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Esteja certo do compromisso assumido pelo Maneira Advogados

na proteção de seus dados pessoais

Nossa Política se aplica aos colaboradores, clientes e visitantes

do Maneira Advogados

O compromisso assumido envolve o tratamento de dados 

pessoais realizado tanto em nossos escritórios, quanto em nossas

plataformas digitais

Objetivos desta Política: 
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A coleta e utilização de dados pessoais

deverá ser limitada ao mínimo necessário

para o cumprimento das finalidades

pretendidas e expostas ao titular, 

garantindo, também, que tais informações

sejam armazenadas pelo menor tempo 

possível ou necessário

Envidamos todos os esforços razoáveis

em prol da segurança e 

confidencialidade dos dados pessoais, 

adotando medidas técnicas e 

organizacionais capazes de prevenir a 

ocorrência de incidentes de 

segurança

O tratamento de dados pessoais é 

pautado pela boa-fé e asseguramos

transparência através da nossa política

e dos nossos registros de processos.

O tratamento de dados pessoais limita-

se aos propósitos legítimos, específicos, 

explícitos e informados previamente ao

Titular

LGPD

Finalidade 
e 

Adequação

Necessidade

Transparência 
e boa fé

Alguns princípios fundamentais que elencamos em nosso compromisso com você: 

Segurança e 
Prevenção
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Quais 

dados 

coletamos?

Qual a 
finalidade?

Armazenamos 

por quanto 

tempo?

• Guardamos os seus dados 

pessoais pelo período

necessário à sua finalidade

de coleta, nos termos da 

LGPD. No geral, para a 

oferta de serviços, esse prazo

é de 5 anos a contar do 
encerramento do contrato. 

• Sendo possível observar

prazo menor e não havendo

necessidade superveniente

e justificada de guarda, 

iremos excluí-los de nossas

bases ou torná-los 

anonimizados para que não

seja mais possível identificar

o titular.

• Nome completo
• E-mail

• Telefone

• Endereço

• Permitir a sua

identificação para 

acesso aos nossos

ambientes de trabalho e 

site e ofertar nossos

serviços jurídicos

• Informar sobre

novidades, conteúdos, 

notícias e eventos que 

consideramos relevantes

com base nos seus

interesses ou nicho de 

atuação

Cuidamos dos seus dados pessoais: esclarecemos o que coletamos e para qual 

propósito
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Tipos de cookies: (i) de 
sessão (temporários, 
enquanto ocorrer a 

navegação); (ii) persistentes
(enquanto não excluído do 
dispositivo pelo navegador)

Cookies próprios ou de 
terceiros

Você pode bloquear ou 
gerenciar os cookies através 

das configurações do seu 
navegador, em cada 
dispositivo de acesso

O uso de Cookies em nossos ambientes digitais: 

Ao utilizar cookies, buscamos aprimorar a sua experiência de navegação. Há cookies que servem para garantir funcionalidades
específicas do nosso site e outros que guardam as preferências definidas pelo usuário no uso da plataforma, sempre que utilizar
o mesmo dispositivo de acesso. Ainda, há cookies que permitem medir o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de
terceiros, nossos parceiros. Alguns deles são estritamente necessários para o correto funcionamento dos nossos ambientes
digitais, enquanto outros apenas coletam dados estatísticos com a finalidade de analisar a utilização do site e seu respectivo
desempenho.

Alguns exemplos de cookies que podemos utilizar:

_gid - Cookie Persistente: Este Cookie armazena dados estatísticos sobre como os visitantes utilizam o site.

_ga - Cookie Persistente: Este Cookie armazena dados estatísticos sobre como os visitantes utilizam o site – associado

ao Google Analytics.

lidc - Cookie Persistente: Este é um cookie da Microsoft MSN que garante o bom funcionamento do site.

bscookie - Cookie Persistente - Usado pelo serviço de rede social, LinkedIn, para rastrear o uso de serviços incorporados.

MUID - Cookie Persistente: Este cookie é amplamente utilizado na Microsoft como um identificador de usuário exclusivo.

_fbp - Cookie Persistente: Usado pelo Facebook para fornecer uma série de produtos de publicidade, como anúncios

externos em tempo real.

YSC - Cookie de Sessão: Este Cookie serve para armazenar estatísticas de quais vídeos os usuários têm assistido do

YouTube.

fr - Cookie Persistente: Cookies voltados para publicidade online – facebook.com

lang - Cookie de Sessão: Usado para armazenar preferências de idioma, potencialmente para exibir conteúdo no idioma

armazenado.

lissc - Cookie Persistente: Cookies voltados para publicidade online – linkedin.com
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Quais dados 

coletamos?

