
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 BARBIERI ADVOCACIA



PARA LER A NOSSA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
É IMPORTANTE QUE VOCÊ TENHA
CONHECIMENTO DOS SEGUINTES TERMOS:

LGPD
É a sigla da Lei Geral de Proteção de dados (Lei 13.709/2018), que regulamenta o tratamento de
dados realizado por pessoa física ou jurídica de ente público ou privado com fins econômicos.

TITULAR

CONTROLADOR

OPERADOR

ENCARREGADO

ANPD

É a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento.

É a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões a
respeito do tratamento de dados.

É a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados
pessoais em nome do controlador.

É a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como um canal de comunicação
entre o controlador, operador, titulares e a ANPD.

É a sigla da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão a quem compete a fiscalização de
tratamento de dados no Brasil.



DADOS PESSOAIS

DADOS SENSÍVEIS

DADOS ANONIMIZADOS

TRATAMENTO DE DADOS

COOKIES

É qualquer informação relacionada a pessoa natural que possa torná-la identificável ou
identifica-la, como o nº. do CPF, RG e dados cadastrais por exemplo.

É qualquer informação relacionada a pessoa natural sobre sua origem racial, convicção religiosa,
opinião política, dados de saúde, vida sexual, dados biométricos, entre outros.

É a informação relativa ao titular que não possa ser identificado, considerando meios técnicos
razoáveis e disponíveis para torna-lo anônimo.

É toda operação de coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
distribuição, processamento, arquivamento, compartilhamento e eliminação por exemplo.

São pastas que estão no navegador do seu computador que coletam e armazenam dados
sobre a sua atividade no navegador.



O CONTROLADOR

ENGARREGADO DE DADOS

INFORMAÇÕES DE CONTATO COM O
CONTROLADOR

BARBIERI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº. 35.141.874/0001-43,
inscrito na OAB/PR nº 7288, é identificado como controlador dos dados
do Escritório Barbieri Advocacia.

Em caso de dúvidas, e para adquirir quaisquer informações a respeito
do tratamento de dados realizado pelo nosso escritório, você poderá
entrar em contato através do e-mail: lgpd@barbieriadvocacia.adv.br,
onde o encarregado dos dados desse escritório, Alexandre Barbieri
Neto, responderá todas as solicitações dentro do prazo definido em lei.

Rua Brigadeiro Rocha, nº 2056, Centro - CEP 85010-210 - Guarapuava - PR

(42) 3623-3214

(42) 99132-3214



OS DADOS QUE COLETAMOS DE VOCÊ SÃO
ESSES:

DADOS
PESSOAIS QUE
PODEM ESTAR

NOS
SEGUINTES

DOCUMENTOS

NOME
CPF
CNH
RG
CTPS
PROFISSÃO
ESTADO CIVIL
ENDEREÇO ELETRÔNICO
ENDEREÇO RESIDENCIAL
CONTRACHEQUE
EXTRATO BANCÁRIO
DADOS FINANCEIROS

1 - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
2 - CERTIDÃO DE CASAMENTO, NASCIMENTO,
DIVÓRCIO E ÓBITO
3 - MATRÍCULA DE IMÓVEL
4 - ESCRITURAS
5 - AVISO DE RECEBIMENTO
6 - CONTRATOS EM REGAL
7 - ATESTADO DE MATRÍCULA
8 - CURRÍCULOS
9 - IMAGENS DE CÂMERA DE VÍDEO
10 - PERÍCIAS E LAUDOS TÉCNICOS
11 - FOTOS E VÍDEOS
12 - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA E
HIPOSSUFICIÊNCIA



DADOS
SENSÍVEIS QUE
PODEM ESTAR

NOS
SEGUINTES

DOCUMENTOS

1 - PERÍCIAS MÉDICAS
2 - PERÍCIAS JUDICIAIS
3 - ATESTADOS MÉDICOS
4 - EXAMES
5 - PRONTUÁRIOS MÉDICOS
6 - PRINTS DE WHATSAPP
7 - ANTECEDENTES CRIMINAIS
8 - BOLETIM DE OCORRÊNCIA
9 - DADOS COMPORTAMENTAIS
10 - DADOS PROCESSUAIS

DADOS DE SAÚDE
DADOS GENÉTICOS
DADOS RELATIVO A RAÇA
DADOS DA VIDA SEXUAL
FILIAÇÃO A SINDICATO



AS FORMAS DE COLETA DE DADOS EM NOSSO
ESCRITÓRIO OCORREM DA SEGUINTE FORMA:

