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Bem vindo ao site do escritório SANTOS & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS!

Abaixo reportamos algumas regras e diretrizes aos usuários que utilizam o nosso website.

I - TERMOS DE USO

I.1 - Este site tem objetivo apenas informativo, não representando qualquer artigo ou
publicação em natureza de consultoria ou atendimento jurídico.

I.2 - Não realizamos consultas, pareceres ou informações sobre processos através de e-mail ou
de qualquer meio de contato do site. O advogado responsável pelo processo ou atendimento
deve ser consultado pessoalmente, através dos meios oportunizados.

I.3 - As publicações e decisões podem ser dilvulgadas amplamento. Os artigos podem ser
divulgados desde que informada a fonte (site &SAA) e a autoria.

I.4 - As publicações e decisões não representam necessáriamente as opiniões do escritório e
seus membros.

I.5 - O uso do site não gera qualquer obrigação ou responsabilidade do escritório S&SAA e,
tampouco, condiciona a existência de relação cliente-advogado.
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I.6 - O site poderá ser alterado em todos os seus aspectos na conveniência exclusiva do
escritório S&SAA, sem a necessidade prévia de informação aos usuários públicos ou restritos.
Também por critério do escritório, o acesso ao conteúdo restrito poderá ser modificado, limitado
e excluído a qualquer tempo e sem necessidade de qualquer prévio aviso.

I.7 - Eventualmente o site www.advog.com.br poderá direcionar o usuário para conteúdo
externo, o que isenta qualquer responsabilidade do escritório S&SAA por este conteúdo,
serviços ou acesso.

I.8 - O cadastro para acesso ao conteúdo restrito deverá conter informações reais do usuário,
que podem ser conferidas pelo site S&SAA. O usuário é responsável pela guarda e utilização
da senha de acesso, bem como por eventuais usos indevidos, inclusive perante terceiros.

I.9 - Estes termos poderão sofrer alterações a qualquer momento, sem necessidade de prévia
comunicação aos usuários.

I.10 - Os usuários que acessarem informações indevidas, incorretas ou irregulares, devem
informar o administrador do site para as devidas providências.

I.11 - Não é permitida a utilização das imagens do site por terceiros, para salvaguardar direito
autoral.

I.12 - A marca ADVOG é registrada perante o INPI e utilizada pelo escritório S&SAA mediante
cessão do proprietário, motivo pelo qual não é autorizada a utilização por terceiros, sem
autorização expressa do proprietário da marca.

I.13 - Ao acessar este site, o usuário aceita guiar-se pelos Termos de Uso que se encontram
vigentes na data, recomenda-se portanto sua regular consulta.

I.14 - As partes estabelecem desde já para dirimir eventuais conflitos, em detrimento de
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qualquer outro, o foro da cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

II - POLÍTICA DE PRIVACIDADE

II.1 - Nosso site pode coletar informações dos usuários do site para controlar acessos, envio de
informações (mediante cadastro) e para fins de estatística.

II.2 - Ao fornecer dados para acesso, o usuário concorda com a utilização destes dados e com
a política de privacidade e termos de uso do site S&SAA.

II.3 - O site S&SAA se reserva ao direito de investigar os dados do usuário para aferir sua
veracidade.

II.4 - Os dados dos usuários serão destinados exclusivamente para os fins estabelecidos no
site, não havendo cessão para terceiros, salvo mediante ordem judicial.

II.5 - Os dados pessoais coletados permanecerão no banco de dados deste site, sendo seu
responsável o escritório SANTOS & SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, com endereço
em Curitiba/PR, na Rua Marechal Hermes, 102 - CEP. 80530-230.
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II.6 - O "login" e senha são de uso exclusivo do usuário cadastrado, sendo este responsável
pela sua guarda e utilização.

II.7 - Este website contém links para ambientes externos cujas políticas de privacidade não são
de responsabilidade de S&SAA.

II.8 - O escritório S&SAA se reserva no direito de atualizar a sua Política de Privacidade
regularmente, motivo pelo qual é aconselhável o acesso regular para consulta das condições
estabelecidas.

Persistindo dúvidas, entre em contato: webmaster@advog.com.br
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