
 

 

 

 

  

 

TERMOS DE USO  
 
 

 
 

O Conselho de Sócios do Escritório Bonato e Do Val Sociedade de Advogados aprova 
estes Termos de Uso para regular a utilização do site  

www.bonatodoval.com.br 
 

 
 

 

 

 

Taubaté – SP | Rua Capitão Cirilo Lobato, 200 . Centro 

São Paulo – SP | Praça Franklin Roosevelt, 200 . 16° Andar 

+55  (12)  3631 – 7236 

+55  (11)  3280 – 0554 

bonatodoval.com.br 

http://www.bonatodoval.com.br/


 

Página 2 de 7 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3 

 

2. O SITE ............................................................................................................................ 3 

 

3. WEBSITES E LINKS DE TERCEIROS ........................................................................ 4 

 

4. PROPRIEDADE INTELECTUAL ................................................................................ 5 

 

5. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ................................................................... 6 

 

6. POLÍTICA DE PRIVACIDADE .................................................................................... 6 

 

7. REVISÃO DOS TERMOS DE USO ............................................................................ 6 

 

8. DISPOSIÇÕES ILEGAIS, INVÁLIDAS OU INEXEQUÍVEIS .................................. 7 

 

9. JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL ............................................................................... 7 

 

  



 

Página 3 de 7 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

O portal BonatoDoVal, localizado no endereço eletrônico www.bonatodoval.com.br 

(“Site”) é controlado e operado por Bonato e Do Val Sociedade de Advogados 

(“Bonato Do Val”), escritório de advocacia com sede na Cidade de Taubaté, Estado 

de São Paulo, na Rua Capitão Cirilo Lobato, 200, CEP 12020-100, inscrito no 

CNPJ/MF sob n° 23.708.476/0001-87. 

 

Por favor, leia atentamente os termos e condições de uso abaixo estipulados 

(“Termos de Uso”), para que você (“Usuário”) possa usufruir de nosso Website e de 

todos os serviços oferecidos pelo Bonato Do Val. 

 

Caso você não concorde com qualquer de tais termos legais, por favor não acesse 

nem utilize o website. Ao acessar ou utilizar este website, você automaticamente 

concorda com estes Termos de Uso, com a Política de Privacidade e com o Aviso de 

Direitos Autorais aqui publicados. 

 

 

2 O SITE 

 

 

O site contém informações, dados, textos, imagens, ilustrações, materiais, nome, 

logos, marcas e outros conteúdos sobre o Bonato Do Val, bem como suas 

respectivas áreas e membros ("Conteúdo"). 

 

Salvo disposição expressa em contrário, os Conteúdos não se destinam e não 

constituem serviços ou recomendações legais ou afins. Os Conteúdos são fornecidos 

para fins informativos e educacionais e não se destina e não deve ser interpretado 

como opiniões ou pareceres legais aplicáveis para determinada situação. Bonato Do 

http://www.bonatodoval.com.br/
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Val não será responsável por nenhuma confiança que você possa depositar no 

Conteúdo ou em qualquer pessoa com quem você compartilhar essas informações. 

Caso o Usuário precise de recomendações ou serviços sobre um assunto específico, 

entre em contato conosco diretamente, usando os nossos contatos indicados no Site. 

 

O Bonato Do Val envidará seus melhores esforços para incluir informações precisas 

e atualizadas no site. No entanto, não somos responsáveis quanto à confiabilidade, 

exatidão, validade, atualidade, utilidade, integridade, pertinência, oportunidade ou 

abrangência de tais Conteúdos. 

 

O acesso ao Site é permitido temporariamente, e nos reservamos o direito de retirar 

ou alterar o Conteúdo disponibilizado sem aviso prévio. Em nenhuma hipótese o 

Bonato Do Val será responsável se, por qualquer motivo, o Site estiver indisponível 

a qualquer momento ou por qualquer período.  

 

 

3 WEBSITES E LINKS DE TERCEIROS 

 

 

Este site não deve ser enquadrado ou exibido em nenhum outro site sem a permissão 

por escrito de Bonato Do Val. 

