
As informações processuais disponibilizadas são públicas, oriundas dos Tribunais dos          
Estados bem como da União Federal. Leia atentamente os Termos de Uso abaixo,             
bem como a política de privacidade. 

 

TERMOS DE USO, POLÍTICA DE PRIVACIDADE E CONDIÇÕES GERAIS DE USO           
DO APLICATIVO ADVOGADO EFICIENTE 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Aceite e Das Alterações: O uso do aplicativo Advogado             
Eficiente está expressamente condicionado à aceitação deste termo. Os USUÁRIOS          
aceitam, sem ressalvas, todas as regras descritas neste instrumento. O presente           
termo estabelece as CONDIÇÕES GERAIS DE USO do aplicativo; as cláusulas ou            
itens abaixo poderão sofrer alterações, unilateralmente e a qualquer tempo, para           
atender determinadas exigências, inclusive de terceiros.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aplicativo: Advogado eficiente é um aplicativo que           
fornece ao USUÁRIO informações sobre suas publicações jurídicas entre os órgãos de            
consulta pública, baseado nas informações prestadas pelo USUÁRIO como nome          
completo, OAB, UF, cidade além dos processos cadastrados por cada usuário. O            
serviço prestado pelo aplicativo tem CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO.        
Pessoas físicas, empresas e advogados podem fazer uso do aplicativo, cujo objetivo é             
mantê-los atualizados sobre o curso de seus processos judiciais, realizar/solicitar          
diligências, gestão financeira e dos seus compromissos, tornando seu dia a dia mais             
produtivo e eficiente. Da Utilização: para utilizar o aplicativo, basta acessar a Apple             
Store ou o Google Play, instalar o aplicativo e fornecer as informações necessárias de              
acordo com o perfil do USUÁRIO (cliente, advogado ou acadêmico de Direito), cf.             
disposto na CLÁUSULA TERCEIRA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA, item 4.2, alíneas "a", "b", e "c" deste termo; Das Atualizações:             
o aplicativo estará sujeito a futuras atualizações com a finalidade de adicionar novas             
funções e serviços, bem como corrigir eventuais falhas de programação; Dos           
Aparelhos Celulares: o aplicativo roda em smartphones com sistema operacional iOS           
ou Android; Das Exceções: o aplicativo Advogado Eficiente não fornece publicações           
jurídicas para pessoas físicas e empresas dos processos que correm em segredo de             
justiça, respeitando o disposto em lei. O Aplicativo não responsabiliza por lançamento            
de dados de forma errônea com relação aos processos cadastrados pelos usuários e             
não garante o retorno de dados de determinado processo caso haja instabilidade em             
determinado Tribunal, o que poderá a vir ocorrer, ou até mesmo queda de energia em               
servidores públicos.  

 

CLÁUSULA QUARTA - Do Cadastro: É de exclusiva responsabilidade do USUÁRIO o            
correto preenchimento das informações cadastrais; O USUÁRIO é responsável pela          
veracidade, validade e precisão das informações pessoais por ele fornecidas no seu            
cadastro, competindo-lhe, ainda, manter referido cadastro sempre atualizado; As         
informações pessoais para acesso ao aplicativo são confidenciais e de          
responsabilidade exclusiva do USUÁRIO, que deverá entrar em contato com o           
ADVOGADO EFICIENTE, imediatamente, na hipótese de comprometimento do seu         
sigilo: O USUÁRIO declara possuir as necessárias autorizações para a inserção dos            
dados no aplicativo, responsabilizando-se exclusivamente; Fica expressamente       
VEDADA a utilização de dados de terceiros para consulta no aplicativo ADVOGADO            
EFICIENTE. O USUÁRIO do aplicativo deverá fazer uso da ferramenta, ÚNICA E            



