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VERSÃO: 

001 
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ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À EMISSÃO ANTERIOR 

EMISSÃO INICIAL 
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002 
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ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À EMISSÃO ANTERIOR 

PROCESSO DE GESTÃO DE EVIDÊNCIAS 

 

1. Objetivo: 
 

Esta política de privacidade tem o objetivo de esclarecer aos Titulares dos dados identificáveis que utilizam serviços 

disponibilizados pela CASTRO ALVES ADVOCACIA S/S – CNPJ: (08.247.604/0001-49), acerca da forma de tratamento das 

informações (dados identificáveis e (ou) sensíveis), necessários para a realização das atividades que exijam a 

identificação de pessoas naturais físicas de direito público ou privado. As Bases Legais de referência para o tratamento 

de Informações coletadas através de nossos canais de comunicação são: (Consentimento, legítimo interesse, Contratos, 

Obrigação legal e Proteção ao crédito).  A nossa organização obedece aos seguintes princípios para o tratamento correto 

de informações Identificáveis: (Finalidade, Adequação, Livre Acesso, Necessidade, Qualidade dos dados, Transparência, 

Segurança, Prevenção, não discriminação, Prestação de contas). 

 

2. Nossos Canais de comunicação: 

Endereços: 

Av. Osvaldo reis, 3485, sala 1004 – Praia Brava - Itajaí – SC |Rua Bento Gonçalves, 1171 – Centro - Viamão/RS. |. 

Números de Telefone: (51) 3362-2968 | 98138-1742 | 98124-0703 | 98502-5717 | 99665-6193 | 

E-mails: lgpd@castroalvesadv.com.br | castroalvesadv@gmail.com | | marcio@castroalvesadv.com.br | 

alvesmarcelocastro@gmail.com | andressa.castroalvesadv@gmail.com.br |  ricardoprevi@gmail.com | 

Sites: http://castroalvesadv.com.br |. 

http://www.castroalvesadv.com.br/
mailto:lgpd@castroalvesadv.com.br
mailto:castroalvesadv@gmail.com
mailto:marcio@castroalvesadv.com.br
mailto:alvesmarcelocastro@gmail.com
mailto:andressa.castroalvesadv@gmail.com.br
mailto:ricardoprevi@gmail.com
http://castroalvesadv.com.br/
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3. Áreas de atuação da nossa Organização: 

 

Direito Cível | Direito Previdenciário | Direito do Trabalho | Direito Empresarial | Direito Tributário. 

 

4. Sobre o Tratamento de Dados Identificáveis e (ou) sensíveis: 

 

Os dados identificáveis e(ou) sensíveis coletados através dos nossos canais de comunicação são requisitados de forma 

específica para cada ação judicial, e permanecerão disponíveis para consulta nos sítios dos órgãos responsáveis pela 

administração de cada processo. Estes dados são utilizados para reclamar e/ou defender direitos perante órgãos 

administrativos e judiciais em nome do Titular destes dados, bem como para estabelecer uma via de comunicação direta 

com as partes interessadas. Sendo assim, assumimos a função de controlador destes dados e compartilharemos estas 

informações com órgãos Federais, Estaduais, e (ou) Municipais do Brasil de acordo com cada tipo de processo / ação 

jurídica, sempre imputando estas informações de acordo com as regras de segurança da informação estabelecidas por 

cada Tribunal.  

 

5. Ciclo de vida dos dados: 

 

I. A organização recebe informações dos tipos: (documentos de identificação (RG, CPF, CNH, Carteira Funcional), 

comprovante de endereço, prolabores, DIRPF, fotos, certidões de nascimento, relatórios contendo dados 

sensíveis, Atas Notariais, certidões e matrículas de imóveis, mensagens de watsapp, e-mails, e diversos outros 

documentos necessários para cada ação judicial, e sempre com o devido consentimento dos titulares destas 

informações. Estes dados são armazenados de forma lógica em nossas infraestruturas de comunicação. 

II. O tempo de armazenamento lógico destas informações, é de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias, até que as ações 

jurídicas tenham sido devidamente imputadas nos órgãos associados àquele tipo de demanda judicial.  

III. Após a protocolização das ações, os registros lógicos e físicos não mais necessários para nossos controles 

internos, serão destruídos sem chance de recuperação e permanecerão armazenadas apenas as informações 

de contato e número do processo entre as partes da ação judicial. 

