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NOTIFICAÇÃO SOBRE COOKIES 

 

O ALMEIDA ADVOGADOS tem a intenção de melhorar a experiência e a interação que 

você tem no nosso site. Uma forma de fazer isso é através dos cookies ou técnicas 

similares que armazenam informações sobre a visita no nosso site no seu computador. 

Entendemos que é necessário que você entenda quais cookies o site do ALMEIDA 

ADVOGADOS utiliza e qual a finalidade de seu uso.  

 

A SUA PRIVACIDADE  

 

Qualquer website que você visite pode obter ou armazenar informação no seu 

navegador, principalmente na forma de cookies. Esta informação pode ser sobre você, 

as suas preferências, o seu dispositivo ou utilizada para assegurar que o website 

funcione como o previsto. Normalmente a informação não o(a) identifica diretamente, 

mas pode proporcionar-lhe uma experiência mais personalizada no website. Você pode 

decidir não permitir certos tipos de cookies. No entanto, saiba que bloquear certos tipos 

de cookies poderá ter impacto na sua experiência no website e nos serviços que lhe 

podemos oferecer.  

 

O QUE SÃO COOKIES? 

 

Cookies são pequenos arquivos de dados compartilhados entre um dispositivo 

tecnológico e um servidor web para tornar a navegação mais amigável e melhorar a sua 

experiência, permitindo que o website “lembre” suas ações ou preferências ao longo do 

tempo. 

 

Os cookies definidos pelo proprietário do site (neste caso, ALMEIDA ADVOGADOS) 

são chamados de "cookies primários". Os cookies definidos por terceiros que não o 

proprietário do site são chamados de "cookies de terceiros". Os cookies de terceiros 

permitem que recursos ou funcionalidades de terceiros sejam fornecidos no ou por meio 

do site (por exemplo, publicidade, conteúdo interativo e análises). As partes que definem 

esses cookies de terceiros podem reconhecer seu computador quando ele visita o site 

em questão e, também quando visita alguns outros sites. 

 

Os tipos específicos de cookies primários e de terceiros executados em nossos sites e 

suas finalidades estão descritos abaixo. 

 

QUAL A FINALIDADE DOS COOKIES? 

 

As informações são utilizadas para entender a forma com que você interage com o 

conteúdo contido nos portais do ALMEIDA ADOGADOS, facilitando visitas posteriores 

através de logins automáticos e recursos de personalização além disso, usamos cookies 

para proporcionar a você a melhor experiência possível na utilização do site, para nos 

ajudar a mostrar anúncios e fazer recomendações, para verificar sua conta e determinar 

quando você está conectado. 

 

COOKIES DE TERCEIROS 
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Terceiros (externos ao ALMEIDA ADVOGADOS) também podem guardar cookies no 

seu computador, durante a sua visita a websites do ALMEIDA ADVOGADOS. Estes 

cookies indiretos são semelhantes aos cookies diretos, mas provêm de um domínio 

diferente (não ligado ao ALMEIDA ADVOGADOS) do que está visitando. 

 

O ALMEIDA ADVOGADOS não se responsabiliza pelo uso de cookies destes terceiros 

e pela política de cookies praticada por estes terceiros. Os terceiros têm sua própria 

política para a coleta, uso, compartilhamento e qualquer espécie de tratamento de 

dados relacionados com os serviços destes terceiros, incluindo cookies, e caberá a 

estes terceiros a devida manutenção dos dados. O ALMEIDA ADVOGADOS 

recomenda a leitura das respectivas políticas destes terceiros. 

 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS COOKIES COLETADOS NOS SITES DO 

ALMEIDA ADVOGADOS 

 

TIPOS DE COOKIES O QUE ELES FAZEM? 

NECESSÁRIOS 

Estes cookies são necessários para que o website funcione e 

não podem ser desativados nos nossos sistemas. 

Normalmente são unicamente atribuídos em resposta a ações 

suas, como pedidos de serviço (por exemplo, escolher as 

preferências de privacidade, ao iniciar a sessão ou ao 

completar formulários). Você pode configurar o seu navegador 

para bloquear ou alertá-lo(a) sobre estes cookies, mas partes 

do website poderão não funcionar corretamente.  

DESEMPENHO 

Cookies que permitem contabilizar visitas e fontes de tráfego, 

visando medir e aprimorar o desempenho do nosso website. 

Todas as informações coletadas por este tipo de cookie são 

anônimas. Você pode proibir a execução destes cookies, mas 

o ALMEIDA ADVOGADOS ficará impossibilitado de entender 

como você interage com o website, sem fornecimento de 

informações sobre as áreas visitadas, o tempo de visita e 

quaisquer problemas encontrados, como mensagens de erro, 

por exemplo.  

FUNCIONALIDADE 

Cookies que permitem ao website memorizar as suas 

escolhas, proporcionando uma experiência personalizada. 

Podem ser estabelecidos pelo ALMEIDA ADVOGADOS ou 

por fornecedores cujos serviços adicionamos ao nosso 

website. Você poderá proibir a execução destes cookies, mas 

algumas destas funcionalidades, ou mesmo todas, poderão 

não funcionar corretamente. 

REDES SOCIAIS 

Cookies estabelecidos por terceiros e adicionados ao website 

do ALMEIDA ADVOGADOS para acompanhamento de 

usuários de redes sociais que visitam nossos serviços, permitir 

o compartilhamento de nosso conteúdo com sua lista de 

amigos e conhecidos. Também são capazes de rastrear a sua 

navegação por outros websites e criar um perfil sobre os seus 

interesses. Isso pode afetar o conteúdo e as mensagens que 
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vê noutros websites que visita. Se não permitir estes cookies, 

talvez você não consiga usar ou ver essas ferramentas de 

compartilhamento. 

  

GERENCIAMENTO DE COOKIES 

 

A qualquer momento você poderá revogar a sua autorização quanto à utilização dos 

cookies, acessando, para tanto, as configurações de seu navegador de preferência. 

Contudo, alertamos que, de acordo com as configurações executadas, certas 

funcionalidades dos nossos serviços poderão não funcionar corretamente, bem como 

aspectos de segurança da informação. 

 

Para mais informações sobre como gerir os cookies diretamente em seu navegador de 

preferência, orientamos consultar os links abaixo: 

 

• Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

 

• Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ative-e-desative-os-cookies-que-os-sites-usam 

 

• Google/Chrome: 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&

hl=pt-BR 

 

• Safari: 

https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac 
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