
Termos e Condições de Uso 

Future Law 

 

Bem-vindos à Future Law! 

 

1. Quem somos 

 

A Future Law é uma Edtech focada em preparar os profissionais para inovações 

tecnológicas e para a realidade exponencial do mercado jurídico. Nossa missão é 

acelerar a conexão entre o Direito e a realidade 4.0 para melhorar as condições 

sociais e econômicas do país. 

 

Acreditamos na formação de equipes multidisciplinares, no mindset de 

crescimento e na abordagem do legal design para criar um Direito mais data-driven, 

criativo e inovador. 

 

Somos a Edtech e marca mais lembrada em educação e inovação pelos 

profissionais jurídicos. Agora, vamos te apresentar nossos números desde 2017 para 

que você nos conheça melhor e nos dê um voto de confiança: 

 

a) Temos mais de 10.000 (dez mil) Future Lawyers fomados; 

b) São mais de 80.000 (oitenta mil) horas-aulas assistidas; 

c) Contamos com 300 (trezentos) professores que são referência no mercado; 

d) Impactamos mais de 2.000 (dois mil) escritórios e departamentos jurídicos. 

 

Venha ser um Future Lawyer! 

 

2.  O propósito desse documento 

 

Pelos presentes “Termos e Condições de Uso” ficam estabelecidos os direitos e 

obrigações dos Usuários da plataforma https://www.futurelaw.com.br/. 

 

https://www.futurelaw.com.br/


3.  Definições 

 

a) “Future Law Studio Educação e Consultoria LTDA”: responsável pela gestão e 

oferta dos serviços disponíveis na plataforma  https://www.futurelaw.com.br/. 

Neste documento, será chamada de “Future Law”. 

 

b) “Usuário”: é aquele que utiliza a plataforma da Future Law, independentemente 

de login ou cadastro. 

 

c) “Política de Privacidade": documento pelo qual a Future Law esclarece, em 

detalhes, o tratamento de dados pessoais do Usuário, em atendimento à 

legislação vigente, sobretudo às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados 

(Lei nº 13.709/2018); 

 

d) “LGPD": significa “Lei Geral de Proteção de Dados”, trata-se da Lei nº 13.709/2018; 

 

e) “Dados pessoais": qualquer informação relacionada a pessoa natural que a 

identifique, ou que, usada em combinação com outras informações tratadas, 

identifiquem um indivíduo. Ainda, qualquer informação por meio da qual a 

identificação ou informação de contato de uma pessoa natural seja possível; 

 

f) “Titular”: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais objeto do 

tratamento; 

 

g) “Tratamento de Dados Pessoais": considera-se tratamento de dado pessoal a 

coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avalição ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração de dados de pessoas físicas; 

 

4. Contratação e legislação aplicável 

 

https://www.futurelaw.com.br/


 Para a utilização da plataforma, o Usuário deve ler e aceitar os presentes 

“Termos e Condições de Uso” e a “Política de Privacidade” da Future Law. 

 

As relações jurídicas decorrentes do presente contrato são regidas pela 

legislação brasileira, especialmente pelo Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) e 

seu Decreto Regulamentador (Decreto nº 8.771/2016), pela Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei nº 13.709/2018), pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) 

e pelo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), sem prejuízo das demais normas vigentes. 

 

5. Alteração dos “Termos e Condições de Uso” e da “Política de Privacidade” 

 

A Future Law poderá modificar, a qualquer tempo, os presentes “Termos e 

Condições de Uso” e a sua “Política de Privacidade”, para refletir eventuais 

alterações necessárias, visando ao aprimoramento e à correspondência com os 

serviços prestados ou para atendimento de questões legais, administrativas ou 

ordens judiciais.  

 

As versões atualizadas serão publicadas no site indicado acima, que deverão ser 

consultados regularmente. Além disso, a Future Law informará ao Usuário acerca de 

alterações significativas por quaisquer das seguintes formas: avisos por e-mail de 

Usuário cadastrado, mensagens na plataforma, banners no website ou outro meio 

considerado adequado. 

 

6. Alteração dos Serviços e Funcionalidades do Sistema 

 

 A Future Law poderá realizar modificações (updates) nos serviços próprios do 

sistema e nas funcionalidades existentes, a fim de promover a melhoria do sistema 

ou sua adequação a determinada imposição legal ou judicial. 

 

7.  Política de Tratamento de Dados Pessoais 

 



Ao utilizar a plataforma da Future Law, o Usuário declara estar ciente da “Política 

de Privacidade” por ele estabelecida e que aceita e concorda com as previsões nela 

descritas.  