Através da nossa recepção para efetivação de cadastro de cliente
quando você marca uma consulta com um de nossos advogados no
nosso escritório;

Através de digitalização de documentos que serão necessários para
executarmos os nossos serviços advocatícios;

Através do nosso e-mail quando você envia um documento por essa
forma de contato;

Através do nosso whatsapp quando você envia algum documento ou
informação por essa forma de contato;

Através do nosso site quando você se cadastra para receber nosso
newsletter;

Coletamos informações suas através dos cookies enquanto você está
navegando no nosso site;



SEUS DADOS SÃO UTILIZADOS PARA AS 
 FINALIDADES ABAIXO DETERMINADAS:

Tratamos os seus dados para execução do contrato de serviços advocatícios bem
como para a sua confecção, para elaboração da melhor estratégia processual, para
apresentar os documentos como provas no processo e para o estudo do caso que
possibilitará a elaboração das peças de defesa dentro do processo judicial ou
administrativo.

Usamos seus dados também para que possamos prestar consultorias e pareceres
jurídicos através de relatórios, o que fazem parte também da execução do nosso
contrato de serviços advocatícios.

Usamos seus dados cadastrais para poder entrar em contato com você, informando-o
sobre o nosso trabalho, atualizando-o a respeito da execução dos nossos serviços, e
para que possamos manter nossos arquivos organizados, a fim de atualizar suas
informações quando se fizerem necessárias.

Utilizamos seus dados ainda para podermos fechar acordos extrajudiciais ou judiciais,
que fazem parte da execução dos nossos serviços advocatícios.

Também podemos utilizar os seus dados bancários para transferência de valores
pagos dentro do processo quando nele há pedido de pagamento de caráter
pecuniário.

Mantemos seus dados armazenados objetivando a utilização dos mesmos dados caso
você feche outro contrato de serviços advocatícios conosco, evitando assim que você
forneça os seus dados toda vez que for entrar com um novo processo administrativo
ou judicial.

Ainda, usamos seus dados de imagem, captados através de nossas câmeras de
segurança, com o fim de combater fraudes e como medida de segurança do nosso
escritório, evitando que crimes aconteçam dentro do nosso escritório e para o fim de
identificar alguém em eventual ocorrência criminosa.

Podemos ainda tratar as suas imagens em vídeos a fim de coletar o seu depoimento
de forma visual para que sejam utilizados dentro do processo judicial e administrativo.



Podemos utilizar os seus dados para exercício dos nossos direitos caso seja necessário
entrarmos com algum processo a fim de resguardarmos os direitos de nosso
escritório e dos contratos que fechamos com nossos clientes.

Coletamos os seus dados de navegação através de cookies para que você tenha uma
melhor experiência ao navegar no nosso site, inclusive porque para o funcionamento
do nosso site alguns deles são necessários.

Dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, o nosso tratamento de dados tem como
base legal o art. 7º, incisos II, V, VI e art. 11, inciso II, alíneas a, d e g.



Após o armazenamento seus
arquivos voltam a ser acessados  
e processados para elaboração
de defesas técnicas,
administrativas, judiciais ou
para execução do objeto
contratual celebrado com nosso
escritório.

O PROCESSAMENTO DOS SEUS DADOS SÃO
REALIZADOS ASSIM:

No momento que você nos liga
agendando uma consulta com
um dos nossos profissionais
coletamos seu número de
telefone e nome para que
possamos confirmar o
agendamento com um dia de
antecedência.

Quando você chega em nosso
escritório, seus dados são
coletados para efetivação do
seu cadastro do cliente, para
que possamos lhe dar um
retorno sobre o seu caso após a
consulta e solicitar documentos
em caso de fechamento de
contrato.

Quando você fecha o contrato
conosco, utilizamos seus dados
para elaboração do contrato de
serviços advocatícios e
solicitamos os documentos
necessários para execução dos
nossos serviços.

Após entrega de todos os seus
documentos através dos nossos
meios de coleta, eles passam
por uma análise de organização
e nomeação e são armazenados
dentro de uma pasta com o seu
nome nos nossos arquivos
digitais.

Quando terminamos de
processar seus dados para
execução dos nossos serviços,
eles são armazenados
novamente e somente voltam a
ser acessados caso necessário
para cumprimento de alguma
diligêcia.



Após o término da execução do
objeto do contrato que você
fechou conosco seus dados
ficam armazenados pelo
período de 5 anos caso seja
necessário o seu
processamento para o exercício
dos nossos direitos.

