TERMO DE USO

Prezado Usuário,
Este website é controlado e operado pela Advocacia Correa de Castro & Associados (“ACC”),
sociedade de advogados registrada na OAB/PR sob o nº 796, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.892.522/0001-33, com sede na cidade de Curitiba, PR, na Rua Marechal Deodoro nº 500, 3º
andar, Centro, CEP 80.010-010.
O acesso ao website da ACC - www.correadecastro.com.br (“Site”) vincula automaticamente
o usuário às condições do presente Termo de Uso (“Termo de Uso”), ou seja, o acesso do
usuário confirma a sua total aceitação. Assim, antes de seguir com o acesso às informações
disponibilizadas leia, por favor, atentamente os termos e condições que se seguem, com os
quais poderá concordar.

1.

Conteúdo do Sítio

Todas as informações, textos, dados, imagens, fotografias, vídeos, sons, ilustrações, nomes,
logos, marcas (“Informações”) têm caráter meramente informativo, não constituindo serviços
ou recomendações legais, contábeis, comerciais, financeiras, tributárias ou afins e não deverão
ser consideradas como opiniões ou pareceres legais aplicáveis a casos específicos. Embora a ACC
procure garantir que as Informações contidas sejam precisas e atualizadas, não nos
responsabilizamos pelos resultados de qualquer ação tomada pelo usuário com base nas
Informações aqui disponibilizadas.
2.

Política de Privacidade

A atuação da Advocacia Correa de Castro sempre foi amparada em princípios de integridade,
comprometimento, respeito, ética e transparência, assegurando o cumprimento das melhores
práticas de mercado. Neste contexto, preocupada em garantir a proteção de dados pessoais, a
ACC disponibiliza a todos os seus usuários a sua Política de Privacidade (clique aqui para acessar).
3.

Propriedade Intelectual

A ACC é titular ou está devidamente autorizada a utilizar todos os direitos de propriedade
intelectual inerentes aos materiais (textos, fotos, gravuras, logomarcas, informativos etc.)
disponibilizados no Site.
O usuário tem permissão para fazer o download, imprimir, armazenar temporariamente,
recuperar e exibir as Informações deste Site para seu uso pessoal ou para uso interno em sua
organização, mas não tem permissão para adaptar ou modificar, no todo ou em parte, as
Informações, bem como, não está autorizado a copiá-las, reproduzi-las, republica-las, para fins
comerciais.
4.

Limitação de Responsabilidade

A ACC não fornece qualquer garantia em relação às Informações disponibilizadas nesse Site,
bem como, não se responsabiliza pelas opiniões emitidas por seus colaboradores nas
publicações e por toda e qualquer informação disponibilizada em link a que faça referência.

A ACC não se responsabiliza por qualquer defeito de conexão dos dispositivos dos usuários,
tampouco, pela reparação de danos de qualquer natureza pela quebra de privacidade ou
segurança de dados do usuário durante a conexão de seu dispositivo à internet através de
serviços de terceiros.
5.

Websites de Terceiros

A ACC poderá disponibilizar links para outros websites de terceiros, não sendo, porém, a
responsável, direta ou indiretamente, pelas informações disponibilizadas por qualquer deles. A
ACC não endossa ou se responsabiliza por qualquer conteúdo, propaganda, produtos, serviços
ou outros materiais contidos ou disponibilizados por meio de referidos websites.
6.

Alterações neste Termo de Uso

A ACC se reserva ao direito de, a qualquer tempo, alterar o presente Termo de Uso, bem como
o seu Site. Em caso de alteração o Usuário ao continuar o acesso ao Site concorda em estar
vinculado ao Termo de Uso com todas as suas alterações.
7.

Lei Aplicável e Foro.

O presente Termo de Uso está sujeito às leis brasileiras. Fica eleito o foro da Comarca de
Curitiba, PR, como competente para dirimir quaisquer conflitos relacionados ao presente Termo
de Uso, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Curitiba, 14 de novembro de 2019.

