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Política de Cookies –  
Briganti Advogados 
 
O QUE É UM COOKIE?  

Um cookie é um arquivo que é baixado no seu computador para acessar certas páginas da internet. Os cookies 
permitem que um site, entre outras coisas, armazene e recupere informações sobre os hábitos de navegação de 
um usuário ou do seu computador e, dependendo das informações que eles contêm e da maneira que você usa o 
seu computador, podem ser usados para reconhecer o usuário. 

Para melhorar a qualidade e a segurança do site. Eles têm uma data de validade que pode variar desde o tempo 
de duração da sessão até uma determinada data futura a partir da qual eles deixam de funcionar. 

 

UTILIDADE DOS COOKIES NO SITE DO BRIGANTI ADVOGADOS  

O Briganti Advogados utiliza cookies para facilitar a navegação no site, por motivos de segurança e para obter uma 
maior eficiência e personalização dos serviços oferecidos aos usuários. O site não obtém dados sobre o seu nome 
ou sobrenome, nem sobre o endereço do qual você se conectou. As informações obtidas estão relacionadas com 
o número de páginas visitadas, o idioma, a rede social em que nossas notícias são publicadas, a cidade para a 
qual está atribuído o endereço IP que você usa para acessar o site, o número de novos usuários, a frequência e a 
recorrência de visitantes, o tempo da visita, o navegador, e o driver ou tipo de terminal a partir do qual a visita é 
realizada.  

Utilizamos essas informações para melhorar nossas páginas, identificar novas necessidades e avaliar as melhorias 
a serem realizadas, para melhor servir os usuários que nos visitam, adaptando-as, por exemplo, aos navegadores 
ou terminais mais utilizados. 

 

TIPOS DE COOKIES UTILIZADOS PELA BRIGANTI ADVOGADOS  
Os cookies utilizados no site do Briganti Advogados estão divididos em:  

• Cookies de sessão: são cookies temporários que não são armazenados no dispositivo do usuário, mas 
desaparecem quando a sessão termina. A informação obtida através destes cookies é usada para 
analisar os padrões de tráfego na web e oferecer nossos serviços através do mesmo. 
 

• Cookies permanentes: são cookies armazenados no dispositivo do usuário e permitem recuperar as 
informações de navegação na próxima visita. Possuem uma data de validade, mas esta se expande para 
depois do final da sessão. Esses cookies nos permitem personalizar suas visitas através de suas 
preferências (por exemplo, país e idioma).  

 

COOKIES DO BRIGANTI ADVOGADOS:  
Alguns são estritamente necessários, como aqueles que servem para corrigir a navegação ou reconhecer as 
preferências do usuário durante a sua visita ao site e, os cookies analíticos primários, para coletar os dados 
estatísticos da atividade.  

 
Nome do cookie 

 
Validade Finalidade 

PHPSESSID Sessão 

 
Este cookie é um identificador de sessão 
fornecido pelo PHP para diferenciar as sessões 
entre os usuários 

 

COOKIEBAR_1 1 ano 

 
Este cookie armazena a informação de aceite 
da Política de Cookies. 
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COOKIES DE TERCEIROS: 
Os cookies de terceiros, como por exemplo, aqueles usados para a identificação ou por complementos 
externos de conteúdo, como o sistema de busca do Google.  
 

 
Nome do cookie 

 
Validade Finalidade 

_ga  2 anos  

 
Cookies utilizados pelo Google Analytics para o 
controle estatístico de acessos.  
 

 

O BRIGANTI ADVOGADOS utiliza serviços de terceiros, incluindo a tecnologia de cookies, para a realização 
da análise de audiência. No endereço a seguir http://www.google.com/intl/es/analytics é possível obter 
informações mais detalhadas sobre como o Briganti Advogados utiliza os serviços de terceiros para coletar 
e utilizar informações sobre seu site.  
 

BLOQUEIO OU ELIMINAÇÃO DE COOKIES  
Para permitir, conhecer, bloquear ou apagar os cookies instalados no seu computador, você pode definir as opções 
do navegador instalado no seu computador.  

Por exemplo, você pode encontrar informações sobre como fazer isso no navegador:  

 

• Firefox, a partir do endereço 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox  
 

• Chrome, a partir do endereço 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR 
 

• Explorer, a partir do endereço  
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 

• Safari, a partir do endereço 
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac 
 

• Edge, a partir do endereço 
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 
 

Informamos que a configuração do seu navegador para recusar todos os cookies ou expressamente os cookies de 
sites do BRIGANTI ADVOGADOS não impedirá que você navegue no site. O único inconveniente será não 
desfrutar de funcionalidades que requerem a instalação de alguns deles, ou seja, as funcionalidades indicadas nos 
Cookies de Sessão. 

Em todo caso, o usuário pode apagar os cookies do Briganti Advogados que foram implantados no dispositivo, a 
qualquer momento, seguindo o procedimento na seção de ajuda do navegador. 

 

CONSENTIMENTO 
Ao navegar e permanecer no site, você consente com a utilização destes cookies, para os períodos prescritos e 
as condições contidas nesta Política de Cookies.  

http://amgelevadores.com.br/www.google.com/intl/es/analytics
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/limpe-cookies-e-dados-de-sites-no-firefox%C2%A0
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pt-BR
https://support.microsoft.com/pt-br/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pt-br/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

