
Termos e condições de Uso 
 

Estes são os Termos de Uso (“Termos de uso”) que regem o acesso e uso 

do site (dornasecastilho.adv.br), por qualquer pessoa que se utilize de 

suas funcionalidades na qualidade de usuária, doravante denominado 

simplesmente “Usuário(s)”. 

Este site e todo o seu conteúdo (o “Site”) é operado por FERNANDO 

HENRIQUE MARQUES DORNAS, cadastrado no CPF sob n. 

107.580.166-46, com endereço na Avenida Mário Werneck, n. 2170 - sala 

1003, bairro Buritis, na cidade de Belo Horizonte/MG. 

 IMPORTANTE: leia atentamente. Ao cadastrar seus dados em 

www.dornasecastilho.adv.br você concorda em cumprir estes termos e 

condições de uso. Caso você não concorde com alguma regra exposta 

abaixo, não utilize o site. 

  

Introdução 
 

Dornas & Castilho Sociedade de Advogados é um site online cujo objetivo 

é a prestação de serviços jurídicos, com foco na persona, a visão de ser 

referência na prestação de serviços jurídicos e agregar valor, pautado pela 

Ética, Excelência de resultados, Transparência, Continuidade de 

relacionamentos, visando ser referência na prestação de serviços 

jurídicos, e agregando valor com ética, Excelência de resultados, 

Transparência, Continuidade de relacionamentos e Zelo pelo crescimento 

e sustentabilidade do negócio. Além disso, o site disponibiliza conteúdos 

gratuitos, os quais incluem notícias, artigos e jurisprudências atuais e 

relevantes. 

  

Cadastro 

O acesso as informações de Dornas & Castilho Sociedade de advogados 

dependerá da realização de cadastro. 

 

Cadastro Pessoal.  Para a realização do cadastro pessoal no site, o 

Usuário deverá indicar o nome, e-mail e telefone, dentre outras. 



Posteriormente à realização dos Cadastros, será enviado ao Usuário um 

e-mail automático para fins de controle e validação da conta. É de 

responsabilidade do Usuário garantir que as informações fornecidas sejam 

precisas e verdadeiras. 

Informações fornecidas. Dornas & Castilho Sociedade de Advogados 

reserva-se ao direito de impedir novos cadastros e suspender ou cancelar 

cadastros já efetuados no caso de verificação de utilização de informações 

falsas, incorretas ou inverídicas. 

 

Autorização para uso das informações. Ao realizar o Cadastro, o Usuário 

autoriza Dornas & Castilho Sociedade de Advogados a utilizar os dados 

fornecidos, conforme as regras e disposições da Política de Privacidade. 

  

Política de cancelamento 

O usuário poderá cancelar o envio de informações feitas por Dornas & 

Castilho Sociedade de Advogados a qualquer momento, através de 

nossos meios de comunicação ou pelo e-mail 

contato@dornasecastilho.adv.br. 

 

A implementação do cancelamento será feita em até 72 (setenta e duas 

horas). 

Serviços de terceiros. O Site valem-se de serviços de terceiros para 

operar, tais como servidores, internet, dentre outros, os quais não são 

operados por Dornas & Castilho Sociedade de Advogados, de forma que 

Dornas & Castilho Sociedade de Advogados não será responsável por 

quaisquer danos decorrentes da falha na prestação de serviços de 

terceiros. 

 

Links de terceiro. Eventualmente, Dornas & Castilho Sociedade de 

Advogados poderá disponibilizar no site links de acesso para sites de 

terceiros. A disponibilização desses links não significa qualquer indicação 

ou endosso aos serviços prestados por esses terceiros. Dornas & Castilho 

Sociedade de Advogados não terá qualquer responsabilidade pelos 

serviços ou funcionalidades oferecidas em tais sites, porquanto eventual 



contratação de conteúdo é escolha pessoal do usuário. De todo modo, 

Dornas & Castilho Sociedade de Advogados recomenda que, antes de 

qualquer contratação, o usuário informe-se sobre os termos de uso e 

política de privacidade de serviços oferecidos por terceiros. 

