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1. OBJETIVO E ACEITAÇÃO 

 

Bem-vindo ao site www.silvamello.adv.br ! 

O presente documento (Termos de Uso) estabelece os termos e condições 
aplicáveis ao uso do site e tem como objetivo assegurar a efetivação de uma 
política de transparência, privacidade e segurança para as partes envolvidas, 
que permita a melhor utilização do site por seus usuários. 

Por favor, revise os termos cuidadosamente antes de utilizar o site. Ao acessar, 
navegar ou utilizar o site, todos os usuários e visitantes declaram aceitar os 
termos e condições contidos nestes termos.  

Caso você não concorde com os termos e condições contidos neste Termo 
de Uso, por favor, não use o site. 

 

2. LICENÇA 

A plataforma visa licenciar o uso de seu website, aplicativos e demais ativos 
de propriedade intelectual, fornecendo ferramentas para auxiliar e dinamizar 
o dia a dia dos seus usuários. 

A plataforma caracteriza-se pela prestação do serviço informativo 
institucional e de conteúdo relacionados à sua atividade empresarial. 

A SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS concede a você uma licença 
limitada, não-exclusiva, intransferível, revogável e não passível de cessão, 
autorizando-o a visualizar e realizar downloads temporários de uma cópia dos 
materiais exibidos no site, exclusivamente para uso pessoal e não comercial 
por você ou dentro de sua organização. 

 

3. DO ACESSO AOS USUÁRIOS 

Serão utilizadas todas as soluções técnicas à disposição do responsável pela 
plataforma para permitir o acesso ao serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
7(sete) dias por semana. No entanto, a navegação da plataforma ou em 



4 
 

SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS  
     Rua Dona Maria Gaiarsa, 81 • Centro • 09020-145 • Santo André • SP 
    www.silvamello.adv.br  •  E-mail : silvamello@silvamello.adv bradv.br  

Tel : (11) 4990-4811 
 

alguma de suas páginas poderá ser interrompida, limitada ou suspensa para 
atualizações, modificações ou qualquer ação necessária ao seu bom 
funcionamento. 

Menores de 18 anos e aqueles que não possuírem plena capacidade civil 
deverão obter previamente o consentimento expresso de seus responsáveis 
legais para utilização da plataforma e dos serviços, sendo de reponsabilidade 
exclusiva dos mesmos o acesso por menores de idade e por aqueles que não 
possuem plena capacidade civil. 

Mediante a realização do cadastro, o usuário declara e garante 
expressamente ser plenamente capaz, podendo exercer e usufruir livremente 
dos serviços. 

 

4. DO CADASTRO 

O acesso às funcionalidades da plataforma poderá exigir a realização de um 
cadastro prévio.  

Ao se cadastrar o usuário deverá informar dados completos, recentes e 
válidos, sendo de sua exclusiva responsabilidade manter esses dados 
atualizados, bem como o usuário se compromete com a veracidade dos 
dados fornecidos. 

O usuário se compromete a não informar seus dados cadastrais e/ou de 
acesso à plataforma de terceiros, responsabilizando-se integralmente pelo uso 
que deles seja feito. 

Caberá ao usuário assegurar que o seu equipamento seja compatível com as 
características técnicas que viabilize a utilização da plataforma e dos serviços. 

O usuário poderá, a qualquer tempo, requerer o cancelamento de seu 
cadastro pelo endereço eletrônico seguranca@silvamello.adv.br . O seu 
descadastramento será feito o mais rápido possível. 

 

5. SUPORTE 

Em caso de qualquer dúvida, sugestão ou problema com a utilização da 
plataforma, o usuário poderá entrar em contato com o suporte por meio do 
endereço eletrônico seguranca@silvamello.adv.br. 

Este serviço de atendimento ao usuário estará disponível de segunda a sexta 
feira das 9h às 18h. 
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6. RESPONSABILIDADES 

 

É de responsabilidade do usuário: 

-defeitos ou vícios técnicos originados no próprio sistema do usuário 

-a correta utilização da plataforma, prezando pela boa convivência, pelo 
respeito e cordialidade entre os usuários 

- pelo cumprimento e respeito ao conjunto de regras disposto neste Termos de 
Condições Gerais de Uso, na Política de Privacidade e na legislação nacional 
e internacional. 

É de responsabilidade da plataforma: 

- indicar as características do seu serviço. 

- informações que foram divulgadas, sendo que os comentários ou 
informações divulgadas por usuários são de inteira responsabilidade dos 
próprios. 

