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POLÍTICA DE PRIVACIDADE E DE USO DE DADOS
I. A Andrade Advogados tem a preocupação de respeitar e resguardar a sua privacidade.
Assim, com o comprometimento e transparência que lhe são característicos, a Andrade
Advogados edita a presente política de privacidade (“Política de Privacidade”) para
informar e esclarecer como e com qual finalidade poderá ocorrer o Tratamento dos seus
Dados Pessoais fornecidos a Andrade Advogados, de acordo com a legislação aplicável
no Brasil. Cabe ressaltar, logo de pronto, que não coletamos dados pessoais sensíveis
sobre você.
II. O site denominado “Advogado Criminal Uberlândia”, cujo domínio é
www.advogadocriminaluberlandia.com, é de propriedade, mantido e controlado pela
Andrade Advogados Associados, pessoa jurídica constituída na forma de sociedade
simples pura, estabelecida na Avenida Cesário Alvim, nº. 3140, Bairro Brasil,
Uberlândia – MG, CEP: 38400-696.
III. Este documento visa prestar informações sobre o modo de utilização do site, suas
ferramentas, condições, além de explicar os direitos e deveres dos Usuários e está em
conformidade com a Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), com a Lei no
13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e Lei 10.406/2002 (“Código Civil”) e a
demais leis que venham a ser aplicadas.
IV. Esta política descreve as informações que podem ser coletadas sobre você quando
utiliza o Site, como essas informações podem ser utilizadas, como você pode controlar
o modo como suas informações serão utilizadas e quais precauções tomadas contra
acesso ou uso não autorizado destas informações.
Por favor, leia atentamente esta Política de Privacidade para ter o conhecimento de como
e com qual finalidade os seus Dados Pessoais podem ser coletados pela Andrade
Advogados. É importante que a Política de Privacidade seja interpretada em conjunto e
de acordo com qualquer outro documento, contrato ou cláusula de privacidade que a
acompanhe, conforme o caso, e sem prejuízo do sigilo profissional aplicável ao
relacionamento da Andrade Advogados com seus clientes, na forma do Código de Ética
e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
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DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TEXTO

O presente documento foi disponibilizado em 04/01/2021.

1. EXPLICAÇÃO DOS TERMOS TÉCNICOS OU EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Abaixo estão dispostos os significados das nomenclaturas técnicas e termos na língua
inglesa.
API: Sigla para Application Programming Interface entendida como conjunto de rotinas
e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma
baseada na Web.
Chat Online: Forma de comunicação à distância, utilizando computadores ligados à
internet, na qual o que se digita no teclado de um deles aparece em tempo real na tela
de todos os participantes do bate-papo.
Cookies: Pequenos arquivos de texto que ficam gravados no computador do internauta
e podem ser recuperados pelo site que o enviou durante a navegação. São utilizados
principalmente para identificar e armazenar informações sobre os visitantes.
Criptografia: Conjunto de princípios e técnicas para cifrar a escrita, torná-la
ininteligível para os que não tenham acesso às convenções combinadas.
Download: Transferência de arquivo de um determinado servidor para o computador
do Usuário.
E-book: Forma organizada de fornecer informações, semelhante a um livro em formato
digital, que pode ser lido em equipamentos eletrônicos, como computadores e celulares
que suportem esse recurso.
E-mail: Método que permite compor, enviar e receber mensagens por meio de sistemas
eletrônicos de comunicação. É também a expressão que identifica o endereço eletrônico
de um Usuário numa rede de computadores, permitindo o envio e a recepção de
mensagens.
Https: Sigla de Hyper Text Transfer Protocol Secure, que em português significa
Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto. É um protocolo de comunicação
utilizado para sistemas de informação de hipermídia, sendo a base para a comunicação
de dados da World Wide Web (www).
IP: (ou Internet Protocol): Identificação única para cada computador conectado a uma
rede.
Link: Ligação entre documentos na Internet.
Newsletter: Tipo de boletim informativo, com distribuição regular a assinantes e que
aborda geralmente um determinado assunto. Geralmente são enviados por e-mail, que
podem ser recebidos após efetuar um cadastro em algum site.
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Site: Local na Internet identificado por um nome de domínio, constituído por uma ou
mais páginas de hipertexto, que podem conter textos, gráficos e informações em
multimídia.
Vírus: Software malicioso que infecta sistemas e computadores, com objetivo de causar
algum dano, faz cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros computadores,
utilizando-se de diversos meios.