  

Responsabilidades de Dornas & Castilho Sociedade de Advogados 

Responsabilidade sobre o conteúdo e uso das informações. O site tem 

como objetivo é a prestação de serviços jurídicos, com foco na persona, a 

visão de ser referência na prestação de serviços jurídicos e agregar valor, 

pautado pela Ética, Excelência de resultados, Transparência, 

Continuidade de relacionamentos, visando ser referência na prestação de 

serviços jurídicos, e agregando valor com ética, Excelência de resultados, 

Transparência, Continuidade de relacionamentos e Zelo pelo crescimento 

e sustentabilidade do negócio. Além disso, o site disponibiliza conteúdos 

gratuitos, os quais incluem notícias, artigos e jurisprudências atuais e 

relevantes, cabendo, contudo, ao Usuário salvaguardar-se de que tais 

informações não possuem incoerências, imprecisões, estejam 

desatualizadas, ou que ainda sejam compatíveis. Ademais, o Usuário 

reconhece que a obrigação do advogado é de meio e não de resultado, de 

forma que nem o Usuário e nem Dornas & Castilho Sociedade de 

advogados podem garantir o êxito em demandas judiciais e 

administrativas. Dessa forma, em nenhuma circunstância, Dornas & 

Castilho Sociedade de advogados poderá ser responsabilizado quanto à 

integridade, atualidade e exatidão de tais informações obtidas pelo uso do 

site, não sendo responsável perante o Usuário por eventuais perdas e 

danos, ou por quaisquer danos patrimoniais e extrapatriomoniais, 

inclusive, sem limitação, por lucros cessantes, ou qualquer outro dano, 

resultantes do uso das funcionalidades nela oferecidas ou das 

informações dela decorrentes, incluindo, sem limitação, em ações 

judiciais, extrajudiciais ou administrativas, resultantes do uso do site, das 

funcionalidades nela oferecidas ou das informações dela decorrentes. 

 

Responsabilidade sobre o acesso. Dornas & Castilho Sociedade de 

advogados não garante que o acesso ao site seja livre de erros ou 

problemas decorrentes de casos fortuitos, internos ou externos, casos de 

força maior ou por outros casos não sujeitos a controle por Dornas & 



Castilho Sociedade de advogados, como, por exemplo, falhas na internet 

em geral, quedas de energia, dentre outros.  

 

• a qualquer dano ou prejuízo em equipamentos do Usuário em 

decorrência do acesso e uso do site; 

• à eventual vazamento de informações decorrentes de acesso indevido 

e não autorizado aos servidores contratados por Dornas & Castilho 

Sociedade de advogados. 

• a vírus, malware ou qualquer outro dispositivo malicioso que, em 

decorrência do acesso, utilização, navegação no site, ataque 

equipamento do Usuário. 

  

Responsabilidades e Declarações dos Usuários 

Demais obrigações do Usuário. Sem prejuízo de outras obrigações 

eventualmente expostas nestes Termos de Uso, é de responsabilidade do 

Usuário: 

• Respeitar e cumprir as regras estabelecidas nestes Termos de Uso; 

• Utilizar o site de forma correta, de acordo com estes Termos de Uso e 

com as demais regras aplicáveis do ordenamento jurídico brasileiro, 

responsabilizando-se pela sua conduta; 

• Não realizar qualquer download de conteúdo, exceto se tal possibilidade 

estiver disponível como funcionalidade do site; 

• Utilizar os equipamentos de hardware necessários para o acesso ao 

site; 

• Não utilizar o site para a prática de atos ilícitos, proibidos pela lei e por 

estes Termos de Uso; 

• Não utilizar o site para lesar direitos de Dornas & Castilho Sociedade de 

advogados ou de terceiros, no que se incluem condutas que possam 

gerar qualquer dano ao Site, a equipamentos de terceiros ou, até 

mesmo, gerar dano aos documentos e conteúdos inseridos por Dornas 

& Castilho Sociedade de advogados. 

