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TERMOS DE USO E POLÍTICA GERAL DE UTILIZAÇÃO
I. O site denominado “Advogado Criminal Uberlândia”, cujo domínio é
www.advogadocriminaluberlandia.com, é de propriedade, mantido e controlado pela
Andrade Advogados Associados, pessoa jurídica constituída na forma de sociedade
simples pura, estabelecida na Avenida Cesário Alvim, nº. 3140, Bairro Brasil,
Uberlândia – MG, CEP: 38400-696.

II. Este documento visa prestar informações sobre o modo de utilização do site, suas
ferramentas, condições, além de explicar os direitos e deveres dos Usuários e está em
conformidade com a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e com a Lei nº
13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais).

Por favor, leia atentamente os termos e condições de uso abaixo estipulados (“Termos
de Uso”) para que você possa usufruir de nosso Site e de todos os serviços oferecidos
pelo Escritório de Advocacia Andrade Advogados.

III. A aceitação do presente instrumento é imprescindível para o acesso e para a
utilização de quaisquer serviços fornecidos pela Andrade Advogados, caso você não
concorde com o conteúdo de nossos Termos de Uso e/ou Políticas de
Privacidade, não dê prosseguimento a navegação. Recomendamos, ainda, caso
seja aceito, que você armazene ou imprima uma cópia deste contrato, incluindo
todas as políticas.

IV. Para fins destes Termos de Uso, “Usuários” ou “Vocês” são todas as pessoas que
de qualquer forma interagem, acessam ou utilizam o Site ou os Serviços da Andrade
Advogados.

V. O Usuário apenas pode acessar o Site e utilizar os serviços para fins lícitos. O
Usuário é completamente responsável pelo conhecimento e pela adesão a qualquer e
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toda lei, regulamento e regras pertinentes ao uso dos produtos e serviços sobre os
quais tratam o presente termo.

DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TEXTO

O presente documento foi disponibilizado em 04/01/2021.

1. EXPLICAÇÃO DOS TERMOS TÉCNICOS OU EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Abaixo estão dispostos os significados das nomenclaturas técnicas e termos na língua
inglesa.

API: Sigla para Application Programming Interface entendida como conjunto de
rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou
plataforma baseada na Web.
Chat Online: Forma de comunicação à distância, utilizando computadores ligados à
internet, na qual o que se digita no teclado de um deles aparece em tempo real na
tela de todos os participantes do bate-papo.
Cookies: Pequenos arquivos de texto que ficam gravados no computador do
internauta e podem ser recuperados pelo site que o enviou durante a navegação. São
utilizados principalmente para identificar e armazenar informações sobre os
visitantes.
Criptografia: Conjunto de princípios e técnicas para cifrar a escrita, torná-la
ininteligível para os que não tenham acesso às convenções combinadas.
Download: Transferência de arquivo de um determinado servidor para o computador
do Usuário.
E-book: Forma organizada de fornecer informações, semelhante a um livro em
formato digital, que pode ser lido em equipamentos eletrônicos, como computadores
e celulares que suportem esse recurso.
E-mail: Método que permite compor, enviar e receber mensagens por meio de
sistemas eletrônicos de comunicação. É também a expressão que identifica o
endereço eletrônico de um Usuário numa rede de computadores, permitindo o envio
e a recepção de mensagens.
Https: Sigla de Hyper Text Transfer Protocol Secure, que em português significa
Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto. É um protocolo de comunicação
utilizado para sistemas de informação de hipermídia, sendo a base para a
comunicação de dados da World Wide Web (www).
IP: (ou Internet Protocol): Identificação única para cada computador conectado a uma
rede.
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Link: Ligação entre documentos na Internet.
Newsletter: Tipo de boletim informativo, com distribuição regular a assinantes e que
aborda geralmente um determinado assunto. Geralmente são enviados por e-mail,
que podem ser recebidos após efetuar um cadastro em algum site.
Site: Local na Internet identificado por um nome de domínio, constituído por uma
ou mais páginas de hipertexto, que podem conter textos, gráficos e informações em
multimídia.
Vírus: Software malicioso que infecta sistemas e computadores, com objetivo de
causar algum dano, faz cópias de si mesmo e tenta se espalhar para outros
computadores, utilizando-se de diversos meios.

2. OBJETIVO DO SITE

2.1. O sítio eletrônico da ANDRADE ADVOGADOS tem o objetivo de fornecer conteúdo
informativo, disponibilizado gratuitamente aos Usuários, em consonância, com o
disposto no art. 5º, do Provimento nº 94/2000 do Conselho Federal da OAB, bem
como, acesso a artigos, e-books e newsletters relacionadas a temas jurídicos. Além
disso, possibilita o contato entre o USUÁRIO e a ANDRADE ADVOGADOS.