EXCLUSIVAMENTE, para acompanhamento processual bem como a gestão da sua          
vida profissional ou pessoal através das diversas funcionalidades que o App           
disponibiliza ao usuário, sob pena de arcar com eventuais prejuízos causados a            
terceiros pela má-fé na utilização indevida do aplicativo. Serão solicitadas sempre que            
se entender necessário, e a qualquer tempo, informações adicionais para o USUÁRIO.            
Para cumprir quaisquer determinações judiciais ou de qualquer órgão regulatório          
competente, ou mesmo para fazer cumprir o que está descrito neste instrumento, fica             
facultado o acesso a quaisquer dados dos USUÁRIOS. Para correção cadastral em            
caso de envio indevido das informações processuais ao USUÁRIO decorrente de           
homônimos ou erros de grafia, o mesmo deverá entrar em contato através do site              
www.advogadoeficiente.com.br. As informações cadastrais poderão ser utilizadas pela        
VCC Consultoria e Serviços de Informática LTDA e seus parceiros para comunicações            
ou outros serviços que venham a ser disponibilizados.  

 

CLÁUSULA QUINTA - Do Caráter Informativo: O aplicativo tem CARÁTER          
MERAMENTE INFORMATIVO, não dispensando o acompanhamento do processo        
pelo advogado, sob nenhum pretexto, ou seja, a prestação do serviço não exime o              
advogado da consulta/verificação das publicações junto ao órgão oficial; SOB          
NENHUMA HIPÓTESE serão prestados esclarecimentos acerca do conteúdo das         
notas de expediente (publicações processuais oriundas dos Diários Oficiais) e/ou          
processos judiciais respectivos. O aplicativo ADVOGADO EFICIENTE não prestará         
serviços de assessoria e/ou consultoria jurídica. Em caso de dúvidas relativas a casos             
concretos, o USUÁRIO deverá contatar advogado constituído nos autos. A Central de            
Atendimento disponível no site www.advogadoeficiente.com.br destina-se, única e        
exclusivamente, para atender solicitações de correção ou dúvidas quanto à utilização e            
funcionamento do aplicativo.  

 

CLÁUSULA SEXTA - Do Pagamento: o(s) respectivo(s) pagamento(s) ocorrerão         
através da Plataforma Iugu que é uma solução de comércio eletrônico para transações             
comerciais através de pagamentos online, segura e prática.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - Do Reajuste: O preço estipulado será reajustado anualmente e            
tomará por base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) da              
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Caso o INPC (IBGE)            
seja extinto, venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por              
qualquer outro motivo, seja impossível a sua utilização, o USUÁRIO concorda na            
utilização do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas - IGP-M              
(FGV). Na ausência de índice substituto, será utilizada a medição disponível de índice             
de reconhecida idoneidade, estipulado de comum acordo entre as partes. Os índices            
poderão ser revistos, a qualquer tempo, para o resgate do inicial equilíbrio            
econômico-financeiro. Caso, durante a vigência do presente, haja alteração na          
legislação vigente, tornando possível o reajuste do preço em periodicidade inferior           
àquela ora legalmente permitida, o USUÁRIO, desde já, concorda que os valores            
serão reajustados, na menor periodicidade possível permitida, a partir da data de            
ocorrência de tal possibilidade.  

 

CLÁUSULA OITAVA - Da Devolução: As tarifas dos planos NÃO são reembolsáveis            
caso o usuário peça para cancelar ou encerrar o plano. Caso emitamos um reembolso,              
todas as restituições serão creditadas apenas no método de pagamento utilizado na            
transação original. Não emitiremos reembolsos em dinheiro, cheque ou para outro           
cartão de crédito ou mecanismo de pagamento. O estorno em caso de duplicidade de              



plano ou alteração, estará sujeita sua aprovação às normas da mesma; entrar em             
contato com a Central de Atendimento do site www.advogadoeficiente.com.br para          
abertura de uma análise. A análise será efetuada no prazo máximo de 48 (quarenta e               
oito) horas. Deferido o estorno, o valor será creditado na conta bancária determinada             
pelo usuário.  

