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TERMOS E CONDIÇOES GERAIS DE USOS E DE COMPRA E VENDA
Estes termos e condições gerais de uso e de compra e venda aplicam-se aos serviços prestados pela
empresa P. J. SERRANO - ME, cujo nome fantasia é EDITORA JURISMESTRE, inscrita no CNPJ
sob o n.º 58.551.185/0001-02, com sede à Rua 40 Nº 20 Vila Sta. Cecília. Shopping 33 Torre I,
SALA 812. Volta Redonda RJ., é aqui representada por seu Diretor Dr. PABLO JIMÉNEZ
SERRANO, neste ato denominada “CONTRATADA”.
1 DO OBJETO
O site (plataforma) www.jurismestrecursos.com.br caracteriza-se pela prestação dos seguintes
serviços relacionados à venda, por meio eletrônico de vídeo-aulas, livros digitais e cadernos de
exercícios complementares, aqui denominados de “CONTEÚDO”, que se destinam à
complementação dos conhecimentos acadêmicos e à preparação dos interessados para o bom
desempenho nas provas e concursos públicos.
O CONTEÚDO disponibilizados pela CONTRATADA é legitimado mediante contratos de cessão
de direitos autorais e de prestação de serviços firmados com os professores que integram seu Corpo
Docente.
Será considerada parte “CONTRATANTE” a pessoa física, devidamente cadastrada e identificada
na plataforma pelo nome de usuário (login) e respectiva senha, que tenha efetuado (efetivado) o
pagamento (a contratação) de produtos e serviços disponíveis.
2 DO VÍNCULO
A “CONTRATANTE”, ao adquirir, de forma parcial ou total o CONTEÚDO disponível na
Plataforma JURISMESTRE CURSO concorda com os termos aqui prescritos e aprova e se vincula
a todas as cláusulas do presente TERMOS DE USO.
3 DAS OBRIGAÇÕES
O acesso ao CONTEÚDO é de uso pessoal e intransferível do CONTRATANTE, sendo ilícita sua
reprodução, distribuição, comercialização, postagens, compartilhamento ou redistribuição por
qualquer modalidade.
Incluem-se na proibição acima tanto a redistribuição física (cópias reprográficas) quanto a virtual
(disponibilização a terceiros por meio de sites de rateio, e-mail, grupos de WhatsApp, bibliotecas
virtuais, pastas compartilhadas etc.).
O acesso ao CONTEÚDO ocorre com a utilização do login e senha cadastrados pelo
CONTRATANTE e será liberado, após a confirmação do pagamento, podendo ocorrer somente
durante o prazo de vigência constante do site para o respectivo CONTEÚDO.
O acesso ao CONTEÚDO é de natureza restrita, sendo proibido à CONTRATANTE compartilhar
ou revender, por qualquer meio, seu login e senha de acesso.
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Em caso de violação da regra anterior, a CONTRATADA se reserva o direito de bloquear o acesso
do CONTRATANTE ao site (retendo o investimento pago).
É responsabilidade do CONTRATANTE o sigilo do login e senha, evitando, assim, o possível
acesso não autorizado de terceiros.
É obrigação da CONTRATADA disponibilizar o CONTEÚDO ao CONTRATANTE, através da
Plataforma ou pelo e-mail cadastrado, após a confirmação do respectivo pagamento.
A CONTRATADA se exime de qualquer responsabilidade, se o envio, reenvio do CONTEÚDO
tenha sido frustrado devido ao inadequado cadastro, inexatidão ou desatualização do endereço e
demais dados do CONTRATANTE.
Cabe ao CONTRATANTE o respeito dos direitos autorais que resguardam o CONTEÚDO objeto
do presente termo, conforme prescrito na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (que altera,
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências).
Em caso de desrespeito à regra anterior, a CONTRATADA se reserva o direito de bloquear o
acesso do CONTRATANTE ao site (ou Plataforma) e de não devolver o valor pago,
independentemente das providências legais cabíveis em defesa dos direitos autorais do seu Corpo
Docente.
4 DA EXTINSÃO DAS OBRIGAÇÕES
A CONTRATADA se reserva o direito de, a qualquer tempo, cancelar o acesso do
CONTRATANTE ao CONTEÚDO, por motivo de não pagamento de parcelas ou dos valores
contratados, hipótese em que o CONTRATANTE será informado e terá o valor eventualmente pago
devidamente ressarcido.
Em caso de atraso na disponibilização do CONTEÚDO, o CONTRATANTE poderá tomar a
iniciativa de solicitar o cancelamento do seu acesso ao CONTEÚDO, hipótese em que a
CONTRATADA deverá ressarcir o CONTRATANTE em valor proporcional ao valor dos materiais
ainda não disponibilizados.
Na hipótese de solicitação de cancelamento por culpa exclusiva do CONTRATANTE, antes do
vencimento do prazo de uso do CONTEÚDO, o valor ressarcido obedecerá à proporção do tempo
de uso faltante, do valor dos materiais ainda não disponibilizados pela CONTRATADA, diminuído
o 40% do valor total da compra, destinado ao pagamento de tributos e despesas administrativas.
Na hipótese em que todo o CONTEÚDO já tiver sido disponibilizado pela CONTRATADA ou
enviado pelo e-mail ao CONTRATANTE, não será possível efetuar o cancelamento e
correspondente devolução de valores.
As solicitações de cancelamento, em qualquer caso, deverão ocorrer por meio do e-mail da
CONTRATADA (contato@jurismestre.com.br), neste caso a empresa tem 30 (vinte) dias, a partir
do pedido, para fazer a restituição de valores pagos correspondentes a serviços e produtos não
usados.
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5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As dúvidas e as reclamações devem ser encaminhadas à CONTRATADA pelo email [contato@jurismestre.com.br] ou por outros meios de contato disponibilizados na Plataforma
www.jurismestrecursos.com.br.
Fica eleito o foro da comarca da cidade de Volta Redonda-RJ, com expressa renúncia a qualquer
outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução
do presente TERMOS E CONDIÇOES GERAIS DE USOS E DE COMPRA E VENDA.
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