IV. Quanto às requisições sobre o modo de tratamento de dados dos tribunais, é necessário que o titular dos dados 

encaminhe solicitação específica através dos canais de comunicação de cada tribunal responsável pela ação 

ajuizada. 
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6. Nossos Padrões de Segurança: 

 

Utilizamos o padrão IMS2 PECB – ISO/IEC 27001|27701 para assegurar o tratamento de informações identificáveis                 

e(ou) sensíveis. Os nossos relatórios do SGSI descrevem as boas práticas de Governança adotadas pela nossa 

organização através dos seguintes relatórios de conformidade: Declaração de escopo do SGSI, Política de Segurança 

da Informação, Processo de risco de Segurança da Informação (avaliação, tratamento e resultados), Objetivos de 

segurança da Informação, Competências de pessoas, Controle de Informação documentada, Planejamento e controle 

operacional, Resultados de monitorização e medição, Programa de auditoria interna e resultados, Comentários da 

gestão, Não conformidades e ações corretivas com seus respectivos resultados, e a última declaração de 

aplicabilidade aprovada pela alta direção.  Caso o Titular venha a requisitar informações específicas sobre os dados 

identificáveis de sua propriedade, o mesmo poderá realizar a requisição através do endereço: (  

lgpd@castroalvesadv.com.br | castroalvesadv@gmail.com). O titular dos dados poderá ser submetido a mecanismos 

de validação da legitimidade. 

 

7. Sobre Cookies e conteúdo de informação analisado em nosso site: 

 

Cookies/tecnologias similares, arquivos de log e web beacons 

cookies/tecnologias similares. Veja nossa Política de Cookies abaixo para aprender como você pode gerenciar suas 

preferências de Cookies e para informações detalhadas sobre os Cookies que nós usamos e as finalidades para as quais 

nós os usamos. 

 

O que são Cookies? Cookies são pequenos arquivos de texto colocados no seu computador por sites que você visita. 

São amplamente utilizados para fazer os sites funcionarem, ou funcionarem de forma mais eficiente, bem como para 

fornecer informações aos proprietários do site. 

 

Como e por que usamos Cookies? Usamos Cookies para melhorar o uso e a funcionalidade dos sites da nossa 

organização e entender melhor como nossos visitantes usam os nossos websites, bem como as ferramentas e serviços 

ali oferecidos. Os Cookies nos ajudam a adaptar os nossos websites às suas necessidades de navegação, facilitar cada 

vez mais o seu uso, receber feedback da satisfação do consumidor e nos comunicarmos com você desde que permitido. 

 

Que tipos de Cookies são usados em nossos sites? - Podemos usar os seguintes tipos de Cookies em nossos sites: 

 

http://www.castroalvesadv.com.br/
mailto:lgpd@castroalvesadv.com.br
mailto:castroalvesadv@gmail.com
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Cookies de sessão - São Cookies temporários que são apagados quando você fecha o seu navegador. Quando você 

reinicia o seu navegador e volta para o site que criou o cookie, esse site trata você como um novo visitante. 

 

Cookies persistentes - Esses Cookies permanecem no seu navegador até você deletá-los manualmente ou até o seu 

navegador deletá-los de acordo com o período de duração estabelecido pelo cookie. Esses Cookies reconhecerão seu 

retorno como visitante. 

 

Cookies necessários - São Cookies estritamente necessários para a operação de um de nossos sites; eles permitem 

que você navegue pelo site e use nossos recursos. 

 

Cookies que nos mandam informações sobre você - Esses Cookies só podem ser lidos por esse Site. São conhecidos 

como Cookies “de primeira parte”. 

 

Também colocamos Cookies em páginas de comunicação que são exibidas em sites de terceiros ex. (Facebook, 

Instagram, Google Ads, Google Analytics, etc.) Obtemos informações através desses Cookies quando você clica ou 

interage com nossos atalhos. Nessa situação, a nossa organização está colocando um cookie “de terceiro”. A nossa 

organização poderá usar as informações obtidas por esses Cookies para mandar-lhe outros informativos que são 

relevantes ou de seu interesse com base no seu comportamento online anterior desde que aceito pelo visitante. 

 

Cookies que mandam informações para outras companhias - São Cookies colocados em nossas redes sociais 

(Facebook, Instagram, Google Ads, Google Analytics etc.). Estes portais podem usar os dados coletados por 

esses Cookies para lhe enviar anonimamente propagandas direcionadas de outros sites, com base em sua visita 

ao nosso website, por exemplo, se você usar um widget social (ícone do Facebook) em um site da nossa organização, 

ele registrará seu “compartilhar” ou “curtir”. O Facebook (sendo a companhia que colocou o cookie) coletará esses 

dados. 

 

Endereços de IP. Um endereço de IP é um número usado por computadores na rede para identificar seu 

computador todas as vezes que você se conecta na internet. Podemos registrar Endereços de IP para as 

seguintes finalidades: (i) problemas técnicos de troubleshoot, (ii) manutenção da proteção e segurança do 

Site, (iii) melhor compreensão de como nossos sites são utilizados, e, (iv) conteúdo mais bem adaptado às 

suas necessidades, dependendo do país em que você estiver, (v) Legítimo interesse – para aferir a 

legitimidade das requisições efetuadas pelos titulares dos dados. 