2. DADOS PESSOAIS, MEIOS DE COLETA E FINALIDADE DO TRATAMENTO

A Andrade Advogados pode coletar informações básicas que identifiquem Você com um
indivíduo (“Dados Pessoais”), tais como; (I) Nome, endereço de e-mail, telefone. (II) Os
detalhes das visitas ao site e dos recursos que o usuário acessou. (III) Informações
preferenciais sobre como os usuários interagem com nossos serviços, as preferências
manifestadas e as configurações escolhidas. Em alguns casos, para tanto, fazemos uso
de cookies, pixel tags e tecnologias similares que criam e mantém identificadores
exclusivos. (IV) Um registro de qualquer comunicação realizada entre o usuário e o
Escritório, além de outros dados, mencionados ao longo desta política, de modo, a
garantir a sua experiência como Usuário de nossos serviços. A Andrade Advogados
apenas coleta as informações fornecidas pelos Usuários para a execução dos seus
serviços ou conforme estabelecido nesta Política de Privacidade.
De modo geral, utilizamos os seus Dados Pessoais para prestar serviços jurídicos à Você.
Além disso, poderemos utilizar seus Dados Pessoais para identificar e disponibilizar
conteúdo relevante para você e lhe enviar:
a) Comunicados institucionais
b) Memorandos.
c) Boletins de práticas.
d) Save the date, convite, lembrete e agradecimento de eventos.
e) Materiais de eventos produzidos pelo escritório.
f) Pesquisas de feedback de clientes.
g) Materiais físicos, como livros, relatório anual e social, por
exemplo.
Nós apenas utilizaremos os seus Dados Pessoais para a finalidade de disponibilização e
envio de informações estabelecidas nesta Política de Privacidade. Periodicamente,
poderemos solicitar a atualização de seus dados de cadastro em nossa base de
relacionamento, incluindo dados como nome, e-mail, telefone, empresa, endereço físico
e telefone. Conforme aplicável, poderemos utilizar os seus Dados Pessoas para as
seguintes finalidades:
a) Se você se cadastrar em nosso Site, poderemos coletar dados
como nome, e-mail, cargo e empresa para cadastro em nosso
mailing e posterior recebimento de nossas publicações;
b) Se Você for um profissional ou associado internacional da
Andrade Advogados, poderemos coletar e armazenar os seus
dados para gerir a relação de emprego com você, conforme
nossas políticas internas;
c) Se Você for um candidato a uma vaga de emprego na
Andrade Advogados, poderemos coletar e armazenar os seus
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dados para entrar em contato com você e realizar entrevistas
de emprego com você;
d) Se você participar de uma feira de estudantes, podemos
coletar dados como seu nome, e-mail, telefone, instituição de
ensino, curso e outras informações relevantes para entrar em
contato com você e oferecer novas oportunidades
profissionais;
e) Se Você quiser participar do Programa de Banco de Talentos,
podemos coletar seus Dados Pessoais no seu desligamento
junto a Andrade Advogados para interações de
relacionamento futuras;
f) Se Você for de outro escritório, para entrar em contato com
você e realizar pesquisas de benchmarking e para troca e
armazenamento de informações;

