
TERMOS DE USO 

I.C. JURIS 

 

Antes que você comece a usufruir de 

nossos produtos e serviços, queremos 

garantir que você entenda como nosso 

site funciona. 

 

Caso você continue a navegar e utilizar 

este site você está concordando em 

cumprir e sujeitar-se às presentes 

normas, que, juntamente com nossa 

política de privacidade, regem o 

relacionamento deste site com você. 

 

O conteúdo das páginas deste site é para 

sua informação geral e de uso apenas 

pelo I.C. Juris.  

Só há coleta de dados a partir do 

cadastro, optado pelo usuário, conforme 

disposto em nossa política de 

privacidade. 

Fazemos a coleta de informações 

pessoais com o objetivo de oferecer 

produtos/serviços ao usuário. 

Pode ser que você receba email 

marketing, com ofertas de 

produtos/serviços.  

O usuário está ciente que pode requerer 

a saída da lista de email’s, sendo 

necessário informar através do link 

“saída/descadastro”, ou no próprio 

corpo do email marketing. 

Este site está sujeito a alteração sem 

aviso prévio. 

 

Será de exclusiva responsabilidade do 

usuário a maneira que aplicará seus 

conhecimentos, obtidos através de 

cursos e informações disponibilizadas 

no site I.C. Juris, e nas aulas EAD.  

Não há qualquer garantia de resultado 

com relação à aplicação dos métodos 

ensinados nos cursos EAD e das 

informações do site. 

 

Este site contém material que é de 

propriedade intelectual do I.C. Juris, 

sendo sua reprodução sem autorização 

prévia proibida. 

 

O uso não autorizado deste site poderá 

dar origem a um pedido de indenização 

cível, além de cometimento de infração 

penal. 

Periodicamente, este site também pode 

incluir links para outros sites, para 

melhor aproveitamento de nossos 

serviços. Não nos responsabilizamos 

pelo conteúdo do site de terceiros. 

 

Você não pode criar um link para este 

site a partir de outro site ou documento 

sem autorização prévia. 

 

Qualquer problema relacionado ao site 

ou à privacidade e proteção de dados 

deve ser reportada à nossa equipe 

através do e-mail: contato@icjuris.com  

Nosso Data Protection Officer terá o 

maior prazer em te atender e sanar todas 

as suas dúvidas. 

 

Estes termos são efetivos a partir de 

novembro de 2020.  

Equipe I.C. Juris 

 

 

  

 

 