2.1.1 Esse Site pode apresentar informações, textos, dados, imagens,
fotografias, vídeos, sons, ilustrações, nome, logos, marcas e informações
diversas sobre a Andrade Advogados, suas práticas e informações gerais de
certas áreas do Direito, que poderão ser fornecidas na forma de documentos
(“Informações”).

2.1.2 Salvo disposição expressa em contrário, as Informações não se destinam
a, nem constituem, serviços ou recomendações legais, contábeis, comerciais,
financeiras, tributárias ou afins. 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 sobre um assunto específico, entre em contato
conosco diretamente, usando os nossos contatos indicados no Site.

2.1.3 Embora a Andrade Advogados procure garantir que as Informações
contidas neste Site sejam precisas e atualizadas, não nos responsabilizaremos
pelos resultados de qualquer ação tomada com base nas Informações
disponibilizadas. Ademais, a Andrade Advogados, não garante que o Site ou
qualquer das Informações sejam disponibilizadas de forma ininterrupta ou que
quaisquer defeitos serão corrigidos.

A ANDRADE ADVOGADOS ENVIDARÁ ESFORÇOS RAZOÁVEIS PARA INCLUIR
INFORMAÇÕES PRECISAS E ATUALIZADAS NO SITE. NO ENTANTO, O
ESCRITÓRIO ANDRADE ADVOGADOS NÃO DÁ QUALQUER GARANTIA OU
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ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO À CONFIABILIDADE,
EXATIDÃO,
VALIDADE,
ATUALIDADE,
UTILIDADE,
INTEGRIDADE,
PERTINÊNCIA, OPORTUNIDADE OU ABRANGÊNCIA DE TAIS INFORMAÇÕES.

Em nenhuma hipótese a Andrade Advogados será responsável por perdas 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.

A ANDRADE ADVOGADOS AFASTA TODAS AS GARANTIAS E/OU
RESPONSABILIDADES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, DECORRENTES OU
RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DESTE SITE E DE SEU CONTEÚDO, INCLUINDO
GARANTIAS DE POSSÍVEL ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA.

2.2. Não são prestados serviços de advocacia pelo site.

2.3. Não são cobrados valores pela utilização do site.

2.4 WEBSITES DE TERCEIROS

A Andrade Advogados poderá fornecer links para outros websites da internet ou
outros recursos. Assim, estes links serão disponibilizados como uma conveniência ao
Usuário e, como a Andrade Advogados não tem controle sobre tais websites ou
recursos externos, o Usuário reconhece e concorda que a Andrade Advogados não é
responsável pela disponibilidade desses e não endossa ou se responsabiliza por
qualquer conteúdo, propaganda, produtos, serviços ou outros materiais contidos ou
disponibilizados por meio de tais websites ou recursos.

O Usuário expressamente reconhece e concorda que a Andrade Advogados não será
responsável, direta ou indiretamente, por quaisquer perdas e danos que sejam efetiva
ou alegadamente causados por, ou em conexão, pela confiança depositada em tais
Informações, bens e serviços disponíveis no/ou através de tais websites de terceiros.

3. RESTRIÇÕES AO USUÁRIO

3.1. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no presente termo os Usuários não
podem:
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3.1.1. Lesar direitos da ANDRADE ADVOGADOS, dos operadores do site, de
terceiros ou agir sob qualquer meio ou forma que possa contribuir com tal
violação;

3.1.2. Executar atos que limitem ou impeçam a utilização do site ou acessar
ilicitamente o site;

3.1.3. Utilizar a ferramenta para praticar ações ilícitas e difundir mensagens
não relacionadas com o site ou com suas finalidades, incluindo mensagens
com conteúdo ilícito e impróprio;

3.1.4. Inserir dados que sejam falsos, desatualizados ou incompletos;

3.2. Ao sinal de qualquer descumprimento de conduta, o acesso do Usuário ao site e
aos newsletters poderá ser bloqueado.

4. CHAT ONLINE – WHATSAPP WEB

4.1. O site disponibiliza ferramenta para que o Usuário envie mensagens de texto ou
de áudio para a conta do celular empresarial da ANDRADE ADVOGADOS, por meio
da conexão com a Internet. A troca de mensagens é feita pela API Whatsapp Web.

4.2. As conversas entre o Usuário e a ANDRADE ADVOGADOS são armazenadas,
com o objetivo de possibilitar as respostas aos Usuários e para futuros contatos.

