
1  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 
 

 
Data de entrada em vigor: 1.º de janeiro de 2020 

 
No escritório de advocacia EDULEILOES, a privacidade é uma prioridade. Esta 
Política de privacidade estabelece como o escritório coleta e usa informações 
pessoais de clientes (pessoas físicas e Jurídicas) que acessam ou usam o nosso 
site vinculado a esta Política de Privacidade. Ao usar os nossos Serviços, você 
entende que coletaremos e usaremos as suas informações pessoais conforme 
descrito nesta Política de privacidade, principalmente, por força de necessidade de 
previsão contratual (administrativo), assim como judicial. 

 
Tendo em vista a pessoa física e jurídica possuírem um contrato de prestação 
advocatícios, este poderá ter termos de privacidade que também se aplicam às 
informações pessoais que serão fornecidos nos termos desse contrato. Portanto, o 
contratante deverá reler os termos desse contrato, pois estes termos poderão ser 
diferentes ou mais restritivos do que os termos desta Política de privacidade. 

 
1. Como coletamos informações pessoais 

 
Informações pessoais que coletamos dos contratantes dos serviços advocatícios são 
recolhidas por ocasião da assinatura do contrato de Honorários, assim como outros 
instrumentos, tais como: procuração, etc. estas são fornecidas pelo contratante, o 
qual envia os documentos em PDF, que serão utilizados como anexo na Petição 
Inicial e outros recursos necessários em processos administrativos e judiciais. Entes 
serão enviados por e-mail para: consultoria@eduleiloes.com.br. 

 

 Cookies e tecnologias relacionadas. Podemos usar cookies, que são arquivos 

de texto contendo pequenas quantidades de informação que são baixados em 

seu dispositivo (“Cookies”), ou tecnologias relacionadas, como objetos locais 

compartilhados e pixels de rastreamento, para armazenar ou coletar 

informações. Também permitimos que outras pessoas usem Cookies nos 

Serviços. Os Cookies podem armazenar as suas preferências e nome de usuário, 

e ajudar a prestar um melhor serviço. 

 
 Ferramentas analíticas. Usamos serviços como o Google Analytics. Esses 

serviços usam Cookies para coletar dados de uso e nos ajudam a aprender como 

as pessoas usam os nossos Serviços, como as páginas que visitam e por quanto 

tempo, e o site ou página em que estavam antes de acessar o site. 

 
 
 Publicidade personalizada. 

 Anúncios para os nossos produtos e Serviços. Também Podemos usar 
serviços, como o Google, para veicular anúncios personalizados sobre os 
nossos serviços advocatícios. Permitimos que esses terceiros usem e 
acessem seus respectivos cookies em seu computador ou outros dispositivos 
que você usa para acessar os nossos Serviços. Não temos acesso a esses 
cookies ou tecnologias relacionadas, e esta Política de privacidade não rege o 
uso desses cookies e tecnologias relacionadas. 
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Destarte, coletamos, usamos, armazenamos e processamos as suas informações 
pessoais unicamente para utilizar na demandas administrativas e judiciais elencadas 
na procuração exarada pelo Contratante dos serviços advocatícios, de forma a 
atender as obrigações firmadas entre as partes, assim como para cumprir o 
preconizado na Lei Geral de proteção de dados (LGPD). 

 
 
 

3. Compartilhamento de informações pessoais 

 
Não divulgamos as suas informações pessoais a terceiros de maneira que seria 
considerada uma venda nos termos da legislação aplicável. 

 
Compartilhamos as informações pessoais conforme descrito abaixo: 

 
 Autoridades públicas ou governamentais. Podemos compartilhar as suas 

informações pessoais para seguir a legislação aplicável ou responder a 
processos judiciais (como uma intimação). Também podemos compartilhar as 
suas informações pessoais quando existirem ameaças à segurança física de 
qualquer pessoa, violações a esta Política de privacidade ou outros contratos, 
ou para proteger os direitos jurídicos de terceiros. 