 

Declarações do Usuário. Ao realizar o Cadastro no site, o Usuário 

expressamente reconhece e declara que possui aptidão para anuir a estes 

Termos de Uso, inexistindo nenhum impedimento legal ou contratual para 

o cumprimento das obrigações ora assumidas e que as informações 



fornecidas e o conteúdo inserido no site não violam a legislação brasileira 

ou estes Termos de Uso: 

• São verídicas, válidas e não violam nenhum dispositivo destes Termos 

de Uso e/ou da legislação brasileira; 

• Não infringem nem conflitam com nenhum direito de terceiros, no que 

se inclui, mas não se limita, a direitos de propriedade intelectual, direitos 

autorais, de imagem, privacidade dentre outros; 

• Não possuem conteúdo misógino, homofóbico, racista, nem incitam à 

violência, tampouco atingem a honra e a dignidade de terceiros. 

Uso de informações pessoais de terceiros. Ao utilizar o site, o Usuário 

declara expressamente que possui plena autorização para a inserção no 

site de informações pessoais de terceiros, especialmente em relação aos 

dados de natureza sensível de seus clientes, nos termos do definido pela 

Lei n. 13.709/2018, bem como de que têm plena ciência acerca da Política 

de Uso de Dados da Plataforma. 

 

Mecanismo de denúncia. Caso qualquer pessoa, Usuário ou não, 

identifique no site qualquer conteúdo que seja considerado conteúdo 

vedado, incluindo por violar propriedade intelectual própria ou de terceiro, 

ou, ainda, que verifique a disponibilização de informações com referência 

de fonte incorreta, imprecisa ou incompleta poderá promover uma 

denúncia por meio do e-mail contato@dornasecastilho.adv.br. Após 

apuração das informações, Dornas & Castilho Sociedade de advogados  

poderá, a seu exclusivo critério, remover/modificar o conteúdo e/ou a conta 

denunciados. 

 

Violação dos Termos de Uso pelo Usuário. Sem prejuízo de outras 

medidas, constatada a violação destes Termos de Uso pelo Usuário, 

Dornas & Castilho Sociedade de advogados poderá advertir, suspender 

ou cancelar, temporária ou definitivamente, o Cadastro de um Usuário. 

  

Propriedade Intelectual 

Licença. Sujeito aos termos e condições deste Termos de Uso, Dornas & 

Castilho Sociedade de advogados outorga ao(s) Usuário(s), conforme 

preceitua o artigo 9º da Lei n. 9.609/98, licença temporária, não exclusiva, 



pessoal e intransferível, para utilização da Plataforma nos exatos limites 

autorizados por este Termos de Uso. 

 

Propriedade Intelectual. As marcas, nomes, logotipos, e demais sinais 

distintivos, bem como todo e qualquer conteúdo, funcionalidades, códigos, 

planilhas, esboços, layout, designs, protocolos, ou qualquer espécie de 

dado vinculado à Plataforma são de titularidade do Dornas & Castilho 

Sociedade de advogados (A “Propriedade Intelectual”). 

 

O Usuário reconhece e aceita que qualquer utilização de Propriedade 

Intelectual só poderá ser feita mediante autorização prévia, por escrito, de 

Dornas & Castilho Sociedade de advogados. 

 

O Usuário assume toda e qualquer responsabilidade, inclusive criminal, 

pelo uso indevido e não autorizado dos direitos de propriedade intelectual. 