“Dados pessoais” são informações sobre uma pessoa natural identificada, ou
identificável.
“Tratamento” significa toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se
referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão
ou extração.
O Tratamento dos seus Dados Pessoais pode ser realizado pela Andrade Advogados
mediante o seu consentimento, quando aplicável, em diversos meios, por obrigação
legal, regulatória, contratual ou outras formas. A Andrade Advogados pode solicitar que
você forneça consentimento escrito ou por qualquer meio que confirme o seu
consentimento, sempre que necessário.
O Tratamento dos seus Dados Pessoais são coletados com a finalidade de viabilizar e/ou
melhorar a prestação dos serviços jurídicos para os quais a Andrade Advogados foi
contratado, bem como:
a) Para identificar e/ou oferecer-lhe conteúdo relevante sobre
determinada preferência e/ou interesse manifestado por Você a
Andrade Advogados, incluindo, sem limitação, newsletters,
eventos, convites, lembretes, notas de agradecimento, entre
outros;
b) Para composição de banco de dados de fornecedores e
prestadores de serviço da Andrade Advogados;
c) Para formação de banco de dados de candidatos a vagas de
emprego, estágio e prestação de serviços na Andrade Advogados;
d) Para a composição de banco de dados de empregados,
membros do Alumni, comitês e outros grupos;
e) Para a composição de cadastro de fornecedores e celebração
de contratos relacionados;
f) Para proteção, defesa e administração dos interesses da
Andrade Advogados;
g) Para o cumprimento da legislação aplicável;
h) Para notificar-lhe acerca de alteração da presente Política de
Privacidade;
i) Para o cumprimento de qualquer outra demanda para o
Usuário solicitada a Andrade Advogados.
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Ocasionalmente, a Andrade Advogados poderá utilizar seus Dados Pessoais, incluindo
nome, e-mail e telefone para que você possa referenciar nossos serviços a publicações
jurídicas nacional e internacionais.
Caso você não queira que a Andrade Advogados utilize seus Dados Pessoais da forma
descrita
na
presente
Política
de
Privacidade,
por
favor
informe
ao
dpo@advogadocriminaluberlandia.com, exceto nos casos em que: (I) Formos obrigados
por Lei, (II) Seja necessário para fins de prestar um serviço jurídico à Você; (III) Seja
necessário para exercer ou defender direitos da Andrade Advogados, (IV) Tivermos um
interesse legítimo para processar os seus dados, Nós não utilizaremos seus Dados
Pessoais sem a obtenção de seu consentimento. Não vendemos ou comercializamos as
informações coletadas no Site ou coletadas na prestação de nossos serviços. Entretanto,
poderemos compartilhar tais dados com nossos agentes, contratados ou parceiros de
negócios para finalidade exclusiva de executar os serviços oferecidos pela Andrade
Advogados. O uso das informações coletadas e/ou armazenadas exige o processamento
de dados que poderá ser feito pelo própria Andrade Advogados ou por parceiros
contratados para esse fim, no Brasil ou no exterior, que também estarão sujeitos a esta
Política de Privacidade. A Andrade Advogados não divulga a quaisquer terceiros as
informações pessoais identificáveis fornecidas por Você. No entanto, caso seja solicitado
por uma ordem expedida por autoridade competente no cumprimento de suas
atribuições legais, ou em caso de violações ou suspeita de violações desta Política de
Privacidade, dos Termos de Uso ou da Lei, poderá ser requerido a Andrade Advogados
disponibilizar as informações pessoais que estiverem armazenadas. A Andrade
Advogados, porém, se compromete a revelar as informações limitando-se ao mínimo
necessário para atingir as finalidades exigidas.
A Andrade Advogados poderá armazenar os seus Dados Pessoais pelo tempo necessário
ao cumprimento das finalidades acima delineadas, assim como para o cumprimento da
legislação ou qualquer aplicável, conforme o caso. Para a determinação da forma e
duração do Tratamento dos seus Dados Pessoais pela Andrade Advogados, será
considerada a natureza dos seus Dados Pessoais fornecidos a Andrade Advogados,
assim como a finalidade do Tratamento.
A Andrade Advogados não comercializará os seus Dados Pessoais. Entretanto, seus
Dados Pessoais podem ser compartilhados com terceiros, no Brasil ou no exterior, com
o objetivo de cumprir adequadamente as finalidades enumeradas acima, assim como
para o cumprimento de ordem judicial ou decisão de qualquer outra autoridade
competente para tanto, segundo a legislação aplicável. Em todas as hipóteses, a
Andrade Advogados se compromete a compartilhar estritamente os Dados Pessoais que
se fizerem necessários ao cumprimento da respectiva finalidade ou atendimento da
respectiva ordem específica, conforme o caso.

