TERMOS E
CONDIÇÕES DE USO

TERMOS DE USO
Bem-vindo(a) ao site do ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS .
Este site é controlado por Estrela Neto Sociedade Individual de Advocacia, sociedade civil registrada
na OAB/DF sob o n. 3.729/17, inscrita no CNPJ sob o n. 28.026.900/0001-27, com sede no SIG
Quadra 4, Bloco B, Sala 2, Ed. Capital Financial Center - Brasília/DF - CEP 70.610-440.
Apresentamos aqui os Termos e Condições de Uso ("Termos de Uso") relativos à nossa página de
internet, localizada no endereço eletrônico www.estrelaneto.com.br.
Solicitamos a você que faça uma leitura cuidadosa e em conjunto com nossa Política de Privacidade, a
qual estabelece as condições de coleta e de processamento dos seus dados pessoais durante sua
navegação no nosso site. Ao clicar no botão de aceitação ou ao navegar no site, você, usuário, aceita e
concorda com os Termos de Uso e com a Política de Privacidade, nos termos das informações abaixo.
SOBRE O SITE
O site ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS tem por objetivo apresentar aos clientes e
ao público em geral informações institucionais sobre o escritório, bem como conteúdos de natureza
jurídica.
Esse site pode conter dados, nomes, marcas, logos, textos, imagens, fotografias, vídeos e informações
diversas.
O ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS coloca à disposição dos usuários do site textos
informativos produzidos por sócios e advogados do escritório. Tais textos devem ser considerados
apenas como material de informação e não devem ser tomados como aconselhamento legal. As
informações ali expostas e a utilização destas pelo usuário, não poderá gerar responsabilidades ao
ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Em hipótese alguma a consulta ou utilização de tais textos devem ser considerados como
estabelecimento de uma relação advogado/cliente, pois não prestamos serviços advocatícios a partir de
nosso site.
Estamos comprometidos a incluir informações precisas e atualizadas em nosso site. Entretanto, não
assumimos qualquer responsabilidade quanto à confiabilidade, validade, integridade, exatidão,
atualidade, oportunidade e abrangência de tais informações.
Caso você necessite de orientação sobre um assunto em específico, entre em contato conosco
utilizando os contatos indicados no site.

LINKS E WEBSITES DE TERCEIROS
Durante o seu uso em nosso site, você pode vir a acessar conteúdos de terceiros, seja diretamente em
nosso site ou por meio de links para websites da internet. Por não existir vínculo e controle sobre tais
websites, não nos responsabilizamos por qualquer conteúdo, propaganda, produtos ou serviços
contidos ou disponibilizados por meio desses websites.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
O ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS é detentor dos direitos autorais de toda a
informação disponibilizada no site, bem como de todos os direitos de propriedade intelectual e direitos
conexos (banco de dados, marcas, textos, animações, ilustrações, logotipos, entre outros).
Ao utilizar o nosso site, o usuário concorda expressamente em respeitar tais direitos, abstendo-se de
qualquer uso não autorizado do referido material.
Você não tem permissão (exceto quando receber prévia autorização do ESTRELA NETO
ADVOGADOS ASSOCIADOS) para copiar, reproduzir, republicar, postar ou transmitir as
informações do site a terceiros para ganhos comerciais. A exploração comercial não autorizada de tais
materiais estará sujeita às medidas judiciais cabíveis.
ALTERAÇÃO DOS TERMOS DE USO
O ESTRELA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS se reserva ao direito de, a qualquer momento e
a seu exclusivo critério, modificar qualquer parte destes Termos ou informações do site. Caso estes
Termos sejam alterados, sua versão atualizada será publicada em nosso site, tornando a versão anterior
não mais vigente.
Indicaremos a data da última atualização ao final destes Termos de Uso. Ao continuar a usar o site,
você concorda em estar vinculado aos Termos de Uso alterados.
LEI APLICÁVEL
Esses Termos de Uso estão sujeitos à lei brasileira e à jurisdição dos tribunais brasileiros.
Brasília, novembro de 2021.

