitetos, advogada especializada em Direito
Ambiental e perita processual ambiental, atuando
na esfera administrativa e judiciária.



FALE CONOSCO

contato@truzzi.com.br
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