4.3. O Usuário possui ciência de que a ANDRADE ADVOGADOS não é responsável
pela disponibilidade e pela execução dos serviços do Whatsapp Web, sendo nossa
orientação e dever do Usuário conhecer e aceitar os Termos de Uso e Políticas de
Privacidade do Whatsapp, antes de realizar o contato.

4.4. A finalidade do chat online é fornecer uma ferramenta adicional para que os
Usuários possam contatar a ANDRADE ADVOGADOS e buscar maiores
esclarecimentos sobre os serviços.

4.5. Ao aceitar estes Termos e utilizar a ferramenta, o Usuário deve estar ciente de
que o conteúdo das mensagens é de exclusiva responsabilidade do emissor.
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5. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O presente Termos de Uso concede aos Usuários uma licença não exclusiva, não
transferível e não sublicenciável, para acessar e fazer uso dos Serviços. Este Termos
de Uso não cede ou transfere ao Usuário qualquer direito, exceto pela licença limitada
ora concedida. O uso dos Serviços pelos Usuários é pessoal, individual e
intransferível, sendo vedado qualquer uso não autorizado, comercial ou nãocomercial. Tais usos consistirão tanto em violação dos direitos de propriedade
intelectual da Andrade Advogados, indenizáveis nos termos da Lei de Direitos
Autorais, bem como puníveis nos termos da legislação penal aplicável.

5.1. A titularidade e os direitos relativos ao site pertencem exclusivamente à
ANDRADE ADVOGADOS. O acesso e a sua regular utilização pelo Usuário não lhe
confere qualquer direito ou prerrogativa sobre propriedade intelectual ou outro
conteúdo nele inserido.

5.2. Todo o conteúdo do site, tais como, mas não se limitando a artigos, vídeos,
manuais, e-books, textos, podcasts, áudios, textos, frases, obras artísticas ou líteromusicais, matérias veiculadas na imprensa, arquivos de som incluindo newsletters,
programas, bases de dados, arquivos, textos, imagens, layouts, cabeçalhos, domínios
e demais elementos, foi criado, desenvolvido ou cedido à ANDRADE ADVOGADOS,
sendo, portanto, de propriedade exclusiva da ANDRADE ADVOGADOS ou a ela
licenciado e encontra-se protegido pelas leis brasileiras e tratados internacionais que
versam sobre direitos de propriedade intelectual, em especial a Lei n. 9.610/98 (Lei
de Direitos Autorais).

5.3. O Usuário não está autorizado a utilizar, sob qualquer forma ou pretexto, a
marca, suas variações, domínios e sinais que sejam da ANDRADE ADVOGADOS ou
estiverem expostos no site.

5.4. São proibidas: a reprodução, integral ou parcial, exploração, cessão, imitação,
cópia, plágio, armazenamento, alteração, modificação de características, venda,
doação, alienação e transferência, de qualquer conteúdo do site.

5.4.1. A reprodução de nossos conteúdos (como artigos e e-books) para fins
informativos e educacionais poderá ser permitida, desde que solicitada a
nossa autorização expressa.

5.4.2 O Usuário não tem permissão (exceto quando receber permissão
expressa) 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
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QUALQUER DIREITO, TÍTULO OU INTERESSE EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ANDRADE ADVOGADOS.

QUALQUER

5.5. O Usuário que violar as proibições contidas na legislação sobre propriedade
intelectual e nestes Termos será responsabilizado, civil e criminalmente, pelas
infrações cometidas, além de poder ser impedido de acessar o site.

6. DESDOBRAMENTOS DO ACESSO AO SITE

6.1. Apesar de envidar os melhores esforços da ANDRADE ADVOGADOS para
fornecer acesso seguro aos Usuários, em virtude de dificuldades técnicas, aplicações
de internet ou problemas de transmissão, é possível ocorrer cópias inexatas ou
incompletas das informações contidas no site.

6.1.2 A ANDRADE ADVOGADOS NÃO FORNECE QUALQUER GARANTIA COM
RELAÇÃO AO CONTEÚDO E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO SITE. SEM
QUALQUER LIMITAÇÃO, TODO O CONTEÚDO E FUNCIONALIDADES DO SITE
SÃO DISPONIBILIZADOS SEM GARANTIAS DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJAM
EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE
ADEQUAÇÃO PARA UM OBJETIVO EM PARTICULAR.

