Termos de Uso do Site
Kimura e Salmerón Sociedade de Advogados (“Kimura Salmeron Advogados”), na qualidade de
proprietária do domínio www.kimurasalmeron.com.br e de seu respectivo conteúdo, estabelece o
presente “Termo de Uso”:
1.

Por meio do uso das informações contidas neste site, o usuário expressa automaticamente seu
consentimento em observar os termos e condições previstos neste “Termo de Uso”.

2.

Todo material incluído no site é publicado somente para fins informativos, não constituindo
material publicitário com a finalidade de captação de clientela ou orientação legal/jurídica. O
conteúdo veiculado respeita os preceitos do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil.

3.

Todos os textos, gráficos, interfaces de usuários, marcas, logos, fotografias, entre outras obras
intelectuais existentes no site são de propriedade do Kimura Salmeron Advogados e são
protegidos por leis de direitos autorais e propriedade intelectual.

4.

É expressamente vedada a reprodução, comercialização, publicação ou distribuição, a qualquer
título ou forma, da totalidade ou de parte das informações contidos no site.

5.

Kimura Salmeron Advogados não se responsabiliza por informações publicadas em outros sites,
para os quais este site contenha links.

6.

Kimura Salmeron Advogados não deverá, em hipótese alguma, ser responsabilizado por
qualquer pessoa, em decorrência de 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 ocasionadas em função destes eventos,
durante o suprimento de qualquer informação através das páginas do site.

7.

Em hipótese alguma a consulta ou a utilização dos textos deve ser considerada como o
estabelecimento de uma relação advogado/cliente. Kimura Salmeron Advogados não presta
serviços advocatícios a partir ou por meio de seu site.
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8.

Qualquer informação enviada ao Kimura Salmeron Advogados,por meio dos correios eletrônicos
disponíveis no site, não será tratada como confidencial.

9.

Os currículos enviados ao Kimura Salmeron Advogados, por meio do cadastro disponível neste
site, não serão compartilhados com outros escritórios ou empresas.

10. Kimura Salmeron Advogados não coleta dados pessoais do usuário que permitam sua
identificação por meio da utilização do site. O acesso do site à base de dados se dá de forma
anônima, sendo possível visualizar todas as informações disponíveis sem a necessidade de
identificação.
11. O presente Termo de Uso pode ser atualizado a qualquer momento, por iniciativa exclusiva do
Kimura Salmeron Advogados.
12. As partes elegem o Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como
competente para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste “Termo de Uso”,
independentemente de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. Kimura
Salmeron Advogados, entretanto, poderá atuar judicialmente em qualquer país ou território para
proteger seus interesses e direitos. A lei brasileira será aplicável para reger e interpretar este
Termo de Uso.

Atualizado em: Março / 2021.
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