TERMOS DE CONDIÇÕES DE USO DO SERVIÇO DO
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DIGITAL

O NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS (NPJ) DA UNIFIA, inscrita no CNPJ sob nº 67.172.676/000303, localizada à Rodovia SP 95, KM 46,5- Amparo - SP, compromete-se a prestar orientação jurídica
on-line e gratuita nas áreas de Direito Penal, Direito do Trabalho, Direito Civil e do Consumidor e
Direito de Família.
Cláusula 1 – O serviço oferecido pelo NPJ Digital da UNIFIA tem como objetivo esclarecer,
gratuitamente e de forma on-line, dúvidas jurídicas nas áreas de sua atuação, conforme informado
anteriormente.
Cláusula 02 – A orientação dada não inclui a prestação de serviço advocatício no caso apresentado
pelo usuário e acontecerá somente na forma digital, pelo site da UNIFIA. Também é vedada a
assistência ao assistido com renda superior a 02 (dois) salários-mínimos.
Cláusula 03 – Os usuários assumem a integral responsabilidade pelas informações prestadas no site,
principalmente quanto à sua veracidade.
Cláusula 04 – Os profissionais, pela orientação ora oferecida, assumem uma obrigação de meio,
utilizando-se de todos os conhecimentos técnicos de que a Ciência Jurídica dispõe para os
esclarecimentos jurídicos iniciais.
Cláusula 05 – A orientação dada pelos profissionais não expressa a solução definitiva para a dúvida
apresentada pelo usuário, uma vez que se trata de aconselhamento jurídico inicial, podendo depender
da exibição de documentos ou análise de outras circunstâncias para melhor elucidação dos fatos
narrados e correta apreciação da questão.
Cláusula 06 – Todas as opiniões expressas nos comentários deste site não representam a opinião da
UNIVR, mas tão somente a opinião de quem as escreveu.
Cláusula 07 – Os dados cadastrais dos usuários serão mantidos em absoluto sigilo, em respeito ao
direito de proteção à privacidade, sendo o caso discutido e analisado entre os profissionais e alunos
sem a divulgação de nomes, documentos de identificação, telefones ou endereços.

