
Termos de Uso 

1. As páginas e conteúdos disponíveis eletronicamente através do domínio www.cnflaw.com 

se destinam a apresentar informações institucionais do escritório Comparato, Nunes, 

Federici & Pimentel Advogados, registrado na OAB/SP sob o nº 9.759 (“CNF Advogados”). 

 

2. Os artigos, alertas legais, notícias e demais textos disponíveis no website possuem caráter 

meramente informativo e não constituem aconselhamento ou recomendação jurídica. 

Para receber uma orientação jurídica, consulte um advogado. 

 

3. Os materiais disponíveis neste website são protegidos por leis de propriedade intelectual e 

não poderão ser reproduzidos ou utilizados (sob qualquer forma) sem expressa 

autorização de CNF Advogados. 

 

4. Havendo interesse em publicar, reproduzir ou, por qualquer forma, usar materiais 

disponíveis neste website, envie uma solicitação através de contato@cnflaw.com. A 

autorização somente será considerada como concedida se emitida por escrito e de forma 

expressa. 

 

5. CNF Advogados autoriza o visitante deste website a imprimir e/ou armazenar qualquer 

página deste website em seu computador pessoal, desde que para uso exclusivamente 

pessoal.  

 

6. CNF Advogados não se responsabiliza e nem garante a exatidão ou veracidade das 

informações publicadas em links externos disponíveis neste website. 

 

7. Este website e o conteúdo nele disponível poderão ser alterados a qualquer momento ao 

exclusivo critério de CNF Advogados, sem prévia comunicação. O mesmo se aplica aos 

Termos de Uso e à Política de Privacidade. 

 

8. A Lei Brasileira será aplicável para reger e interpretar estes Termos de Uso e a Política de 

Privacidade (em conjunto “Termos”). O foro da cidade de São Paulo, Brasil, será o 

competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda dos Termos, sem prejuízo do 

direito de CNF Advogados de atuar judicialmente em qualquer outra jurisdição no Brasil ou 

em outros países, para defender seus direitos. 

 

9. Caso tenha qualquer dúvida em relação a estes Termos de Uso, escreva para 

contato@cnflaw.com. 

 

Política de Privacidade 

1. CNF Advogados não vende ou coloca à disposição de terceiros, com finalidade comercial, a 

base de dados constituída através do cadastro para recebimento de mailing informativo 

pelos usuários. 

 

2. Os dados cadastrais são armazenados num banco de dados cujo acesso é restrito a 

determinados profissionais e técnicos contratados por CNF Advogados, desde que tenham 

necessidade de tal acesso. 
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3. As informações cadastrais são usadas por CNF Advogados para organização e 

processamento do envio de materiais, bem como para fins estatísticos. 

 

4. Mediante necessidade pontual, profissionais autorizados por CNF Advogados podem 

entrar em contato com o usuário, através dos dados cadastrais fornecidos. 

 

5. A qualquer momento o usuário poderá excluir o seu endereço eletrônico da base de dados 

do mailing informativo, através do envio de uma solicitação para contato@cnflaw.com. 

Esta solicitação não exclui da nossa base de dados os demais dados colhidos no 

cadastramento, tais como nome, empresa e segmento, exceto se houver solicitação 

expressa neste sentido. 

 

6. Cookies (arquivo de dados gravados em seu computador através dos softwares de 

navegação na Internet) podem ser usados por CNF Advogados com o objetivo de rastrear o 

padrão de utilização dos usuários, melhorar a experiência de uso do site e para gerar 

relatórios estatísticos. 

 

7. A qualquer tempo o usuário poderá, através de seu software navegador, excluir os cookies 

de seu computador, desabilitar a gravação dos mesmos ou solicitar uma notificação antes 

que cada cookie seja gravado, de forma que possa recusá-lo. Caso necessário, o usuário 

deverá consultar a página de ajuda do seu navegador para realizar tais operações. 

 

8. CNF Advogados poderá enviar mensagens informativas relacionadas às suas atividades 

profissionais. Não enviamos propaganda ou mensagens comerciais. 

 

9. Caso tenha qualquer dúvida em relação a esta Política de Privacidade, escreva para 

contato@cnflaw.com. 
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