3. CORREÇÃO, ATUALIZAÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS PESSOAIS

A Andrade Advogados irá fornecer a Você a possibilidade de garantir que os seus Dados
Pessoais estejam atualizados e precisos. Conforme permitido pela legislação aplicável,
Você poderá solicitar a correção, atualização ou exclusão de seus Dados Pessoais.
Neste
caso,
Você
deverá
enviar
um
e-mail
para
o
endereço
dpo@advogadocriminaluberlandia.com, e nós empregaremos todos os esforços razoáveis
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para atender ao seu pedido. Caso você opte por não receber e-mails periódicos a respeito
dos serviços da Andrade Advogados, informativos e eventos, Você também pode utilizar
o endereço dpo@advogadocriminaluberlandia.com, para nos enviar um e-mail
informando que Você não deseja mais receber tais informações ou poderá clicar no botão
indicado nas comunicações para deixar de receber tais comunicados e/ou informativos.
Nós atenderemos o seu pedido e não mais enviaremos tais comunicações à Você.
Você poderá modificar a sua opção a qualquer tempo. Quando exigido pela legislação
aplicável, nós poderemos fornecer a Você uma cópia de todos os seus Dados Pessoais
que temos em nosso controle, bem como a possibilidade de realizar a portabilidade para
outro serviço e/ou Site. Para tanto, você também pode utilizar o endereço de e-mail
dpo@advogadocriminaluberlandia.com.

4. SEGURANÇA

A Andrade Advogados e os terceiros com os quais os seus Dados Pessoais venham a ser
eventualmente compartilhados observam os padrões de segurança necessários à
prevenção e remediação do acesso desautorizado de Dados Pessoais, empregando os
meios aplicáveis e padrões de segurança recomendados para protegê-los, na medida em
que forem técnica e operacionalmente viáveis.

5. LINKS DE TERCEIROS

A Andrade Advogados pode oferecer links para redirecionamento a websites de terceiros,
com a finalidade de melhorar a sua experiência de navegação, informação ou prestação
de serviços. A Andrade Advogados esclarece que a presente Política de Privacidade não
se aplica a Dados Pessoais por Você fornecidos a quaisquer companhias, indivíduos
e/ou organizações que não a Andrade Advogados. Tais pessoas, físicas ou jurídicas,
podem adotar diferentes políticas relacionadas à privacidade e informação com relação
aos Dados Pessoais, por elas coletados e de qualquer outro modo tratados.
A Andrade Advogados sugere a consulta à política de privacidade aplicável a essas
pessoas e/ou websites de terceiros antes do fornecimento de seus Dados Pessoais.

6. COMUNICAÇÃO: ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO
SOBRE A PRESENTE POLÍTICA DE PRIVACIDADE

OU

DÚVIDAS

Se você deseja acessar, alterar ou excluir seus Dados Pessoais fornecidos a Andrade
Advogados,
por
favor
entre
em
contato
pelo
e-mail:
dpo@advogadocriminaluberlandia.com, e iremos tomar as medidas necessárias e/ou
respondê-lo em prazo razoável, segundo a viabilidade técnica e operacional da Andrade
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Advogados. A Andrade Advogados também poderá pedir para que você atualize os seus
Dados Pessoais periodicamente.
Se você não estiver de acordo com a presente Política de Privacidade, deseja excluir
eventuais Dados Pessoais tratados pela Andrade Advogados ou obter maiores
esclarecimentos sobre a aplicação dessa Política de Privacidade assim como sobre os
seus
direitos,
por
favor
entre
em
contato
conosco
no
e-mail
dpo@advogadocriminaluberlandia.com, teremos a satisfação de esclarecer-lhe
eventuais dúvidas e/ou atender à sua solicitação.
Por fim, se você recebeu uma comunicação da Andrade Advogados e preferia não tê-la
recebido, por favor deixe-nos saber por meio do link “Desinscrever” presente no
respectivo e-mail, ou envie-nos um e-mail para dpo@advogadocriminaluberlandia.com.
O objetivo da Andrade Advogados será responder a todas as demandas acima com a
maior brevidade possível.

7. ALTERAÇÕES DESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Todos os Dados Pessoais tratados pela Andrade Advogados estarão de acordo com esta
Política de Privacidade e com as finalidades supracitadas.
A Andrade Advogados se reserva no direito de alterar total ou parcialmente a presente
Política de Privacidade a qualquer tempo, inserindo a última data de atualização
conforme indicado abaixo.
Por favor, consulte a presente Política de Privacidade periodicamente para verificar
eventuais alterações. O uso do website da Andrade Advogados ou o fornecimento de
Dados Pessoais por qualquer outro meio pressupõe a sua concordância com a presente
Política de Privacidade.
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