 

http://www.castroalvesadv.com.br/
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Arquivos de Registro. Nós (ou um terceiro em nosso nome) poderemos coletar informações na forma de 

arquivos de registro que registram as atividades do site e coletam estatísticas sobre os hábitos de navegação 

do usuário. Em geral, esses registros são gerados anonimamente e nos ajudam a coletar (entre outras coisas) 

(i) o tipo de navegador e o sistema do usuário; (ii) informações sobre a sessão do usuário (como seu URL de 

origem, a data, hora e quais páginas o usuário visitou em nosso site e quanto tempo permaneceu nele); e, 

(iii) outros dados de navegação ou de contagem de cliques (p.ex., relatório de tráfego de site e contagem de 

visitantes únicos). 

 

Sinalizadores da web. Podemos utilizar os sinalizadores da web (ou GIFs transparentes) nos sites da nossa 

organização. Os sinalizadores da web (também conhecidos como “web bugs”) são pequenas sequencias de 

código que permitem a entrega de uma imagem gráfica em uma página da web com o objetivo de transferir 

dados de volta para nós. Usamos as informações dos sinalizadores da web para os mais variados propósitos, 

inclusive informações sobre como um usuário responde a campanhas de e-mail (p.ex., a hora em que o e-

mail é aberto, que link o usuário faz a partir do e-mail), relatórios de tráfego do site, contagem de visitantes 

únicos, auditoria e relatórios de propaganda de e-mail, e personalização. 

 

Gerenciamento de seus Cookies/preferências. Você deve se assegurar que as configurações do seu 

computador reflitam se você consente em aceitar Cookies ou não. Você pode configurar o seu navegador 

para avisá-lo antes de aceitar Cookies ou simplesmente recusá-los. Você não precisa ter Cookies para usar ou 

navegar a maior parte dos sites da nossa organização, apesar de que, provavelmente, não conseguirá acessar 

todos os seus recursos nesse caso. Veja no botão “ajuda” no seu navegador (p.ex., Chrome, internet Explorer, 

Firefox) como você pode fazer isso. Lembre-se que se você usar computadores diferentes em locais 

diferentes, você precisará se assegurar de que cada navegador está ajustado para suas preferências 

de Cookies. Como o sinalizador da web faz parte de uma página da web, não é possível usar o recurso “opt-

out” com relação a esse sinalizador, além disso, quando disponível, você pode decidir se permite 

que Cookies sejam colocados no seu computador ou fazer o opt-out dos Cookies visitando os nossos sites e 

selecionando quais Cookies da companhia você deseja recusar:  
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Cookies utilizados em nosso Site: https://www.castroalvesadv.com.br/ 

Cookie Domínio Tipo Descrição Duração 

ssr-
caching 

www.castroalvesadv.com.br Necessário 

O cookie ssr-
caching é 
definido pelo 
WIX e indica 
como um site 
foi renderizado. 

Passado 

XSRF-
TOKEN .www.castroalvesadv.com.br Necessário 

O cookie é 
definido pela 
plataforma de 
construção de 
sites Wix no site 
Wix. O cookie é 
usado para fins 
de segurança. 

Sessão 

hs .www.castroalvesadv.com.br Necessário 

A plataforma 
Wix define esse 
cookie para fins 
de segurança. 

Sessão 

http://www.castroalvesadv.com.br/
https://www.castroalvesadv.com.br/
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svSession .www.castroalvesadv.com.br Necessário 

A plataforma 
Wix configura 
esse cookie para 
identificar 
visitantes 
únicos e 
rastrear a sessão 
de um visitante 
em um site. 

2 anos 

XSRF-
TOKEN 

.wix.com Necessário 

O cookie é 
definido pela 
plataforma de 
construção de 
sites Wix no site 
Wix. O cookie é 
usado para fins 
de segurança. 

Sessão 

 

8. Nosso Encarregado de Proteção de Dados DPO:  

 

Mauricio Castro Alves – Exin Credential:6303238.20779989 
Números de Telefone: (51) 3362-2968 | 98138-1742 | 98124-0703 | 98502-5717 | 99665-6193 | 

E-mails: lgpd@castroalvesadv.com.br castroalvesadv@gmail.com | alvesmarcelocastro@gmail.com | 

helpdata@helpdatainformatica.com.br. 

 

 

9. Definições: 

 

Dado: Trata-se de uma “porção” da informação. 

