
 

TERMOS DE USO  

 

Pedimos a gen�leza de que os usuários leiam atentamente os Termos e Condições de Uso               

es�pulados para que possam acessar nosso site e aproveitar todos os serviços oferecidos             

pelo Mo� Farah & Gomes Miguel Advogados. 

 

Caso o usuário não concorde com algum dos disposi�vos deste documento, pedimos            

gen�lmente que não acesse ou u�lize nosso site. Seu acesso implica necessariamente            

concordância com os termos abaixo. 

 

1. Sobre o site  www.mfgmadvogados.com.br  

 

Esse Site possui caráter informa�vo e pode apresentar informações em forma de texto,             

imagem ou vídeo, as quais poderão ser apresentadas em documentos no formato .pdf. 

 

Referidas informações não representam os serviços ou recomendações legais do MFGM           

Advogados e são fornecidas com intuito exclusivamente informa�vo. Se o usuário buscar            

orientação jurídica, deve preencher o campo “Mande sua mensagem” e entraremos em            

contato na sequência. 

 

2. Propriedade Intelectual 

 

Salvo autorização expressa em sen�do contrário, o MFGM Advogados é detentor de todos             

os direitos autorais e de toda informação existente no site. Assim, o usuário não poderá               

u�lizar o nome ou o logo do MFGM Advogados sem autorização. 

 

O usuário tem a permissão para fazer o download ou armazenar as informações exibidas no               

site  www.mfgmadvogados.com.br  para uso pessoal, vedada sua u�lização comercial. 

 

 

http://www.mfgmadvogados.com.br/
http://www.mfgmadvogados.com.br/


3. Limitação de responsabilidade 

 

O MFGM Advogados não fornece qualquer garan�a sobre as informações disponibilizadas no            

site e não será responsável pela qualidade da conexão de internet do usuário, pela              

disponibilidade dos serviços prestados por terceiros, por eventuais danos sofridos pelo           

usuário em razão da navegação no site ou, ainda, pela reparação de danos ocasionados pela               

quebra de privacidade ou segurança dos usuários durante a conexão de seu terminal por              

meio de serviços de terceiros. 

 

 

4. Disposições Gerais 

 

O MFGM Advogados poderá modificar esses termos de uso, ocasião em que todos os              

usuários cadastrados serão informados por e-mail. Caso os usuários não concordem com a             

nova versão da Polí�ca, deverão se abster de u�lizar o site  www.mfgmadvogados.com.br .  

 

Na medida em que as disposições destes Termos de Uso sejam consideradas ilegais, inválidas              

ou inexequíveis, tais disposições devem ser tratadas como excluídas destes Termos de Uso,             

permanecendo as suas demais disposições em pleno vigor.  
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