Termos e Condições de Uso
Olá!
O presente instrumento (“Termo”) regula as condições para o uso da plataforma ENLAW, com
as quais aquele faz o cadastro em nosso site (“Usuário”), tacitamente concorda.
1. CONTEÚDO
1.1. A plataforma ENLAW disponibiliza aos Usuários alguns tipos de produtos: revistas
jurídicas gratuitas e revistas jurídicas pagas. Dentre as pagas, existem as revistas que
são apenas digitais e aquelas que tem versão digital e física.
1.2. No caso das revistas pagas é importante que o Usuário observe se está adquirindo o
produto que realmente deseja: versão física ou versão digital da revista.
1.3. O conteúdo destas revistas pode ser produzido por terceiros de forma independente
como renomadas Universidades e Instituições de estudo e pesquisa e, neste caso, a
ENLAW apenas o reúne em sua plataforma e o disponibiliza em meio digital para
facilitar a pesquisa pelos interessados e aumentar o seu alcance, sempre mediante
autorização da instituição responsável por sua publicação.
1.4. Também há revistas que a ENLAW produz em parceria com respeitosos coordenadores
e que podem ser disponibilizadas de forma gratuita ou paga na plataforma, em meio
apenas digital ou digital e físico.
1.5. De qualquer forma, a inclusão de um conteúdo nas revistas da ENLAW, não significa
que concordamos com as informações, opiniões e dados ali expressos, que são de
responsabilidade exclusiva de seus autores.
2. ACESSO AO CONTEÚDO
2.1. Para acessar qualquer revista no site da ENLAW é necessário, primeiro, concluir o seu
cadastro. Após o cadastro do Usuário:
2.1.1. As revistas digitais gratuitas podem ser acessadas livremente e também podem ser
salvas na biblioteca digital do Usuário na plataforma da ENLAW (“Biblioteca”) para
que sejam lidas em computador, celular ou tablet conectados à internet.
2.1.2. As revistas digitais pagas podem ser acessadas na Biblioteca do Usuário após a
confirmação do respectivo pagamento pelo Usuário por boleto ou cartão de
crédito via PagSeguro e também poderão ser lidas em computador, celular ou
tablet conectados à internet.
2.1.3. Uma vez que o Usuário tenha adquirido um produto digital pago, o seu acesso a
este produto será permanente em nossa plataforma e em caso de
descontinuidade do site da ENLAW os respectivos produtos serão disponibilizados
por outro meio digital para os Usuários que os tenham adquirido.
2.1.4. O Usuário tem ciência de que o acesso aos seus produtos adquiridos na ENLAW
depende de acesso à internet.
2.1.5. A ENLAW não se responsabiliza por inacessibilidade às revistas digitais pelo
Usuário por dificuldades de acesso à internet ou por limitações ou defeitos em
seus equipamentos, ou ainda se por motivos de caso fortuito, força ou maior ou
motivos alheios à sua vontade a sua plataforma ficar temporariamente fora do ar.
2.2. Em relação às revistas físicas pagas estas serão enviadas para o Usuário, para o
endereço de entrega inserido no cadastro do Usuário pelos correios, após a
confirmação do seu pagamento.
2.3. Sempre que for adquirida uma revista física paga, a sua versão digital também será
disponibilizada gratuitamente para o Usuário.

2.4. A ENLAW não se responsabiliza por greves ou falhas na prestação de serviços dos
correios e compromete-se a envidar todos os esforços para minimizar os danos aos
usuários nestas hipóteses.
3. DADOS DO USUÁRIO
3.1. Os dados dos Usuários não poderão ser cedidos a terceiros pela ENLAW.
3.2. No entanto, a ENLAW poderá utilizar estes dados para oferecer produtos aos Usuários
de forma otimizada em nosso site ou por meio de newsletter.
3.3. O Usuário poderá optar por se descadastrar do sistema de envio de newsletter.
4. PROPRIEDADE INTELECTUAL
4.1. O Usuário tem ciência de que todas os textos, informações, imagens publicadas nas
revistas disponibilizadas no site da ENLAW são protegidas pela legislação de
propriedade intelectual, sendo de propriedade da ENLAW ou de suas respectivas
instituições editoras, sendo vedado ao Usuário copiar, reproduzir, republicar,
codificar, descodificar, transmitir ou distribuir de qualquer outra forma, parcial ou
integralmente, o conteúdo das revistas ou do site da ENLAW.
4.2. É vedado também ao usuário emprestar, alugar, transferir, ceder a sua senha de
acesso pessoal para terceiros.
4.3. A inobservância à legislação de propriedade intelectual poderá ensejar
responsabilização civil e criminal.

5. ALTERAÇÕES A ESTE TERMO
5.1. A ENLAW poderá, a qualquer momento e de acordo com seu exclusivo critério, alterar
o presente Termo. É importante que o Usuário leia periodicamente o Termo para
acompanhar eventuais mudanças. Procuraremos notificar os Usuários sempre que
houver mudanças relevantes.
6. FORO
6.1. Eventuais divergências a respeito do presente Termo serão dirimidas perante o Foro
da Capital do Estado de São Paulo, por uma de suas Varas Centrais.
Qualquer dúvida, comunique-se conosco através do email: contato@enlaw.com.br
Boa leitura!