Informações: Trata-se de um “conjunto” de dados.  

http://www.castroalvesadv.com.br/
mailto:lgpd@castroalvesadv.com.br
mailto:castroalvesadv@gmail.com
mailto:alvesmarcelocastro@gmail.com
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ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é um órgão da administração pública direta federal 

do Brasil que faz parte da Presidência da República e possui atribuições relacionadas a proteção de dados 

pessoais e da privacidade e, sobretudo, deve realizar a fiscalização do cumprimento da Lei nº 13.709/2018 - 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

Titular dos Dados: Pessoa natural identificável pela associação de um conjunto de informações (Dados 

identificáveis). 

Dados identificáveis: Informações contendo dados que possam levar à identificação de algum indivíduo. 

Dados Sensíveis: dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, opiniões políticas e convicções 

religiosas ou filosóficas; dados relacionados com a saúde; dados relativos à vida sexual ou orientação sexual 

da pessoa. 

Controlador: Qualquer Pessoa natural de direito público ou privado que processe dados identificáveis com 

finalidade comercial. 

Operador: Qualquer Pessoa natural de direito público ou privado que processe dados identificáveis com 

finalidade comercial em nome do Controlador. 

Encarregado de Proteção de Dados: Profissional indicado pelo Controlador para exercer a comunicação 

entre o(s) Controlador(es), a ANPD, o(s) operador (es), e o titular dos dados identificáveis. O encarregado de 

proteção de dados possui a prerrogativa de indicar as melhores práticas de governança de dados para o 

Controlador. 

 

10. Controle: 

O controle é efetuado pelo Encarregado de proteção de dados (DPO) da organização de acordo com a 

legislação vigente e especificamente de acordo com a Lei 13.709/2018 (LGPD) – Lei Geral de Proteção de 

Dados. 

 

11. Seus direitos: 

Acesso a Dados Pessoais. Você tem direito a acessar, revisar e requisitar uma cópia eletrônica da informação 

que temos sobre você. Você também tem direito de requisitar informações sobre a fonte de seus Dados 

Pessoais. Tais procedimentos serão atendidos desde que a nossa organização consiga aferir a legitimidade 

da requisição 
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12. Suas escolhas sobre como nós usamos e divulgamos seus dados pessoais: 

 

Fazemos o máximo para dar a Você escolhas sobre os Dados Pessoais que você nos fornece. Os seguintes 

mecanismos dão a Você o seguinte controle sobre seus Dados Pessoais: 

 

Cookies/Tecnologias Similares. Você gerencia seu consentimento por meio de (i) nossa solução de 

gerenciamento de consentimento ou (ii) seu navegador, para recusar alguns ou todos os Cookies/tecnologias 

similares, ou para alertá-lo quando estão sendo usados. 

 

Publicidade dirigida. Fazemos parcerias com redes de anúncios e outros provedores de serviços Provedores 

de Anúncios que apresentam anúncios em nosso nome e outras empresas não-afiliadas na internet. Alguns 

destes anúncios são ajustados aos seus interesses com base nas informações coletadas nos sites da nossa 

organização ou em sites não-afiliados. Adicionalmente, você pode optar por não receber este tipo de 

publicidade. 

 

13. Alterações a esta política: 

Se Nós mudarmos a forma que tratamos seus Dados Pessoais, vamos atualizar esta Política. Nos reservamos 

o direito de fazer alterações às nossas práticas e a esta Política a qualquer tempo. Por favor, acesse-a 

frequentemente para ver quaisquer atualizações ou mudanças à nossa Política. 

 

14.  Contato: 

 

Para fazer perguntas ou comentários sobre esta Política e nossas práticas de privacidade ou para 

fazer uma reclamação, por favor, entre em contato conosco por Site: 

https://www.castroalvesadv.com.br/ e | E-mail: (castroalvesadv@gmail.com | 

lgpd@castroalvesadv.com.br ), ou pelos telefones: (51) 98138-1742 | 3362-2968. 

 

15.  Documentos relacionados: 

 

Framework de adequação (SGSI | SGPI) PDCA IMS2 – PECB | Declaração de escopo do SGSI, Política de 

Segurança da Informação, Processo de risco de Segurança da Informação (avaliação, tratamento e 

resultados), Objetivos de segurança da Informação, Competências de pessoas, Controle de Informação 
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RESTRITO  

As informações contidas desta política de Privacidade são destinadas ao uso Restrito de nossa Organização. 

documentada, Planejamento e controle operacional, Resultados de monitorização e medição, Programa de 

auditoria interna e resultados, Comentários da gestão, Não conformidades e ações corretivas com seus 

respectivos resultados, e a última declaração de aplicabilidade aprovada pela diretoria. 

____________________________________________________________________________________ 

Assuntos relacionados à LGPD - E-mail: lgpd@castroalvesadv.com.br 
 

 

 
Porto Alegre – RS, novembro de 2021. 

 
 
 

____________________________ 
Dr. MÁRCIO CASTRO ALVES 
ADVOGADO - OAB/RS 55.227 
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