
 Aqui vamos explicar de forma simples e transparente, quem somos, o que 
fazemos e porque fazemos. Por isso, pedimos

Se você é um cliente atual do SLAPlaw, nossos serviços serão objetos 
de um contrato separado (contrato de prestação de serviços). 

Se você não estiver de acordo com qualquer item destes Termos de Uso, por favor, 
pare imediatamente de navegar em nosso site. 

 O contrato de prestação de serviços é 
um documento escrito, que formaliza os 
termos e condições, entre o cliente e o 
SLAPlaw, e descreve as especificidades e 
condições dos serviços a serem prestados.

 SLAP.law: 
CNPJ nº. 17.765.336/0001-48 e OAB/RS nº. 4.717, com sede na Avenida Praia de Belas, 
nº. 1212, Sala 1505/2, Praia de Belas, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 
proprietário do domínio www.slap.law e subdomínios;

 Usuário/Você: 
Qualquer pessoa que esteja navegando em nosso site.

 Aceite Eletrônico: 
Com o Aceite Eletrônico você está declarando que leu e concorda integralmente 
com os nossos Termos de Uso, bem como que entende as suas responsabilidades 
e obrigações.

Para que você entenda tudo que está escrito aqui, veja algumas definições:

Leia este documento 
com atenção!

 Ao navegar em nosso site, você concorda integralmente com nossos Termos 
de Uso. Sua concordância, através da navegação em nosso site, equivale ao 
“Aceite Eletrônico”.

Este documento teve sua última atualização em novembro de 2020. 1

Caso você precise falar conosco utilize o e-mail 
ola@slap.law e/ou o telefone (51) 2312.3000

Seja bem-vindo, estes são os nossos Termos de Uso



Para que servem nossos Termos de Uso?

 Nossos Termos de Uso servem para explicar exatamente as regras gerais de 
navegação, que devem ser seguidas pelo Usuário, enquanto estiver utilizando nosso site.

Quem somos e o que fazemos?

 Nós, SLAP.law, somos um escritório de advocacia especializado na 
estruturação jurídica de Startups, Scale-ups e empresas de base tecnológicas com 
foco em governança.

Para saber mais sobre nós, acesse https://www.slap.law/sobre-nos.

 Aqui disponibilizamos diversos conteúdos relacionados a nossa atuação, 
mercado, inovação e outras de interesse de nossos clientes e usuários.  Os 
conteúdos aqui postados, são aconselhamento jurídico, porém, devem ser 
acessado apenas para fins informativos. 

 A informação disponibilizada através dos nossos conteúdos (Insights) não 
substitui o aconselhamento jurídico ou de profissional. 

 Caso seja de seu interesse, o Usuário deve entrar em contato com um dos 
representantes do nosso time jurídico para contratação dos serviços de assessoria 
jurídica. 

 Não! Para acessar e navegar em nosso site não é necessário efetuar qualquer tipo 
de cadastro. Porém, caso queira receber mais informações sobre nosso trabalho, é 
necessário que você, além de concordar com a nossa Política de Privacidade,
 forneça seu nome, telefone e endereço de e-mail. 

 Caso tenha interesse em integrar o nosso time de legal advisors, você poderá 
enviar seu currículo para o e-mail ola@slap.law.

 Ao informar tais dados, você está declarando que leu e concorda integral-
mente com os nossos Termos de Uso, entendendo as suas responsabilidades e 
obrigações.

Solicitamos informações para que 
você possa acessar nosso site?
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Qual é a nossa responsabilidade com o Usuário? 

 Conforme dispõe a lei, nós não somos responsáveis por qualquer prejuízo, 
eventualmente advindo da confiança do Usuário nas informações contidas em 
nossos Insights.

 Ainda que nós empreendamos os melhores esforços para manter o conteúdo 
atualizado, nós não garantimos, expressa ou implícita, a adequação informação 
para casos específicos. 

Você deve buscar o apropriado aconselhamento jurídico antes de tomar qualquer 
atitude com base em nossas publicações. 

 Os conteúdos do site (Insights) são de titularidade do SLAPlaw. Qualquer 
reprodução dos nossos conteúdos (parcial ou integralmente) é somente permitida 
conforme a licença descrita a seguir: 

Como nossos conteúdos são protegidos?
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 Os nosso conteúdos não podem ser modificados, reproduzidos, 
publicados, distribuídos ou usados para qualquer fim, comercial ou 
não, sem a nossa permissão por escrito. O SLAPlaw não incorrerá em 
qualquer forma de responsabilidade civil, em caso de o Usuário não 
obter a permissão explícita pelo SLAPlaw. 

 Você pode, todavia, fazer cópias de qualquer de nossos conteúdos, 
para fins exclusivo de uso próprio ou de sua organização. 

 Nossos serviços são destinados a pessoas jurídicas e a pessoas físicas, 
maiores de 18 (dezoito) anos.

A quem os nossos serviços se destinam?



Disponibilizamos suporte?

 Sim, caso possua qualquer problema ao usar nosso site ou tenha dúvidas 
sobre nossos Termos de Uso, por favor, entre em contato conosco pelo e-mail 
ola@slap.law ou pelo telefone (51) 2312-3000 .
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Se você leu e compreendeu os nossos Termos de Uso, pode 
utilizar nosso site à vontade.

 O Foro que deverá ser procurado para resolver qualquer conflito sobre o site 
ou nossos serviços será o Foro Central da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul.

Em caso de conflito sobre a utilização do nosso 
site, qual será o Foro responsável?

Qual é nosso e-mail para você enviar feedbacks?

 Nós sempre queremos ouvir você! Envie seu feedback ou sugestão pelo e-mail 
ola@slap.law. Iremos avaliar e responder o mais rápido possível.

 Ao enviar sua opinião, você concorda que o conteúdo do seu feedback não 
é confidencial e poderá ser utilizado em nossas mídias, sem restrições e sem pa-
gamentos a você. Pediremos, porém, sempre sua aprovação.

 Não, mas é possível que em nosso site existam links para sites e aplicativos de 
terceiros, tais como Spotify, Facebook, YouTube e Instagram, assim como tecnolo-
gias integradas. Isso não significa, de maneira alguma, que indicamos, verificamos, 
garantimos ou que tenhamos qualquer ligação com os proprietários desses sites ou 
aplicativos. 
 Por isso, fique atento e só acesse quando tiver certeza de seu interesse. E, se 
vier a acessar, recomendamos que leia seus respectivos Termos de Uso e a Política 
de Privacidade.

Indicamos outros sites?