Passado o período necessário
de armazenamento dos seus
dados, nós enviamos um e-mail
para você informando-o de que
seus dados serão totalmente
eliminados no prazo de 48
(quarenta e oito horas).

Findo o período de 48h00
(quarenta e oito horas), seus
dados são completamente
eliminados dos nossos arquivos
e param de ser tratados por nós.

Após eliminação dos seus
dados, você recebe um novo e-
mail com a informação de que
não tratamos mais os seus
dados e de que eles foram
completamente eliminados dos
nossos sistemas.



NÓS COMPARTILHAMOS OS SEUS DADOS COM
ESSES AGENTES:

EASYJUR - SISTEMA JURÍDICO ONDE EFETIVAMOS O SEU CADASTRO E
ARMAZENAMOS SEUS DADOS EM DOCUMENTOS E ARQUIVAMOS RELATÓRIOS
SOBRE SEUS PROCESSOS;

PROJUDI - É O SISTEMA JURÍDICO ELETRÔNICO DO ESTADO DO PARANÁ
ONDE TRAMITAM OS PROCESSOS ESTADUAIS;

EPROC - É O SISTEMA JURÍDICO ELETRÔNICO FEDERAL, ONDE TRAMITAM
PROCESSOS DE COMPETÊNCIA FEDERAL;

PJE - É O SISTEMA ONDE TRAMITAM PROCESSOS DE CARÁTER TRABALHISTA
E ELEITORAL;

E-SAJ - É O SISTEMA UTILIZADO POR ALGUNS ESTADOS DO PAÍS COMO O
ESTADO DE SÃO PAULO ONDE TRAMITAM PROCESSOS ESTADUAIS;

MEU INSS - É O SISTEMA ELETRÔNICO DO GOVERNO FEDERAL PARA
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS;

PREFEITURA DE GUARAPUAVA - PELO PROTOCOLO WEB PREFEITURA,
ONDE TRAMITAM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE COMPETÊNCIA
MUNICIPAL;

CETRAN - SISTEMA ONDE TRAMITAM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE
TRATAM DE PROBLEMAS COM O TRÂNSITO;

SISTEMA DE NOTA FISCAL - PARA EXPEDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS DOS
VALORES RECEBIDOS PELO NOSSO ESCRITÓRIO;

CARTÓRIOS - ONDE ACONTECE O TRÂMITE DE PROCESSOS EXTRAJUDICIAS,
REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS E CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS;

JUSLABORAL - SISTEMA ONDE TRAMITAM DADOS DE SAÚDE PARA
USO EM PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS;

DROPBOX - SERVIÇO EM NUVEM QUE UTILIZAMOS PARA ARMAZENAR SEUS DADOS
E DOCUMENTOS;



O TEMPO DE RETENÇÃO DOS SEUS DADOS,
OCORRE DA SEGUINTE FORMA:

O tempo de retenção dos seus dados dependerão da duração dos nossos
serviços advocatícios, como prestamos serviços jurídicos, os processos podem
tramitar por um período mínimo de 6 meses até 40 (quarenta) anos, a
depender de cada caso, e só finaliza após a certificação do trânsito em julgado
da ação.

Após o trânsito em julgado da ação que tramitou ou o término do contrato
com nossos clientes, seus dados são armazenados em nossos arquivos por
mais 5 anos, que é o tempo previsto em lei para prescrição de processos que
eventualmente podemos sofrer.

Os dados de imagem de vídeo que são coletados em nossas câmeras de
segurança, ficam armazenados por 2 semanas, quando são completamente
eliminados e param de ser tratados por nós.

Os Currículos que são entregues para nós por meio físico ou digital, são
tratados pelo período de 1 (um) mês, quando são completamente eliminados
dos nossos acervos após o envio do e-mail de eliminação dos dados.

Caso você opte por fazer a portabilidade de seus dados para um outro
fornecedor de serviços advocatícios, seus dados são tratados somente por
mais 48h00 (quarenta e oito horas), quando efetivado o processo de
eliminação.



AO EXCLUIR OS SEUS DADOS, ADOTAMOS OS
PROTOCOLOS ABAIXO:

Enviaremos um e-mail para você informando que seus dados serão eliminados no
prazo de 48h00 (quarenta e oito horas), com a listagem dos documentos que serão
eliminados, para que você saiba quais dados eram tratados por nós e não serão mais.

Findo o prazo de 48h00 (quarenta e oito horas), seus dados passam a ser excluídos
completamente de nossos sistemas, sendo eliminados de todas as pastas ou sistemas
onde eram processados.