 

CLÁUSULA NONA - Do Cancelamento: o USUÁRIO poderá, a qualquer tempo,           
cancelar a utilização do aplicativo ADVOGADO EFICIENTE, assim como seu registro           
de usuário, sem qualquer ônus. Para tanto, poderá: entrar em contato com a Central              
de Atendimento no site www.advogadoeficiente.com.br solicitando o cancelamento; no         
caso de assinatura anual, o USUÁRIO poderá, a qualquer tempo, solicitar o            
cancelamento antes do fim do período contratado (desistência antecipada e          
imotivada), devendo entrar em contato com a Central de Atendimento no site            
www.advogadoeficiente.com.br para o registro da solicitação. O USUÁRIO não será          
reembolsado da quantia já paga.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Central de Comunicação: a comunicação será realizada           
através do site www.advogadoeficiente.com.br ou pelo App na função Sugestões e           
Reclamações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do uso indevido: o USUÁRIO é obrigado a notificar             
imediatamente a VCC Consultoria e Serviços de Informática LTDA sobre qualquer uso            
não autorizado de sua conta, através de qualquer contato disponibilizado no endereço            
www.advogadoeficiente.com.br ou pelo App na função Sugestões ou Reclamações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das Responsabilidades: O USUÁRIO é         
responsável por todos os equipamentos necessários para o acesso ao aplicativo           
ADVOGADO EFICIENTE, além de todos os custos de conexão à internet, inclusive            
todo e quaisquer custos cobrados pelas operadoras de telefonia móvel e seus            
parceiros diretos e indiretos; O USUÁRIO é o responsável por quaisquer danos e/ou             
prejuízos que o uso indevido de sua senha venha a causar, bem como a utilização               
indevida de dados de terceiros; A VCC Consultoria e Serviços de Informática LTDA é              
isenta de qualquer responsabilidade legal, nos casos em que os USUÁRIOS, na            
utilização do aplicativo ADVOGADO EFICIENTE, fizerem uso indevido de marca,          
propaganda enganosa ou qualquer outra ação que cause prejuízo a terceiros.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Dos Direitos Autorais e Da Propriedade Intelectual:           
A VCC Consultoria e Serviços de Informática LTDA é proprietária e detentora de todos              
os direitos autorais, de marca comercial, de segredos comerciais e de outros direitos             
de propriedade referentes ao aplicativo ADVOGADO EFICIENTE, suas atualizações,         
derivações, modificações, código-fonte, sistema de publicidade e toda sua         
documentação; Os USUÁRIOS declaram expressamente ter conhecimento que a VCC          
Consultoria e Serviços de Informática LTDA é a criadora intelectual e titular do             
aplicativo ADVOGADO EFICIENTE, e quem formula o pedido de registro deste, de seu             
código-fonte, suas atualizações, derivações e modificações, sendo a detentora legal          
de quaisquer direitos sobre esse, estando protegida pela legislação vigente,          
principalmente as Leis no. 9.609/98 e 9.610/98.  

 



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Dos Casos Omissos: os casos omissos serão           
resolvidos de comum acordo entre as PARTES, ou aplicar-se-á o disposto na            
legislação vigente no País, principalmente nas Leis no. 9.609/98 e 9.610/98.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Gerais: O aplicativo ADVOGADO          
EFICIENTE poderá ser modificado, alterado, suspenso, cancelado ou descontinuado,         
temporária ou permanentemente, desde que com a devida notificação do USUÁRIO;           
Caso qualquer cláusula deste contrato for declarada inválida, ilegal ou inexequível por            
um tribunal competente e somente por este, tal cláusula deve ser retirada,            
permanecendo vigentes as demais; A VCC Consultoria e Serviços de Informática           
LTDA encerrará a prestação do serviço a qualquer USUÁRIO que desrespeitar este            
termo de uso, ou que utilize os serviços prestados para fins ilegais ou não autorizados;               
Não fazem parte dos serviços oferecidos pela VCC Consultoria e Serviços de            
Informática LTDA os serviços de assistência técnica de qualquer espécie, ressalvados           
os casos fortuitos ou de força maior, o sistema ficará disponível 24 horas por dia.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ADVOGADO EFICIENTE não é um intermediário,          
agenciador ou parte na contratação de correspondentes jurídicos. Somente         
oferecemos uma ferramenta pela qual o tomador de serviços (pessoa física ou pessoa             
jurídica) possa encontrar o prestador de serviços (“Correspondente”) com maior          
facilidade, através de simples listagem ou até mesmo por geolocalização, sem           
qualquer envolvimento do Website/Aplicativo na contratação destes profissionais ou         
sociedades de profissionais. Não cobramos quaisquer valores diretamente do tomador          
de serviços que utilizam o Website/App para buscar Correspondentes. Nos termos da            
lei 12.846/13, lei brasileira anticorrupção, o ADVOGADO EFICIENTE compromete-se a          
cumprir a política anticorrupção em todos os atos profissionais. Assim, por meio da             
assinatura deste Termo de Compromisso, o ADVOGADO EFICIENTE declara         
conhecer os rigorosos termos da lei 12.846/13, lei brasileira anticorrupção, segundo a            
qual há responsabilização civil e administrativa objetiva à pessoa jurídica cujo           
funcionário, parceiro contratado ou colaborador (incluindo-se aí o correspondente)         
pratique ato lesivo à administração pública por ela delimitados; ADVOGADO          
EFICIENTE não é responsável:  