 

É de exclusiva responsabilidade do Usuário a inserção de dados pessoais corretos 

e atualizados, autorizando a Future Law a tratá-los para fins que atendam às bases 

legais previstas pelos arts. 7º e 11 da LGPD, em especial para execução do contrato, 

cumprimento de obrigação legal, exercício regular do direito ou quando justificado 

pelo legítimo interesse do controlador ou de terceiro, admitindo-se, quando 

legalmente justificado, o compartilhamento. 

 

8.  Cadastro e utilização 

  

O cadastro na Future Law é feito de forma rápida e simples. Basta inserir nome, 

sobrenome, e-mail, telefone, endereço, CPF e senha (com seis ou mais caracteres). A 

partir daí, o acesso ao painel de cursos já está liberado. Para os próximos acessos, 

basta clicar em “Sou Future Lawyer” e inserir e-mail e senha cadastrados. 

 

O mero cadastro na plataforma não fornecerá acesso aos cursos da Future Law, 

os quais só serão disponibilizados ao Usuário após comprovação de pagamento.  

 

Na plataforma, ainda é possível acessar conteúdos gratuitos, incluindo vídeos e 

artigos, que proporcionam a imersão nos principais assuntos do Direito 4.0 e levam o 

Usuário a conhecer melhor a Future Law e estar sempre por dentro das novidades, 

assinando nossa Newsletter. 

 

Caso o Usuário fique com alguma dúvida, na opção “Contato” ou “Fale Conosco” 

é possível inserir nome, e-mail, telefone e a mensagem, sendo certo que os dados são 

os mínimos para retorno do seu contato. Lembrando que o campo de mensagem é 

livre e o Usuário pode inserir dados pessoais não solicitados, ocasião em que a Future 

Law descartará de maneira adequada os dados excessivos e desnecessários para 

atendimento da demanda. 



 

Todas as informações são inseridas pelo Usuário. Assim, este garante e responde, 

em qualquer caso, pela veracidade e atualização dos dados informados.  

 

O Usuário é o único e exclusivo responsável por todas as atividades que ocorram 

em sua conta e se compromete a informar à Future Law imediatamente acerca de 

qualquer uso ou suspeita de uso não autorizado de sua conta ou qualquer outra 

violação de segurança. A Future Law não será responsável por quaisquer danos 

resultantes de acessos não autorizados ou uso da conta do Usuário, pois a senha é 

de seu uso pessoal e conhecimento exclusivo. 

 

A Future Law pode disponibilizar link para plataformas de terceiros. Entretanto, 

cada um possui seus próprios Termos e Condições e Política de Privacidade, não 

tendo o Future Law ingerência sobre esses documentos. Por isso, o Usuário deve ler 

tais disposições sempre que sair da plataforma da Future Law para garantir que está 

de acordo com elas. 

 

9. Future Law Training 

 

O serviço “Future Law Training”, disposto na aba “Para empresas”, traz cursos e 

treinamentos corporativos para as empresas, que visam conectar os colaboradores à 

nova realidade do Direito. São oferecidos 4 (quatro) tipos de modelos de serviços: 

 

(i) Palestras: pílulas de conhecimento de alto impacto para desenvolver o time 

com foco em resultados, possibilitando novos insights. 

(ii) In Company: pílulas de conhecimento de alto impacto para desenvolver o 

time com foco em resultados, possibilitando novos insights. 

(iii) Créditos: pacotes de créditos para os cursos disponíveis no portfólio da 

Future Law. 

(iv) Mentoria: encontros ao vivo de forma dinâmica e interativa para contribuir 

com o aprendizado e desenvolvimento das skills do time. 

 



As jornadas de aprendizado incluem o mapeamento de necessidades, curadoria 

de conteúdos e um acompanhamento das jornadas dos alunos para que haja melhor 

engajamento. Além disso, contam com uma metodologia disruptiva e Hands On, 

sendo oferecidos conteúdos elaborados por hitmakers – profissionais de referência 

no mercado. 

 

Todos esses conteúdos formam uma jornada de aprendizado, com estágios para 

uma construção do conhecimento de forma prática. São selecionadas as informações 

e temas mais relevantes, junto a especialistas renomados e cases de sucesso mais 

inovadores no mercado jurídico, gerando impacto imediato na performance dos 

colaboradores. 

 

Caso o Usuário esteja interessado nesse serviço, basta clicar em “Entre em 

contato”, inserindo nome, e-mail, telefone, empresa e esclarecendo como a Future 

Law pode contribuir com os treinamentos da empresa. Em seguida, a Future Law 

retornará o contato com um planejamento e orçamento. 

 

10.  Future Law Studio 

 

Ainda há o serviço de consultoria estratégica chamado “Future Law Studio”, na 

mesma aba “Empresas”, com projetos que focam no ser humano e que entregam 

resultados por meio de criatividade, design e da cultura data-driven. 