Após eliminados os seus dados, entramos em contato com você novamente através do
e-mail informando que os seus dados foram completamente eliminados e que não são
mais tratados por nós.

Nossos computadores e celulares passam por uma limpeza técnica de forma trimestral
a fim de garantir a segurança dos nossos dispositivos. Em caso de eventual tratamento
de dados em forma física, esses são queimados no momento em que são eliminados.



ESSAS SÃO AS RESPONSABILIZADES DOS
CONTROLADORES E OPERADORES QUE
TRATAM OS SEUS DADOS:

É nossa responsabilidade observar os princípios da LGPD e as demais determinações
legais durante o processo de tratamento de dados realizado por nós.

 
Em caso de ocorrência de incidente de segurança que possa trazer riscos ao titular
de dados é nosso dever tomar todas as medidas técnicas cabíveis afim de prevenir
os danos que possam decorrer desse incidente, inclusive devendo avisar a ANPD
sobre a ocorrência do incidente.

É de nossa responsabilidade a demonstração aos titulares de forma clara e
transparente sobre como operamos seus dados e como eles são tratados, inclusive
mantendo documentos informativos a respeito desse tratamento.

Em caso de dano decorrente do tratamento de dados realizado por nós é de nossa
responsabilidade e dos operadores com quem tratamos os dados de forma solidária
a reparação dos danos.

É nosso dever também informar os titulares quando os seus dados deixam de ser
tratados por nós, de forma que possamos comprovar a exclusão desses dados.

É de nossa responsabilidade a doção de medidas de segurança técnicas e
administrativas para proteger os dados tratados por nós.



OS SEUS DIREITOS PREVISTOS NA LGPD SÃO
ESSES:

CONFIRMAÇÃO E ACESSO AOS DADOS

Garante ao titular de dados o direito de confirmação da existência de
tratamento dos seus dados e o acesso a todos os dados que sejam de
sua titularidade e que estão sendo tratados pelo controlador.

RETIFICAÇÃO

Possibilita que o titular dos dados corrija e atualize os dados que estão
sendo tratados de forma inexata, incompleta ou desatualizada.

RESTRIÇÃO DE TRATAMENTO

Permite que os titulares restrinjam o tratamento de dados por meio de
anonimização, bloqueio, eliminação de dados excessivos e
desnecessários e que estejam sendo tratados em desconformidade com
a LGPD.

ELIMINAÇÃO E REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO

É direito do titular de dados revogar o consentimento dado ao
controlador de dados e solicitar a eliminação dos dados que foram
tratados utilizando a finalidade legal do consentimento.

PORTABILIDADE

O titular pode solicitar a portabilidade dos seus dados a outro
controlador, mediante requisição expressa, o que deverá ser cumprido
pelo agente de tratamento.

INFORMAÇÃO

É direito do titular de dados obter informação das entidade públicas e
privadas com as quais o controlador compartilhou os seus dados, e
sobre a possibilidade de o titular não fornecer o consentimento bem
como as consequências que pode ter ao não fornecer o consentimento
para o tratamento dos seus dados.



NOME

APISID

HSID

SAPISID

SID

OS NOSSOS COOKIES FUNCIONAM DESSA
FORMA:

O nosso escritório é proprietário do  domínio
https://www.barbieriadvocacia.adv.br/,  por isso utilizamos alguns cookies para
otimizar a sua experiência enquanto navega em nosso site. Você poderá
concordar ou não com a utilização dos cookies presentes dentro dos nossos
serviços virtuais.

Informamos que é possível desativar o uso de cookies dentro do seu navegador
no ícone de configurações. Os navegadores dão instruções precisas de como
desativar os cookies, do porque eles são utilizados e o que acontece quando
vocês os desativa.

O Escritório Barbieri Advocacia utiliza apenas cookies estritamente necessários
para fornecer uma experiência única a você quando visitar o nosso site, os
quais são classificados da seguinte forma:

FINALIDADE RETENÇÃO

PERSISTENTE

PERSISTENTE

PERSISTENTE

PERSISTENTE

COOKIES DE DOMÍNIO DO GOOGLE.COM

PUBLICIDADE - Usado para armazenar
as preferências do usuário.

PUBLICIDADE - Usado para armazenar
as preferências do usuário.

PUBLICIDADE - Usado para armazenar
as preferências do usuário.

