
POLÍTICA DE COOKIES 

Esta é a Política de Cookies da Ordem dos Advogados do Brasil do estado do Espírito Santo (OAB/ES), 

acessível em https://www.oabes.org.br/.  

A presente Política de Cookies engloba a Escola Superior de Advocacia do Espírito Santo (ESA), 

acessível em https://esa.oabes.org.br/. 

 

O que são cookies? 

Como é prática comum em quase todos os sites profissionais, o site da empresa usa cookies, que são 

pequenos arquivos baixados para o seu aparelho, para melhorar a sua experiência. Este informativo descreve 

quais informações eles coletam, como as usamos e por que às vezes precisamos armazenar esses 

cookies. Também compartilharemos como você pode evitar que esses cookies sejam armazenados, no entanto, 

isso pode diminuir ou 'quebrar' certos elementos da funcionalidade do site. 

Como usamos cookies 

Usamos cookies por vários motivos detalhados abaixo. Infelizmente, na maioria dos casos, não há 

opções padrão da empresa para desabilitar cookies sem desabilitar completamente a funcionalidade e os 

recursos que eles adicionam a este site. É recomendável deixar todos os cookies se não tiver certeza se precisa 

deles ou não, caso sejam usados para fornecer um serviço que você usa. 

Desativando Cookies 

Você pode impedir a configuração de cookies ajustando as configurações do seu navegador (consulte a 

Ajuda do navegador para saber como fazer isso) ou aparelho móvel. Esteja ciente de que a desativação de 

cookies afetará a funcionalidade deste e de muitos outros sites que você visita. A desativação dos cookies 

normalmente resultará na desativação de certas funcionalidades e recursos deste site e aplicativo. Portanto, é 

recomendável que você não desative os cookies.  

Os cookies que definimos 

• Cookies relacionados a formulários 

Quando você envia dados por meio de um formulário, como os encontrados nas páginas de contato ou 

formulários de comentários, os cookies podem ser configurados para lembrar seus detalhes de usuário para 

correspondência futura. 

• Cookies de preferências do site ou aplicativo 

Para lhe proporcionar uma excelente experiência neste site, fornecemos a funcionalidade para definir 

as suas preferências de funcionamento deste site quando o utiliza. Para lembrar suas preferências, precisamos 

definir cookies para que essas informações possam ser chamadas sempre que você interagir com uma página 

afetada por suas preferências. 

Cookies de terceiros 

Em alguns casos especiais, também usamos cookies fornecidos por terceiros confiáveis. A seção a 

seguir detalha quais cookies de terceiros você pode encontrar neste site ou aplicativo. 

• De vez em quando, testamos novos recursos e fazemos mudanças sutis na maneira como o 

site e aplicativo é fornecido. Quando ainda estamos testando novos recursos, esses cookies podem ser usados 
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para garantir que você receba uma experiência consistente enquanto estiver no site garantindo que 

entendemos quais otimizações nossos usuários mais apreciam. 

• Vários parceiros anunciam em nosso nome e os cookies de rastreamento de afiliados 

simplesmente nos permitem ver se nossos clientes acessaram o site por meio de um de nossos sites de 

parceiros para que possamos creditá-los apropriadamente. 

• Também usamos botões e/ou plug-ins no site ou contribuir com os dados que possuem para 

vários fins descritos em sua respectiva privacidade políticas. 

Mais Informações 

A respeito do armazenamento de conteúdos do setor do T.I. da seccional da OAB/ES possui servidores 

externos, alocados em nuvem da VIPREDE, bem como estão com capacidade média; estão com capacidade 

média, possuindo ainda capacidade de armazenamento acima de 50% e, por fim, as digitalizações são inseridas 

no DataGED e armazenadas nos servidores alocados externamente nos servidores da VIPREDE. 

           Esperamos que isso tenha esclarecido as coisas para você e, como foi mencionado anteriormente, se há 

algo que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar os cookies ativados no caso 

de interagir com um dos recursos que você usa em nosso site. 

No entanto, se ainda estiver procurando por mais informações, você pode nos contatar através de um 

de nossos métodos de contato preferidos: 

 

• O email: dpo@oabes.org.br (acesso à Dra. Thássia Barreto) 

• Telefones: (27) 3232-5567. 
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