 
 
 

 Consentimento. Podemos compartilhar as suas informações pessoais de 
outras maneiras, conforme solicitado por você ou com o seu consentimento. 
Por exemplo, com o seu consentimento, publicamos depoimentos de usuários 
que podem identificar você. 

 

 
4. Preservação de informações pessoais 

 
Não mantemos as suas informações pessoais por mais tempo do que o necessário 
para os objetivos para os quais são processadas. O período pelo qual preservamos 
as informações pessoais depende dos objetivos para os quais foram coletadas e 
para os quais as usamos e/ou conforme requerido para estar em conformidade com 
a legislação aplicável. Se existirem limitações técnicas que impedirem a exclusão ou 
anonimização, protegemos as informações pessoais e limitamos o uso ativo dessas 
informações. 

 
 
 

5. Reclamações. 

 
O escritório de advocacia está comprometido em resolver reclamações válidas sobre 
a sua privacidade e a nossa coleta ou uso das suas informações pessoais. Para 
dúvidas ou reclamações sobre as nossas práticas ou sobre a nossa Política de 
privacidade, entre em contato conosco pelo e-mail consultoria@eduleiloes.com.br 
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Os nossos serviços advocatícios não são prestados para pessoas com menos de 16 
anos de idade (“menores de idade”). Não coletamos ou solicitamos, 
intencionalmente, informações pessoais de menores de idade. Caso necessite de 
serviços advocatícios e tenha entre 16 e 18 anos, então será necessário ser 
assistido pelo responsável (pai e/ou mãe). 

 

 
7. Seus direitos de privacidade 

 
O contratante (pessoa física e/ou Jurídica) terá direitos relacionados às suas 
informações pessoais, as quais estão elencadas na Lei Geral de Proteção de dados 
(LGPD). Estes direitos poderão incluir: 

 
 Você tem o direito de corrigir as suas informações pessoais. 
 Em determinadas situações, é possível solicitar que excluamos/apaguemos 

ou que paremos de usar, as suas informações pessoais (ex: após o término 
da lide, etc.); 

 Se a nossa fundamentação para processar as suas informações pessoais for 
o seu consentimento, você tem o direito de recusar o consentimento e/ou, se 
fornecido, retirar o consentimento a qualquer momento. 

 Você tem o direito de nos fornecer orientações sobre o uso, armazenamento 
e exclusão das suas informações pessoais após a sua morte. 

 
 Adotaremos medidas razoáveis para confirmar a sua identidade. Normalmente, 
será exigido encaminhar uma fotografia frontal do rosto ao lado da parte do 
documento de identificação que contenha a fotografia. 

 

 
8. Como protegemos as suas informações pessoais 

 
Para manter as suas informações pessoais seguras, não permitimos o manuseio por 
pessoas não autorizadas e armazenamos em locais considerados como sendo 
seguros. Protegemos as suas informações pessoais por meio de medidas de 
segurança técnicas e organizacionais para minimizar os riscos associados à perda 
de dados, uso indevido, acesso não autorizado, e divulgação e alteração não 
autorizadas. 

 
 
 

9. Alterações a esta Política 

 
Podemos emendar esta Política de privacidade para refletir alterações na legislação 
elencada na lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ou avanços na tecnologia. O 
nosso uso das informações pessoais que coletamos está sujeito à Política de 
privacidade que estiver em vigor no momento em que estas informações pessoais 
forem usadas. Dependendo do tipo de alteração, podemos avisar você sobre a 
alteração publicando-a nesta página ou por e-mail. Analise periodicamente esta 
Política de privacidade e analise cuidadosamente todas as alterações feitas a esta 
Política de privacidade. 



10. Contato 
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Para dúvidas ou reclamações sobre o nosso uso das suas informações pessoais ou 
sobre a nossa Política de privacidade, entre em   contato   conosco   pelo         
e-mail: consutoria@eduleiloes.com.br. 

mailto:consutoria@eduleiloes.com.br