 

Utilização indevida. O Usuário não poderá reproduzir, copiar, modificar, 

realizar engenharia reversa, compilar, descompilar, transmitir, publicar, 

sublicenciar, permitir, autorizar, alugar, vender, distribuir, ou, de qualquer 

outra forma, utilizar qualquer conteúdo, funcionalidade, software ou 

material do site de forma não permitida nesses Termos de Uso, sem prévia 

e expressa autorização, por escrito, de Dornas & Castilho Sociedade de 

advogados ou dos terceiros titulares dos direitos, quando for o caso. Ainda, 

o usuário declara e garante que não registrará nem tentará registrar nomes 

de domínio na internet, em qualquer localidade, contendo elementos da 

Propriedade Intelectual de Dornas & Castilho Sociedade de advogados. 

 

Não transferência. O Usuário reconhece que nenhuma cláusula do 

presente Termos de Uso e, eventualmente, de outros instrumentos 

firmados entre as Partes significa a transferência do direito de propriedade 

sobre referidas informações ou a anuência para sua divulgação. De igual 

modo, nenhuma sugestão de melhoria, recomendação ou ideia fornecidas 

pelo Usuário relacionadas ao funcionamento do site conferirá ou 

transferirá ao Usuário qualquer direito ou titularidade sobre as 

funcionalidades desenvolvidas e disponibilizadas por Dornas & Castilho 

Sociedade de advogados. 



  

Condições gerais 

Legislação e jurisdição. O presente Termos de uso é regido e interpretado 

pelas leis brasileiras. Qualquer disputa decorrente da interpretação e 

aplicação deste Termos de uso, caso não resolvida de forma amigável, 

deverá ser solucionada perante o foro da cidade de Contagem, Estado de 

Minas Gerais. 

 

Vigência. Estes Termos de Uso permanecerão em plena força e vigor 

enquanto o Usuário utilizar o site. 

 

Cessão. Estes Termos de Uso não poderão ser transferidos ou cedidos 

pelo Usuário, mas poderão ser transferidos por Dornas & Castilho 

Sociedade de advogados sem qualquer restrição, a qualquer momento. 

 

Independência das Disposições. Na hipótese de qualquer disposição ou 

obrigação decorrente deste Termos de uso for considerada ou se torne 

inválida, ilegal ou não executável em qualquer aspecto, a validade, 

legalidade e execução das disposições ou obrigações remanescentes, não 

serão afetadas ou prejudicadas, de nenhuma maneira. 

 

Tolerância. Nenhuma falha ou demora em exercer qualquer direito, poder 

ou privilégio, nos termos deste Termos de uso, operará como uma 

renúncia deste, e nem qualquer exercício total ou parcial de qualquer 

direito, poder ou privilégio impedirá qualquer outro exercício destes ou o 

exercício de qualquer outro direito, poder ou privilégio. Os direitos e 

recursos aqui mencionados serão cumulativos e não excluirão nenhum 

outro previsto pela legislação aplicável. 

 

Alteração do Termo de Uso. Dornas & Castilho Sociedade de advogados 

poderá alterar estes Termos de uso, observado que qualquer modificação 

será comunicada ao usuário com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

A comunicação será enviada ao e-mail informado no cadastro do usuário. 

O aceite das novas regras é decisão que cabe exclusivamente ao usuário. 

Isto quer dizer que o usuário poderá rejeitar as novas regras apresentadas 

por Dornas & Castilho Sociedade de advogados. 



 

Comunicação. Qualquer comunicação realizada por Dornas & Castilho 

Sociedade de advogados será destinada ao e-mail fornecido pelo usuário 

no momento do cadastro ao site ou por interface de comunicação 

disponibilizada nela disponibilizada. 

 

Atendimento ao usuário. Qualquer dúvida a respeito destes Termos de 

Uso ou sobre o funcionamento da Plataforma poderá ser feito diretamente 

pelo Usuário de segunda-feira à sexta-feira das 08:00 às 17:00 pelo e-mail 

contato@dornasecastilho.adv.br. 
 

mailto:contato@dornasecastilho.adv.br