 

A “Future Law Studio” reúne experiências inovadoras para solução de desafios 

complexos no mundo do Direito. A sua missão é impactar positivamente a 

sociedade, instituindo um novo paradigma e propondo novas formas de 

trabalhar e fazer negócios. 

 

Caso o Usuário queira saber mais sobre esse serviço de oportunidades 

inovadoras, basta preencher os seguintes campos em “Vamos Conversar?”: 

nome, sobrenome, e-mail, assunto e escrever uma mensagem para a Future Law. 

Em seguida, a Future Law entrará em contato para realização de mais tratativas. 



 

11. Dados de pagamento 

 

A Future Law oferece em sua plataforma serviços com o objetivo de preparar os 

profissionais para inovações tecnológicas e exponenciais do mercado jurídico. Para 

utilizá-los, o Usuário deve selecionar o curso desejado, efetuar o seu cadastro na 

plataforma e realizar o pagamento do valor previsto. 

 

O pagamento poderá ocorrer por meio de cartão de crédito ou boleto. Na Future 

Law, a segurança do titular é a prioridade e um compromisso. Assim, o seu 

pagamento está protegido pelas melhores empresas do mercado, que 

proporcionam a infraestrutura de prevenção de fraude, necessária para operar 

sistemas de pagamento em linha com o ordenamento e as boas práticas. 

 

Nada obstante o zelo que possui, a Future Law não trata dados de pagamento. 

Todas as transações são feitas em plataformas de terceiros, sendo estas empresas 

responsáveis pelo tratamento daqueles dados. Por isso, lembre-se de verificar se está 

de acordo com os Termos e Condições e Política de Privacidade da empresa 

responsável pela intermediação do pagamento ao realizar sua compra, pois a Future 

Law não se responsabiliza por tal conteúdo. 

 

Por fim, é assegurado ao Usuário o direito de arrependimento, previsto no art. 

49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Assim, após a contratação dos 

serviços, a Future Law garante a possibilidade de o Usuário requerer o 

cancelamento com reembolso, no prazo de 7 (sete) dias da aquisição, exceto se o 

serviço houver sido prestado total ou parcialmente. Nestes casos, o reembolso será 

referente apenas à fração que não houver sido consumida por esses fatores. 

 

Para exercício do direito de arrependimento, o Usuário deverá entrar em contato 

com a Future Law. Sendo possível o cancelamento, caso o pagamento tenha sido 

feito por cartão de crédito, a ordem de restituição será emitida em até 7 (sete) dias 

do pedido ou, em caso de pagamento por boleto, o Usuário poderá informar seus 



dados bancários para reembolso em até 7 (sete) dias.  

 

12. Limitações e Atividades Vedadas ao Usuário 

 

Os Usuários devem observar a legislação vigente e as boas práticas comerciais, 

guiando sua conduta por preceitos éticos estabelecidos.  

 

Fica o Usuário ciente de que a utilização de robôs (crawlers) é expressamente 

vedada no âmbito da utilização da plataforma, sendo reservada à Future Law a 

prerrogativa de bloquear o Usuário infrator, sem prejuízo do direito de cobrar o 

ressarcimento pelas perdas e danos cabíveis. 

 

O Usuário concorda que cumprirá todas as leis e regulamentos aplicáveis às 

atividades dispostas neste documento e que não utilizará a plataforma para executar 

qualquer tipo de atividade ilegal ou para tomar qualquer ação que afete 

negativamente o desempenho do sistema, bem como que não se envolverá, nem 

ajudará, por ação ou omissão, um terceiro com o propósito de: 

 

a. fazer qualquer tentativa de contornar quaisquer características de segurança; 

b. violar qualquer lei, estatuto, ordenança ou regulamento; 

c. reproduzir, duplicar, copiar, vender ou revender os serviços prestados pela 

Future Law; 

d. interferir ou interromper os serviços prestados pela Future Law; 

e. transferir a terceiros desautorizados os dados ou informações acessadas; 

f. compartilhar o acesso a quaisquer cursos ou serviços contratados. 

 

Em caso de identificação de fraude, dolo ou má-fé por parte do Usuário, este 

deverá tornar a Future Law indene, sem prejuízo da possibilidade de seu bloqueio 

imediato e cancelamento do cadastro. 

 

13. Segurança da Informação 

 



A Future Law se compromete a manter a confidencialidade, integridade e 

segurança de quaisquer Informações disponibilizadas pelo Usuário ou a ele 

relacionadas. 

 

Sem prejuízo de outras medidas, todas as informações são armazenadas na AWS 

(Amazon Web Services), ambiente internacionalmente reconhecido pelo alto nível de 

segurança. Além disso, o site é seguro com Certificado SSL. 

 

14. Propriedade Intelectual 

 

 A Future Law é a única titular dos direitos relacionados à Propriedade Intelectual 

que venham a ser disponibilizados na plataforma.  

