DIREITO DIGITAL
No mundo atual, boa parte das relações entre pessoas físicas
e/ou jurídicas são materializadas através dos meios digitais,
na medida em que tais relações acabam originando figuras
jurídicas com desdobramentos cíveis, criminais, empresariais,
dentre outras, contudo, com aplicação direcionada a um novo
instituto do Direito, o Direito Digital.
Seja pela utilização de novos meios tecnológicos ou pela
mudança cultural, percebemos a migração orgânica dos
negócios para plataformas online, de modo que, como
pode impulsionar faturamentos, potencializar negócios e
viabilizar o desenvolvimento de profissionais e empresas, o
ambiente digital possui muitos riscos que exigem cuidados
e conhecimentos, que sem eles, põe-se em risco todo o
investimento e reputação da atividade desenvolvida no
ambiente virtual.
A MoselloLima Advocacia, sabendo da importância dos
impactos e possibilidades oriundos da relação virtual,
desenvolveu a sua área de Direito Digital, que conta com
profissionais especializados e tecnicamente capacitados para
resoluções de problemas e identificação de
riscos resultantes deste tipo de relação.»

Formada por uma equipe multidisciplinar, a nossa
área de Direito Digital promove a assessoria jurídica
consultiva e contenciosa, não se restringindo, mas
especialmente atuando em:
» Invasão de privacidade virtual;
» Uso de perfil e identidade falsa;
» Calúnia, injúria e difamação virtual
» Consultoria para estruturação e
desenvolvimento de negócios digitais,
startups, e-commerce e outros;
» Adequação à Lei Geral de Proteção de
Dados;
» Regularização e consultoria tributária
oriunda da relação virtual;
» Crimes cibernéticos;
» Condução de ações judiciais ou processos
administrativos oriundos de relações em
ambiente virtual;
» Compliance Digital

Estamos à disposição para auxiliá-los, fornecendo
um atendimento inovador e customizado.
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