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TERMO DE USO
Termos de serviço que regulam o uso deste website e das redes sociais em que estamos presentes
Este website, seu endereço de domínio (www.rodrigueskoller.com) e o seu conteúdo (doravante
“Website”) são de propriedade exclusiva da Rodrigues Koller Soluções Jurídicas, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 34.319.422/0001-46 (doravante “Nós” ou “Escritório”), que estabelece o presente “Termo de Uso” para
os usuários, conforme as condições abaixo discriminadas:
1. O disposto neste Termo de Uso também se aplica aos conteúdos das redes sociais em que o Escritório
mantém perfis públicos, os quais, apenas para os efeitos deste documento, também devem ser
considerados ao nos referirmos ao website.
2. O simples acesso ao website implica no consentimento irrestrito, irrenunciável e irretratável do
usuário quanto ao inteiro teor das condições previstas neste Termo de Uso e em nossa Política de
Privacidade. Caso você discorde de qualquer parte destes documentos, você não deve acessar o
website.
3. O website tem por objetivo informar os clientes do Escritório e o público em geral sobre as nossas
atividades, bem como divulgar conteúdo de informação jurídica produzido pelos nossos profissionais.
4. O website e o conteúdo por ele veiculado respeitam os preceitos do Código de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil, não tendo como escopo a captação de clientes nem a divulgação
publicitária.
5. Todos os direitos relativos a este website são reservados ao Escritório, inclusive, mas não se limitando a
textos, imagens, áudios, vídeos e quaisquer outros conteúdos. Todo o conteúdo aqui apresentado
pertence ao Escritório ou a empresas parceiras, afiliadas, fornecedoras ou possuímos a devida licença
de uso, salvo quando de domínio público.
6. Os materiais informativos produzidos por sócios e profissionais do Escritório, inclusive de parceiros, são
de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. Devem ser considerados apenas como material
de informação e não como orientação legal para nenhum assunto. Tais conteúdos e sua utilização pelo
usuário, em ocasião alguma poderão gerar responsabilidades ao Escritório, não caracterizando relação
advogado-cliente, pois o Escritório não presta serviços advocatícios a partir do website.
7. É expressamente vedada a reprodução, cópia, adulteração, comercialização, publicação ou distribuição,
a qualquer título ou forma, da totalidade ou de parte dos conteúdos do website, sem a prévia
autorização do Escritório, ocasião em que deverá ser citada a fonte. A utilização indevida desses
materiais constitui infração às leis de propriedade intelectual. O compartilhamento das informações
por e-mail ou redes sociais, realizado através dos recursos disponibilizados no website, não viola
direitos autorais.
8. O Escritório não se responsabiliza por informações publicadas em outros sites, para os quais este
website porventura contenha links.
9. O Escritório não deverá, em hipótese alguma, ser responsabilizado perante qualquer pessoa, por
qualquer tipo de perda, dano, custo ou despesa resultante de qualquer erro, omissão, ou alteração nas
informações aqui fornecidas, nem tampouco por quaisquer atrasos, inexatidões, erros, ou interrupções
ocasionados em função desses eventos, durante o suprimento de qualquer informação através do
website.
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10. Qualquer informação pessoal enviada ao Escritório através das formas de contato disponíveis no
website não será tratada como confidencial, nem como relação cliente-advogado, salvo se assim
expressamente orientado e somente após a assinatura de contrato de honorários.
11. O Escritório poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, modificar a configuração de seu
website, podendo inclusive alterar os regulamentos, o presente Termo de Uso, a Política de Privacidade
e demais textos e conteúdo do website, sem necessidade de qualquer prévia notificação aos usuários.
Esta página conterá sempre a versão mais atualizada e em vigor do Termo de Uso. Ao acessar o
website, o usuário estará sujeito ao Termo de Uso que estiver em vigor no momento do acesso.
12. O Escritório poderá desenvolver serviços especiais aos seus clientes na área restrita do website. Estes
serviços serão regidos por Termo de Uso próprio, comunicado ao cliente e colocado à sua disposição na
área restrita.
13. Qualquer dúvida ou solicitação relacionada a este Termo de Uso ou à Política de Privacidade deverá ser
enviada através de um dos meios de contato disponibilizados no rodapé desta página.
14. As partes elegem o foro da Comarca de Balneário Camboriú-SC como competente para dirimir
quaisquer controvérsias decorrentes deste “Temo de Uso”, independentemente de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja ou venha a ser. O Escritório, entretanto, poderá atuar judicialmente em
qualquer país para proteger seus interesses e direitos. A lei brasileira será aplicável para reger e
interpretar este Termo de Uso.
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