
 

 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

OABPrev-SC (2021) 
 

1. O que são Cookies? 

Cookies são pequenos arquivos de texto usados para armazenar informações em 

navegadores da web utilizados em computadores, smartphones e outros dispositivos. Cada 

cookie possui um ID exclusivo que permite a sites e servidores distinguir o navegador do 

usuário de outros navegadores e, assim, identificar a fonte da informação armazenada. 

Cada cookie pode armazenar um ou mais tipos diferentes de informação e costumam ser 

utilizados com propósitos específicos. Um cookie que identifique e armazene o login do 

usuário no ambiente restrito de um site, por exemplo, pode ser utilizado para mantê-lo 

logado durante a navegação, evitando que sejam exigidos novos logins. 

O uso de cookies é amplamente difundido nos ambientes on-line e seus usos e funções são 

os mais diversos, por isso, o OABPrev-SC entende importante informar quais cookies 

utiliza no seu site e quais informações estes arquivos são capazes de armazenar. Desta 

forma, você pode decidir se permite ou não estes armazenamentos. 

2. Tipos de cookies 

Classificamos os cookies de duas formas. A primeira forma de classificá-los diz respeito à 

sua essencialidade, ou seja, distinguimos os cookies que são necessários para o bom 

funcionamento do site daqueles que, uma vez desativados, não impedem ou prejudicam a 

navegação. O segundo modo de classificação se refere ao propósito do armazenamento de 

informações pelo cookie e obedece às seguintes categorias: 

• Funcionalidade: estes são cookies utilizados para viabilizar a operação de 

determinados serviços baseados nas suas escolhas e inserções de informações, 

como, por exemplo, o login do usuário em alguma área restrita, a alteração de idioma 

e o aumento da fonte do site. No site do OABPrev-SC, os cookies de funcionalidade 

são utilizados apenas com o objetivo de identificação do usuário.  



 

 

 

 

• Estatística e desempenho: os cookies de estatística ou desempenho têm como 

propósito armazenar informações sobre a utilização do site pelo usuário, o que pode 

incluir, por exemplo, o número de acessos ao site ou o tempo de permanência em 

cada página acessada. No site do OABPrev-SC, os cookies de estatística e 

desempenho são utilizados para avaliar o volume de acessos à plataforma e 

identificar eventuais ações de bots que podem prejudicar a disponibilidade do 

serviço. 

• Direcionamento e marketing: estes cookies são utilizados para mensurar, 

direcionar e aprimorar os anúncios apresentados ao usuário no próprio site ou fora 

dele. A partir das informações coletadas, os sites e servidores podem apresentar 

publicidade mais relevante, limitar o número de vezes que o usuário vê um anúncio 

e medir a eficácia das campanhas publicitárias. O site do OABPrev-SC utiliza 

cookies do serviços de publicidade do Google Tag Manager, Google Doubleclick e 

do Facebook.  

3. Quais cookies utilizamos no site do OABPrev-SC? 

Abaixo você pode identificar todos os cookies ativos no site da OABPrev-SC, bem como 

as suas finalidades e o seu tempo de retenção. 

Cookie ID Serviço Tipo Finalidade 
Tempo de 

retenção 

_ga Google Analytics Estatística 

Usado para distinguir um usuário 

único do site e contar o número 

de visualizações das páginas no 

site do OABPrev-SC 

2 anos 

_gat Google Analytics Estatística 

Usado para medir a taxa de 

solicitações e evitar a ação de 

bots no site do OABPrev-SC 

1 minuto 

_gid Google Analytics Estatística 

Usado para distinguir um usuário 

único do site e contar o número 

de visualizações das páginas no 

site do OABPrev-SC 

1 dia 



 

 

 

 

_gat_gtag_UA_*_1 
Google Tag 

Manager 
Marketing 

Usado para identificar um 

usuário único do site do 

OABPrev-SC 

1 hora 

JSESSIONID Doubleclick.net Funcional 

Usado para manter uma ID de 

sessão durante a navegação na 

área restrita do site do OABPrev-

SC 

1 sessão 

ultima_expandeditems Primefaces.org n/c Não classificado 1 sessão 

primefaces.download Primefaces.org n/c Não classificado 1 sessão 

_zlcmid Zendesk Funcinal 

Chat de atendimento ao cliente 

ao vivo. Armazena o ID da 

Máquina do visitante para 

autenticação do Widget de Bate-

Papo. 

1 ano 

_zlcstore Zendesk Funcional 

Chat de atendimento ao cliente 

ao vivo. Armazenamento Local. 

Armazena as configurações da 

conta do visitante localmente. 

Persistente 

zte2095 Zendesk Funcional 

Chat de atendimento ao cliente 

ao vivo. Usado para identificar o 

domínio/subdomínio em que o 

widget de bate-papo está 

localizado. 

1 sessão 

_zlcid Zendesk Funcional 

Chat de atendimento ao cliente 

ao vivo. O widget de chat ao 

vivo define os cookies para 

armazenar o ID do Zopim Live 

Chat usado para identificar um 

dispositivo nas visitas. 

Persistente 

_tnd Tolvnow 
não 

classificado 
não classificado 1 ano 

_tnt Tolvnow 
não 

classificado 
não classificado 29 dias 



 

 

 

 

 

4. Como gerenciar os cookies no seu navegador ou dispositivo móvel? 

• Navegadores: Você pode desabilitar ou modificar o armazenamento de cookies 

utilizando as configurações do seu navegador.  

o No Google Chrome esta opção poderá ser encontrada no menu do canto 

superior direito do navegador, acessando a aba “definições” e depois 

“cookies e outros dados do site”.  

o No Microsoft Edge a opção pode ser acessada no menu do canto superior 

direito do navegador, na aba “configurações” e depois “cookies e permissões 

de site”. 

o  No Mozilla Firefox esta opção será identificada ao acessar o menu do canto 

superior direito, acessando a aba “opções” e depois “privacidade e 

segurança”. 

o A maioria dos demais navegadores mais utilizados também contém opções 

para o gerenciamento de cookies que, geralmente, estão disponíveis por 

meio de caminhos semelhantes aos utilizados pelos navegadores citados 

acima. 

• Dispositivos móveis: Nos dispositivos móveis, o sistema operacional pode 

disponibilizar mais opções para cancelar o interesse com base em anúncios ou, 

então, redefinir os identificadores de seu celular. Por exemplo, você pode usar a 

opção "Limitar rastreamento de anúncios" (somente em dispositivos iOS) ou a 

configuração "Cancelar anúncios com base em interesses" (no Android) que permite 

limitar o uso de informações sobre o uso de aplicativos para fins de fornecimento 

de anúncios direcionados a seus interesses. 

5. Como gerenciar os cookies no site do OABPrev-SC? 

Está disponível no site do OABPrev-SC um painel de controle no qual você pode observar 

quais cookies estão sendo utilizados e quais deseja manter ativos, com exceção dos cookies 

essenciais que não podem ser desabilitados. 

 

 



 

 

 

 

 

DADOS DO CONTROLADOR 

FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL SECCIONAL DE SANTA CATARINA – OABPrev-SC 
 
Endereço: Avenida Hercílio Luz, nº 639, sala 211, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-
000, inscrita no CNPJ sob o nº 86.897.105/0001-00. 
 
Telefone: (48) 3222-7440 
 
Representante legal: Dr. Márcio Sachet, inscrito na OAB/SC sob o nº 15.032. 
 
Encarregado de dados: Kelly Cristiane Waltrick de Amorim 