6.1.3 A ANDRADE ADVOGADOS NÃO É NEM SERÁ RESPONSÁVEL (A) PELA
QUALIDADE DA CONEXÃO DO COMPUTADOR E/OU DISPOSITIVO MÓVEL DO
USUÁRIO À INTERNET EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, (B) PELA
DISPONIBILIDADE OU NÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET
PRESTADOS POR TERCEIROS, (C) PELA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DE QUAISQUER INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS ACIMA MENCIONADOS EM
RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE DA CONFIGURAÇÃO TÉCNICA DO
COMPUTADOR E/OU DISPOSITIVO MÓVEL DOS USUÁRIOS, (D) POR
QUAISQUER DANOS SOFRIDOS PELOS USUÁRIOS EM RAZÃO DA
UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO, E (E) PELA REPARAÇÃO DE DANOS DE
QUALQUER NATUREZA CAUSADOS PELA QUEBRA DE PRIVACIDADE OU
SEGURANÇA DE DADOS DOS USUÁRIOS DURANTE A CONEXÃO DE SEU
DISPOSITIVO MÓVEL À INTERNET ATRAVÉS DE TERCEIROS.

6.2. Atos ilícitos cometidos por terceiros e fora do nosso alcance também podem
ocorrer, como invasões não autorizadas e ações de hackers. Além disso, vírus de
computador e outros programas danosos também poderão ser baixados
inadvertidamente no site.

6.3. Assim, a ANDRADE ADVOGADOS recomenda a instalação de antivírus e
protetores adequados no seu computador ou smartphone antes da utilização ou
navegação no site e do download de qualquer material nele contido.
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6.4. A ANDRADE ADVOGADOS se reserva o direito de unilateralmente modificar o
site, bem como a configuração, a apresentação, o conteúdo, as funcionalidades, as
ferramentas ou qualquer outro elemento, inclusive o seu cancelamento.

7. MUDANÇAS NOS TERMOS DE USO

7.1. A ANDRADE ADVOGADOS poderá unilateralmente e a qualquer tempo,
adicionar e/ou modificar qualquer cláusula contida nestes Termos de Uso, para
adequar ou modificar os serviços, bem como para atender novas exigências legais. A
versão atualizada valerá para o uso da plataforma realizado a partir de sua
publicação. A continuidade de acesso ou utilização do site, depois da divulgação,
confirmará a vigência dos novos Termos de Uso pelos Usuários.

7.2. Caso a mudança efetuada necessite de consentimento do Usuário, será
apresentada a opção de aceitar de forma livre, inequívoca e informada o novo texto
ou de recusá-lo.

7.3. Caso o Usuário não esteja de acordo com a alteração, poderá não fornecer
consentimento para atos específicos ou poderá rescindir totalmente seu vínculo com
a ANDRADE ADVOGADOS. Essa rescisão não eximirá, no entanto, o Usuário de
cumprir com todas as obrigações assumidas sob as versões precedentes dos Termos
de Uso.

7.4 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.

8. DADOS PESSOAIS, PRIVACIDADE E SEGURANÇA

O site da ANDRADE ADVOGADOS dispõe de uma política específica para regular a
coleta, guarda, utilização e tratamento de dados pessoais, bem como a sua
segurança: a Política de Privacidade. Essa política específica integra
inseparavelmente estes Termos de Uso, ressaltando que os dados serão arquivados
nos termos da legislação em vigor.
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9. LEI APLICÁVEL E FORO DE ELEIÇÃO

9.1. O site é controlado pela ANDRADE ADVOGADOS na cidade de Uberlândia, Minas
Gerais, Brasil, podendo ser acessado por qualquer dispositivo conectado à Internet,
independentemente de sua localização geográfica.

9.2. O Usuário concorda que a legislação aplicável para fins destes Termos de Uso e
das Políticas de Privacidade será a vigente na República Federativa do Brasil.

9.3. A ANDRADE ADVOGADOS e o Usuário concordam que o foro da cidade
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, será o único competente para dirimir qualquer
questão ou controvérsia oriunda ou resultante do uso do site.

10. CONTATO

10.1. A ANDRADE ADVOGADOS disponibiliza os seguintes canais de atendimento
para receber todas as comunicações que o Usuário desejar fazer, de segunda à sextafeira, das 09h00min às 18h00min:

10.1.1.
Por
e-mail
para
o
endereço
eletrônico
contato@advogadocriminaluberlandia.com ou ainda para o suporte, com a
equipe
responsável
pela
manutenção
e
estrutura
de
TI:
ti@advogadocriminaluberlandia.com.

10.1.2. Pelo canal “Fale Conosco” disponível no site, no qual será necessário
preencher o formulário com dados pessoais para contato.

10.1.3. Pelo telefone: (34) 3224-9566 (por meio de ligação, ou Whatsapp).
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