 

 Estes “Termos e Condições de Uso” não transferem ou cedem ao Usuário os 

direitos relativos à Propriedade Intelectual ou outros direitos exclusivos, incluindo 

marcas, programas de computador, patentes, desenhos, direitos autorais ou direitos 

sobre informações confidenciais ou segredos de negócio, sobre ou relacionados à 

plataforma ou qualquer outra parte dela. 

 

 Tal relação contratual é norteada pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998), 

Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), Lei do Software (Lei nº 9.609/1998) 

e no que essas leis forem omissas, pelo Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e 

Constituição Federal (1988). Deverão ainda ser respeitadas todas as normativas do 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e da Biblioteca Nacional, assim 

como todos tratados internacionais e regulamentos aplicáveis que regulam sobre 

direitos da propriedade intelectual. 

 

 A Future Law reserva para si todos os direitos legais, títulos e interesses, tais 

como: direitos autorais, patentes, segredos de negócio e quaisquer outros direitos 

de Propriedade Intelectual, incluindo marcas, sinais distintivos, nomes de domínio na 

Internet e nomes comerciais que são exibidos no referido software, bem como seus 

códigos, interface gráfica, componentes e design. 



 

 O Usuário não pode reproduzir, publicar, apresentar, alugar, oferecer ou expor 

qualquer cópia de qualquer conteúdo pertencente à Future Law, incluindo textos, 

logotipos, marcas, músicas, sons, fotografias, vídeos, sem a autorização da Future 

Law ou, no caso de conteúdo de autoria de terceiros, sem a autorização do autor ou 

autora. 

 

 A Future Law reserva a si todos os direitos, salvo se expressamente licenciados 

ou concedidos às empresas parceiras em relação à plataforma, sobretudo em relação 

a seus elementos e/ou ferramentas. Tais elementos e/ou ferramentas não podem ser 

usados, copiados, reproduzidos, distribuídos, transmitidos, difundidos, imitados, 

exibidos, vendidos, licenciados ou, de outro modo, explorados para quaisquer fins, 

sem o consentimento prévio e por escrito da Future Law. 

 

 É proibido desmontar, descompilar, tentar traduzir ou praticar quaisquer atos 

que caracterizem prática de spam, flood, envio de vírus, SQL Inject, engenharia 

reversa ou qualquer outra medida que vise derrubar os sistemas para acessar código 

fonte ou outras informações. Também são vedadas práticas que coloquem em risco 

a segurança da plataforma ou que de qualquer forma possam danificar, inutilizar, 

sobrecarregar ou deteriorar dispositivos informáticos próprios ou de terceiros e, 

ainda, material protegido por leis de propriedade intelectual ou industrial 

pertencentes a terceiros, sem autorização de seus titulares ou que viole segredos 

empresariais.  

 

 Em caso de violação dos direitos de Propriedade Intelectual disponibilizados na 

plataforma da Future Law, além da rescisão de qualquer contrato celebrado, quando 

apropriado, o Usuário fica solidariamente responsável pelo pagamento de multas e 

de indenização por danos suplementares. O infrator ficará sujeito ainda às sanções 

penais previstas nas Leis de Direito Autoral e de Propriedade Industrial e outras 

porventura aplicáveis. 

 

15. Disposições Finais 



 

O Usuário concorda em não burlar, desativar ou, de qualquer forma, interferir em 

ferramentas e/ou recursos relacionados à segurança da plataforma, sob pena de 

responder civil e criminalmente por tais atos. 

 

Na hipótese de qualquer item do presente contrato vir a ser declarado nulo ou 

não aplicável, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará os demais itens, termos ou 

disposições contidas, os quais permanecerão em pleno vigor e efeito. 

 

O não exercício pela Future Law de qualquer dos direitos previstos nestes 

“Termos e Condições de Uso” ou mesmo a sua tolerância no atraso ou falta de 

cumprimento total ou parcial de quaisquer obrigações, não constituirá novação ou 

renúncia a tais direitos e obrigações, nem poderá ser considerado precedente ou 

autorização tácita, devendo ser interpretado como mera liberalidade da Future Law. 

 

A Future Law poderá ceder os direitos decorrentes do presente instrumento, no 

caso de transferência de tecnologia ou da propriedade intelectual para terceiros, 

cuidando para que o adquirente respeite todos os direitos e obrigações previstos, 

sem que haja qualquer obrigação de anuência prévia pelo Usuário. 

 

16. Foro de Eleição 

 

Qualquer controvérsia decorrente da interpretação ou aplicação do presente 

Contrato será resolvida de acordo com o princípio da boa-fé, elegendo as partes a 

Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro como competente para processar e 

julgar quaisquer disputas oriundas desta relação. 