● Por qualquer direito ou obrigação relativos à eventual contratação de assessoria            
jurídica pelo Website/App, incluindo, mas não se limitando ao pagamento de           
honorários ou a realização dos serviços contratados junto aos Correspondentes.  

● Pela qualidade dos serviços prestados pelos prestadores listados como          
Correspondentes.  

● Pela precisão ou veracidade dos dados ou das recomendações dos           
Correspondentes.  

● Pela observância das condutas e regras da Ordem dos Advogados do Brasil ("OAB")              
pelos Correspondentes. A ocorrência de quaisquer condutas vedadas pelas cláusulas          
implicará na rescisão imediata do contrato de correspondente, sem prejuízo das           
demais cominações legais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Do Foro: para dirimir quaisquer controvérsias oriundas           
do presente instrumento, as partes elegem o foro da comarca de Vitória, Estado do              
Espírito Santo, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que           
seja. 

 



POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Esta Política de Privacidade pode ser alterada a qualquer momento, sem prévio aviso             
por parte do ADVOGADO EFICIENTE. A última versão desta Política de Privacidade            
sempre estará disponível no Website/App e sugerimos que você consulte eventuais           
atualizações de tempos em tempos. Salientamos que tais alterações serão aplicáveis           
desde o momento em que forem disponibilizadas no Website/App. 

 

Caso você não concorde com os termos dessa Política de Privacidade,           
recomendamos que não utilize o Website/App ADVOGADO EFICIENTE. 

 

Nesta Política de Privacidade, você encontrará as informações necessárias para          
entender sobre: 

(I) Quais informações coletamos sobre os usuários; 

(II) Como coletamos essas informações; 

(III) Como armazenamos e protegemos as informações coletadas; 

(IV) Para que usamos essas informações; 

(V) Em quais casos poderemos ceder ou divulgar estas informações; (VI) Meios de             
pagamento. 

 

I. QUAIS INFORMAÇÕES NÓS COLETAMOS 

Para aprimorarmos nossos serviços e melhorarmos continuamente a experiência de          
navegação, coletamos informações importantes de nossos clientes. As informações         
que coletamos são as seguintes: 

(a) Informações Pessoais – Ao se cadastrar, coletamos seu nome, e-mail, endereço,            
telefone de contato, no da OAB, data de nascimento e sexo. Bem como também              
iremos solicitar informações relevantes sobre sua formação profissional e área de           
atuação. Tais informações poderão incluir suas qualificações acadêmicas, suas         
experiências profissionais, cidades em que você atua e outras informações que podem            
ser necessárias para mantermos o seu perfil sempre completo e atualizado. 

(b) Informações Não-Pessoais. Poderemos coletar informações e dados dos usuários          
sobre a experiência de navegação em nosso Website/App. Ao longo da visita no             
Website/App, poderão ser automaticamente coletados o seu Internet Protocol (IP), sua           
localização, seu tipo de computador, tipo de navegador, páginas e serviços acessados,            
entre outros. 

 

II. COMO COLETAMOS INFORMAÇÕES SOBRE VOCÊ 

Nós poderemos coletar e armazenar informações sobre o usuário pelos seguintes           
meios: 

(a) Do seu cadastro no App. 

(b) Do seu uso das funcionalidades do Website/App. 