PUBLICIDADE - Usado para armazenar
as preferências do usuário.

https://www.cabanasuica.com.br/


SSID

1P_JAR

NID

_Scecure-1PAPISID

_Scecure-1PSID

_Scecure-3PAPISID

_Scecure-3PSID

PERSISTENTE

2 ANOS

2 ANOS

2 ANOS

2 ANOS

_Scecure-3PSIDCC

2 ANOS

PUBLICIDADE - Usado para construir
perfil de interesse do usuário e exibir
anúncios do Google.

PUBLICIDADE - Usado para armazenar
as preferências do usuário.

PUBLICIDADE - Usado para construir
perfil de interesse do usuário e exibir
anúncios do Google.

PUBLICIDADE - Usado para construir
perfil de interesse do usuário e exibir
anúncios do Google.

PUBLICIDADE - Usado para construir
perfil de interesse do usuário e exibir
anúncios do Google.

PUBLICIDADE - Usado para construir
perfil de interesse do usuário e exibir
anúncios do Google.

OGPC

SEARCH_SAMESITE

SIDCC

1 DIA

6 MESES

ANALÍTICO - Usado para armazenar
informações de acesso e disponibilizar
anúncios.

ANALÍTICO - Usado para armazenar
informações de acesso e disponibilizar
anúncios.

FUNCIONAL - Usado para fornecer os
serviços disponibilizados pelo Google e
extrair informações anônimas sobre a
navegação.

FUNCIONAL - Usado para fornecer os
serviços disponibilizados pelo Google e
extrair informações anônimas sobre a
navegação.

1 MÊS

SESSÃO WEB

PERSISTENTE

FUNCIONAL - Usado para fornecer os
serviços disponibilizados pelo Google e
extrair informações anônimas sobre a
navegação.



DV

_ga

1 DIA

SESSÃO WEB

Sessão Web

Sessão Web

2 ANOS

2 ANOS

É importante que você saiba, que os cookies persistentes atuam dentro do seu navegador, e são cookies de
ferramenta do próprio google, isso significa que nós não temos controle sobre o prazo de retenção, mas que você
pode desativa-los dentro do seu navegador, ou até mesmo realizar a limpeza diária desses cookies também
dentro do seu navegador, para que essas informações não fiquem retidas por tempo superior ao necessário.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE:
Se você usa o FireFox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/gerencie-configuracoes-de-armazenamento-local-de-s

Se você usa o Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pt-br/windows/excluir-e-gerenciar-cookies-
168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Se você usa o Safari: https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac

Se você usa o Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?
co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1&hl=pt-BR

Se você usa o Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/excluir-cookies-no-microsoft-
edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Se você usa o Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

ATENÇÃO

COOKIES DE DOMÍNIO DO BARBIERIADVOCACIA.COM

PHPSESSID

_atuvc

wp-settings-1

wp-settings-time-1

FUNCIONAL - permite a visualização do
usuário da interface do site.

FUNCIONAL - permite a visualização do
usuário da interface do site.

FUNCIONAL - permite  o
compartilhamento do conteúdo em
várias plataformas. Ele armazena o
número de compartilhamentos.

FUNCIONAL - permite a funcionalidade
de sessão dentro do site.

FUNCIONAL - Usado para construir
perfil de interesse do usuário e exibir
anúncios do Google.

FUNCIONAL - Usado para construir
diferenciar os usuários do site.



VOCÊ TAMBÉM PRECISA SABER DESSAS
INFORMAÇÕES:

O consentimento não é a única finalidade para o tratamento dos dados, caso
seus dados estejam sendo tratados para o cumprimento de outras leis ou
regulamentações e para execução de contratos de serviços, podemos
continuar tratando os seus dados mesmo que você não queira.

Em caso de recusa no fornecimento dos seus dados, não poderemos executar
os nosso serviços e efetivar o nosso contrato com você, pois os dados são de
extrema necessidade para a nossa atividade.

Caso você solicite informações a respeito do tratamento de dados feitos por
nós, temos o prazo de 15 (quinze) dias para responder essa solicitação, que será
demonstrada através de documentações.

Para melhor controle e organização de nossas atividades, caso você tenha
alguma dúvida a respeito do tratamento dos dados feito por nós, solicitamos
que entre em contato com o encarregado de dados através do e-mail
disponibilizado nessa política de privacidade.

A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em 01 de agosto de 2020, ela
não impede o tratamento de dados, apenas regulamenta como eles devem ser
realizados e veda práticas abusivas que desrespeitem os direitos fundamentais
dos titulares.

A ÚLTIMA DATA DE ATUALZIAÇÃO DESSA
POLÍTICA DE PRIVACIDADE FOI REALIZADA

EM 22/11/2021




