
 
 

TERMOS DE USO DO SITE 

 

Bem-vindo ao nosso site! 

Este site é controlado e operado por Abdalla e Landulfo Advogados. 

Por favor, leia atentamente os termos e condições de uso abaixo estipulados para que possa 

usufruir de nosso site e de todos os serviços oferecidos. 

Caso você não concorde com quaisquer dispositivos dos Termos de Uso, não acesse ou utilize 

o nosso site. Seu acesso e utilização representa sua aceitação integral aos Termos de Uso.  

A Política de Privacidade integra os presentes Termos de Uso. Para fins destes Termos de Uso, 

“Usuários” ou “Vocês” são todas as pessoas que de qualquer forma interagem, acessam ou 

utilizam este site. 

 

SOBRE O SITE  

Este site pode apresentar textos, imagens, fotografias, vídeos, sons, ilustrações, nome, logos, 

marcas e informações diversas sobre o escritório Abdalla e Landulfo Advogados, suas áreas de 

trabalho, informações que poderão ser fornecidas na forma de documentos (“Informações”). 

As Informações não se destinam a, nem constituem, serviços ou recomendações legais, salvo 

disposição em contrário. 

As Informações são fornecidas apenas com o intuito informativo e não deverão ser 

consideradas como opiniões ou pareceres legais aplicáveis para determinada situação.  

Se você precisar de recomendações ou serviços em uma matéria específica, entre em contato 

conosco usando as informações dispostas em contato. 

O escritório tem o intuito de manter as informações trazidas no site atualizadas, contudo, não 

nos responsabilizamos pelo uso das informações para adoção de conduta e/ou ação com 

fundamento nas referidas informações constantes do site. 

O escritório não garante que o Site e/ou qualquer das Informações disponibilizadas de forma 

ininterrupta ou que quaisquer defeitos serão corrigidos, não havendo também garantia ou 

responsabilidade quanto a exatidão, utilidade e, abrangência das informações. O escritório 

esclarece que envidará esforços para que as informações disponibilizadas sejam precisas e 

atualizadas. 

O escritório não será responsável por perdas diretas ou indiretas ou quaisquer danos 

decorrentes da perda de uso, dados ou lucros, seja em contrato, ato ou de quaisquer outras 

formas, decorrentes de ou em conexão com o uso deste Site ou qualquer das Informações 

disponibilizadas.  

PROPRIEDADE INTELECTUAL 



 
 
O escritório é o detentor dos direitos autorais de toda a informação disponibilizada no Site, 

bem como de todos os direitos de propriedade intelectual e direitos conexos, incluindo, mas 

não se limitando a marcas, pedidos de registro, etc, salvo expresso de forma diversa. 

Você não tem o direito de usar o nome, logotipos e nomes de domínio do escritório de 

nenhuma forma, ao menos que tenha expressa autorização para isso.  

A permissão de uso concedida é para download, impressão, armazenagem temporariamente, 

recuperação e exibição das Informações do Site na tela do computador ou dispositivo móvel, 

impressão de páginas (mas não copiar) e armazenar essas páginas em formato eletrônico no 

computador ou dispositivo móvel para uso pessoal ou para uso interno em sua instituição. 

Você não tem permissão para adaptar ou modificar as Informações neste Site ou qualquer 

parte dele e as Informações ou qualquer parte delas não podem ser copiadas, reproduzidas, 

republicadas, baixadas, postadas ou transmitidas de qualquer outra forma a terceiros para 

ganhos comerciais.  

Nenhuma disposição será interpretada como concessão aos Usuários de qualquer direito, 

título ou interesse em qualquer propriedade intelectual do escritório. 

 

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Como previamente informado, o escritório não fornece qualquer garantia, seja expressa ou 

implícita, em relação ao conteúdo disponibilizado no site.  

O escritório não é responsável pelo fornecimento de serviços de acesso à internet e qualidade 

da conexão do computador e/ou dispositivo móvel usado para acesso ao site, ou ainda, pela 

não compatibilidade da configuração técnica do computador ou dispositivo móvel que impeça 

o acesso as informações disponibilizadas no site.  

 

ALTERAÇÕES AOS TERMOS DE USO  

O escritório se reserva ao direito de alterar qualquer parte do Site, das Informações ou dos 

presentes Termos de Uso. Caso estes Termos de Uso sejam alterados, o escritório publicará 

detalhes das alterações no Site. Ao continuar a usar o Site, você concorda em estar vinculado 

aos Termos de Uso conforme alterados. 

 

DISPOSIÇÕES ILEGAIS, INVÁLIDAS OU INEXEQUÍVEIS  

Se estes Termos de Uso ou qualquer parte deles forem considerados ilegais, inválidos ou 

inexequíveis sob as leis de qualquer estado ou país em que estes Termos de Uso se destinem a 

ser efetivos, então, na medida em que as disposições sejam ilegais, inválidas ou inexequíveis, 

tais disposições devem ser tratadas como apartadas e excluídas destes Termos de Uso e as 

demais disposições destes Termos de Uso devem ser mantidas, permanecer em pleno vigor e 

efeito e continuar a ser vinculativa e exequível nesse estado ou país.  



 
 
LEI APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO 

Estes Termos de Uso estão sujeitos a lei brasileira e, o Foro de São Paulo é competente para 

dirimir qualquer controvérsia com relação aos mesmos. 
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