Qual a 
finalidade?

Armazenamos 

por quanto 

tempo?

• Guardamos os seus dados 

pessoais coletados de forma 

automatizada por, no 

mínimo, 06 (seis) meses, 

contados da data em que 

você acessa nossos 
ambientes online.

• Para imagens coletadas a 

partir de circuitos de 

segurança eletrônica, 

armazenamos os dados por 

por períodos mais curtos, de 

30 a 60 dias.

• Data, horário e 
endereço IP

• Telas acessadas em
nosso site

• Imagens através de 

sistema de vídeo

monitoramento nos

nossos escritórios

• Permitir a sua 

identificação e 

autenticação para 

acesso aos nossos 

ambientes de trabalho e 

site, bem como 

disponibilização de 

conteúdos restritos ao 
clientes.

• Cumprir com obrigações 

legais de manutenção 

de registros de acesso à 

aplicações de internet, 

conforme estabelece o 
Marco Civil da Internet

• Garantir a segurança 

física de visitantes e 

clientes aos nossos 

escritórios, bem como a 

segurança patrimonial

Quais outros dados coletamos a partir do uso de cookies ou a partir de sistemas de 

segurança?

Os cookies podem ser alterados e atualizados pelo

Maneira Advogados, conforme necessidade de

adequação das nossas plataformas online.

Aos acessar nosso site, você poderá ser conduzido, via

link de acesso, a outros portais ou plataformas.

Sempre verifique as respectivas Políticas de

Privacidade e Termos de Uso de cookies.



Com nosso parceiro que 

gerencia nossos 

procedimentos de seleção 

e recrutamento através dos 

meios de comunicação 

disponibilizados para envio 

e cadastro de currículos, 

caso Você tenha interesse 

em participar da nossa 

equipe

01 02 03 04 05 06 07

Com autoridades

judiciais, 

administrativas ou

governamentais

competentes, 

sempre que houver

determinação

legal, transmissão

de arquivo contábil

ou fiscal, 

requerimento, 

requisição ou

ordem judicial

De forma 

automática, entre 

as empresas do 

grupo, em caso de 

movimentações 

societárias, como 

fusão, cisão, 

aquisição e 

incorporação

Com a nossa 

assessoria de 

marketing para 

informar sobre 

novidades, 

conteúdos e 

eventos 

relacionados aos 

serviços prestados 

por nossos 

advogados

Com a empresa 

parceira 

responsável pelo 

gerenciamento 

da segurança da 

informação dos 

nossos escritórios

Compartilhando informações:

Seus dados coletados e as atividades registradas podem ser objeto de compartilhamento com terceiros, no estrito limite do
necessário para viabilizar esta comunicação e sempre exigindo de tais parceiros o cumprimento das mesmas diretrizes de
segurança e proteção de dados pessoais que nós aplicamos em nossos serviços.
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Direito de Acesso: garantimos o 

seu direito de obtenção de 

informações sobre seus dados

Direito de Eliminação: 

asseguramos seu poder de 

solicitar a exclusão dos dados, 

respeitados os prazos legais de 

armazenamento

Direito de revogação: você pode 

revogar o consentimento dados 

anteriormente, mas deve estar 

atento às consequências 

informadas

Você deve proteger seus dados contra acesso não

autorizado ao seu computador, observando a não

disponibilização de sua conta e/ou senha para

terceiros, o uso de antivirus atualizado, além de se

certificar de sempre clicar em “sair” ao encerrar sua

navegação em um computador compartilhado.

É importante que você saiba que nós nunca

enviaremos mensagens eletrônicas ou por correio

convencional, solicitando confirmação de dados,

login ou senha ou com anexos que possam ser

executados (extensões: .exe, .com, entre outros) ou

ainda links para eventuais downloads.

Direito de oposição: você pode e deve se opor 

ao tratamento de dados feito em desacordo com 

com a finalidade original

Internamente, os Dados Pessoais coletados são

acessados somente por profissionais devidamente

autorizados, respeitando os princípios da finalidade,

adequação, proporcionalidade, necessidade e

relevância para os objetivos do nosso negócio, além

do compromisso de confidencialidade e preservação

da sua privacidade.

Direitos e deveres: qualquer dúvida ou informação, envie um e-mail para 

dpo@maneira.adv.br
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www.maneira.adv.br
www.ecija.com

Rio de Janeiro | São Paulo | Brasília | Belo Horizonte

https://www.linkedin.com/company/maneira-advogados/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/maneira_adv
https://www.instagram.com/maneiraadvogados/
http://www.maneira.adv.br/