A plataforma não se responsabiliza por links externos contidos em seu sistema 
que possam redirecionar o usuário à ambiente externo à sua rede.  

Não poderão ser incluídos links externos ou páginas, carregado, publicado, 
transmitido ou armazenado qualquer material que sirva para fins comerciais 
ou publicitários ou quaisquer outras informações ilícitas, violentas, polêmicas, 
pornográficas, xenofóbicas, discriminatórias ou ofensivas. 

O conteúdo é publicado a título de caráter informativo e não 
necessariamente expressa a opinião dos membros da Silva Mello Advogados 
Associados. 

A Silva Mello Advogados Associados não se responsabiliza quanto à utilidade,   
exatidão, pelo uso indevido das informações contidas no site ou por seu uso 
como norteador ou fundamentador para ingresso de demandas judiciais ou 
condutas. 

 

7. DIREITOS AUTORAIS 

A estrutura do site, as marcas, logotipos, nomes comerciais, layouts, gráficos e 
design de interface, imagens, ilustrações, fotografias, apresentações, vídeos, 
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conteúdos escritos e de som e áudio, programas de computador, banco de 
dados, arquivos de transmissão e quaisquer outras informações e direitos de 
propriedade intelectual da razão social Silva Mello Advogados Associados, 
observados os termos da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), Lei de 
Direitos Autorais (Lei 9.610/98) e Lei do Software (Lei 9.609/98), estão 
devidamente reservados, ficando expressamente vedada sua utilização para 
qualquer fim, exceto mediante autorização expressa. 

Este termo de uso não cede ou transfere ao usuário qualquer direito, de modo 
que o acesso não gera qualquer direito de propriedade intelectual ao usuário, 
exceto pela licença limitada ora concedida. 

O uso da plataforma pelo usuário é pessoal, individual e intransferível, sendo 
vedado qualquer uso não autorizado, comercial ou não-comercial. Tais usos 
consistirão em violação dos direitos de propriedade intelectual da Silva Mello 
Advogados Associados, puníveis nos termos da legislação aplicável. 

 

8. LINKS 

O site poderá apresentar links, tais como hyperlinksou botões, direcionando o 
acesso a websites de terceiros ("Sites Ligados").  

Os sites ligados poderão não ser controlados ou monitorados pela Silva Mello 
Advogados Associados. A SMAA não será responsável pelos materiais, 
informações ou conteúdo publicados em sites ligados, nem tampouco pela 
disponibilidade dos sites Ligados.  

A inclusão de sites ligados no site não implica em nenhum relacionamento ou 
qualquer endosso ou apoio ou patrocínio pela SMAA dos sites ligados.  

A SMAA inclui os sites ligados apenas para sua conveniência. Você é 
exclusivamente responsável por seu acesso aos sites ligados. Você utilizará seu 
próprio discernimento, precaução e senso comum na utilização de sites 
ligados, devendo conferir as políticas de privacidade e os termos de uso 
aplicáveis dos mesmos, os quais poderão ser diferentes dos termos contidos 
nestes Termos de Uso e na Política de Privacidade da SMAA.  

A SMAA não aceita qualquer responsabilidade por tais políticas de terceiros. 

 

9. SANÇÕES 
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Sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis, a Silva Mello Advogados 
Associados poderá, a qualquer momento, advertir, suspender ou cancelar a 
utilização por usuário que violar qualquer dispositivo do presente termo, 
descumprir seus deveres de usuários ou se houver comportamento 
fraudulento, doloso ou que ofenda a terceiros. 

 

10.  ALTERAÇÕES 

Os itens descritos no presente instrumento poderão sofrer alterações, 
unilateralmente e a qualquer tempo por parte da Silva Mello Advogados 
Associados, para adequar ou modificar os serviços, bem como para atender 
as novas exigências legais. As alterações serão veiculadas pelo site e o usuário 
poderá optar por aceitar o novo conteúdo. 

 

11. POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Além do presente termo, o usuário deverá consentir com as disposições 
contidas na respectiva Política de Privacidade a ser apresentada a todos os 
interessados dentro da interface da plataforma. 

 

12. FORO 

Para solução de controvérsias decorrentes do presente instrumento será 
aplicado integralmente o Direito Brasileiro. 

Os eventuais litígios deverão ser apresentados na cidade de Santo André, foro 
da comarca em que se encontra a sede da empresa. 