(c) De Cookies. Cookies são identificações da interação com nosso website ou nossas             
publicidades que são transferidas para o aparelho do cliente visando reconhecê-lo na            



próxima navegação. Utilizamos cookies para proporcionar uma melhor experiência em          
nosso website e viabilizar recursos personalizados como recomendações de artigos e           
publicidades e informações adicionais do seu interesse. 

 

III. COMO ARMAZENAMOS E PROTEGEMOS AS INFORMAÇÕES COLETADAS 

Após coletarmos os dados e informações mencionados nessa Política de Privacidade,           
iremos armazená-los sob as mais rígidas práticas de segurança de informação. Nosso            
banco de dados terá seu acesso criteriosamente restringido a apenas alguns           
funcionários habilitados, que são obrigados por contrato a preservar a          
confidencialidade de suas informações. Iremos sempre empregar nossos melhores         
esforços para garantir que as informações dos usuários sejam sempre manipuladas de            
acordo com o estabelecido nesta Política de Privacidade. Ainda assim, ele deve saber             
que nós não somos responsáveis por eventual quebra de segurança de nossa base de              
dados que cause a divulgação ou acesso indevido de tais informações de usuário. Em              
tal caso, nenhuma compensação por parte do ADVOGADO EFICIENTE será devida           
ao usuário. 

 

IV. PARA QUE USAMOS ESSAS INFORMAÇÕES Todas as informações coletadas          
pelo ADVOGADO EFICIENTE no Website/App servem para permitir que prestemos          
serviços cada vez melhores para os usuários. Nós poderemos utilizar essas           
informações (pessoais ou não) principalmente para:  

(a) Concluir suas solicitações e permitir o uso de certas funcionalidades do            
Website/App;  

(b) Traçar perfis e tendências demográficas de uso do Website/App ;  

(c) Entrar em contato com o usuário para confirmar ou verificar as informações que              
nos forneceu;  

(d) Garantir que o Website/App se mantenham sempre interessantes e úteis para o             
usuário, o que poderá incluir a personalização de anúncios e sugestões de conteúdo,             
produtos ou serviços.  

(e) Proteger a segurança e a integridade da nossa base de dados;  

(f) Conduzir diligências internas relativas aos negócios do ADVOGADO EFICIENTE;  

(g) Desenvolver, melhorar e oferecer serviços e produtos de terceiros. 

 

V. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES A viabilidade de certos serviços         
prestados pelo ADVOGADO EFICIENTE ocorre pelo compartilhamento de algumas         
dessas informações, o que fazemos com responsabilidade e seguindo rigorosos          
parâmetros. Abaixo, citamos os casos nos quais o compartilhamento de informações           
se faz necessário: 

(a) Encontrar Correspondentes: para que o usuário possa buscar e ser encontrado em             
nosso App, outros usuários terão acesso às informações públicas do seu perfil de             
usuário, somente após o aceite do Solicitante e do Prestador para o atendimento de              
uma solicitação de serviço.  

(b) Ordem judicial: o ADVOGADO EFICIENTE pode compartilhar dados pessoais em           
caso de requisição judicial.  



(c) Redes Sociais: O ADVOGADO EFICIENTE poderá compartilhar informações não          
pessoais para gerar e divulgar estatísticas em redes sociais. Isso poderá incluir            
informações sobre correspondentes jurídicos cadastrados no Website/App.  

(d) Com a autorização do cliente: em demais casos, havendo a necessidade de             
compartilhamento das informações, enviaremos ao usuário uma notificação solicitando         
sua aprovação.  

 

VI. MEIOS DE PAGAMENTO Quando o usuário adquire um dos nossos planos, ele             
poderá efetuar o pagamento através dos meios de pagamento disponíveis em nossa            
plataforma onde cada plano haverá uma variação de valor de acordo tendo como base              
o armazenamento de dados e quantidade de acompanhamento de processos. Neste           
caso, os dados bancários ou de cartão de crédito que ele irá fornecer serão coletados               
diretamente pelas administradoras de cartão de crédito, instituições financeiras e          
outros meios de pagamento online, sem qualquer envolvimento do ADVOGADO          
EFICIENTE. Não utilize nossa solução de pagamento online caso não concorde com a             
forma como este serviço trata as suas informações. 

 

 