 

O Bonato Do Val poderá disponibilizar links para outros websites da internet ou 

outros recursos. De tal modo, estes links serão disponibilizados como uma 

conveniência ao Usuário e por não ter controle sobre tais websites ou recursos 

externos, o Usuário reconhece e concorda que o Bonato e Do Val não se 

responsabiliza pela disponibilidade desses e não endossa ou por qualquer conteúdo, 

propaganda, produtos, serviços ou outros materiais contidos ou disponibilizados por 

meio de tais websites ou recursos. 
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Se você desejar utilizar qualquer Conteúdo disponível neste Site ou os materiais do 

Bonato e Do Val de qualquer outra forma, envie um e-mail para 

contato@bonatodoval.com.br. 

 

 

4 PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

Salvo se diversamente informado, o Conteúdo do Site, a saber, marca registrada e 

logotipo, textos, imagens, vídeos e outros trabalhos publicados, além de bancos de 

dados, redes e arquivos que suportam a operação do Site, são de propriedade do 

Bonato Do Val. 

 

Exceto se o Usuário tiver a permissão expressa e por escrito, não deverá em 

nenhuma hipótese utilizar o nome, marca ou logotipo pertencente ao Bonato Do Val 

e não tem permissão para adaptar ou modificar os Conteúdos neste Site ou qualquer 

parte dele, não podem ser copiadas, reproduzidas, republicadas, baixadas, postadas 

ou transmitidas de qualquer outra forma a terceiros para ganhos comerciais. 

 

O Usuário tem permissão para fazer o download, imprimir, armazenar 

temporariamente, recuperar e exibir as Informações do Site na tela do computador 

ou dispositivo móvel, imprimir páginas (mas não copiar) e armazenar essas páginas 

em formato eletrônico no computador ou dispositivo móvel SOMENTE para fins 

pessoais. 

 

Nenhuma disposição será interpretada como concessão aos Usuários de qualquer 

direito, título ou interesse em qualquer propriedade intelectual do Bonato Do Val. 

 

 

mailto:contato@bonatodoval.com.br
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5 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

O Bonato Do Val não é nem será responsável por: (a) conexão do computador e/ou 

dispositivo móvel do Usuário à internet em qualquer circunstância; (b) disponibilidade 

ou não dos serviços de acesso à internet prestados por terceiros; (c) impossibilidade 

de utilização de quaisquer informações ou serviços acima mencionados em razão da 

incompatibilidade da configuração técnica do computador e/ou dispositivo móvel dos 

Usuários; (d) quaisquer danos sofridos pelos usuários em razão da utilização do 

aplicativo; (e) reparação de danos de qualquer natureza causados pela quebra de 

privacidade ou segurança de dados dos usuários durante a conexão de seu 

dispositivo móvel à internet através de terceiros. 

 

 

6 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

 

Todas as condições relacionadas à privacidade dos dados coletados pelo estão 

descritas na Política de Privacidade do Bonato Do Val, disponível em Administração, 

na Intranet. 

 

 

7 REVISÃO DOS TERMOS DE USO 

 

 

O Bonato Do Val se reserva ao direito de revisar estes Termos de Uso a qualquer 

momento, fazendo alterações nesta página. Caso estes Termos de Uso sejam 

alterados, será publicado detalhes das alterações no Site.  
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Recomendamos que o Usuário leia periodicamente os Termos de Uso para garantir 

que está ciente e concorda com os Termos de Uso atualizados. Ao continuar a usar 

o Site, você concorda em estar vinculado aos Termos de Uso conforme alterados. 

 

 

8 DISPOSIÇÕES ILEGAIS, INVÁLIDAS OU INEXEQUÍVEIS 

 

 

Se estes Termos de Uso ou qualquer parte deles forem considerados ilegais, 

inválidos ou inexequíveis sob as leis de qualquer local que estes Termos de Uso se 

destinem a ser efetivos, tais disposições devem ser tratadas como apartadas e 

excluídas destes Termos de Uso e as demais disposições mantidas e permanecerá 

em pleno vigor nesse local. 

 

 

9 JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL 

 

 

Os tribunais brasileiros terão jurisdição exclusiva sobre qualquer reivindicação 

decorrentes ou relacionadas aos Termos de Uso e acesso do Usuário ao site do 

Bonato Do Val, estando regidos pelas Leis Brasileiras. 

 

 


