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STF Declara Inconstitucionalidade do Art. 1.790 do Código Civil.

Sobre o tema referente à sucessão de 
companheiros já havíamos tratado em 
nossas publicações as questões que 
suscitavam a possibilidade de ser 
declarada inconstitucional a redação do 
art. 1.790 da lei...

LEIA NA ÍNTEGRA
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Novas Regras Para Cancelamento dos Planos de Saúde.

Passaram a vigorar na data do dia 
10.05.2017 as novas regras estabelecidas 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) para cancelamento do 
contrato do plano de saúde a pedido do 
beneficiário. A Resolução Normativa...

LEIA NA ÍNTEGRA
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Airbnb Versus Lei de Locações.

O Airbnb é uma plataforma que oferece 
serviço de locação para hospedagem 
proporcionando a comunicação entre 
turistas do mundo inteiro e donos de 
imóveis.

Chegou ao Brasil em 2012 tornando-se...

LEIA NA ÍNTEGRA
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O Atendimento Correto na Advocacia.

Como atender o cliente no escritório de 
advocacia?

Entenda os cuidados que devem ser 
tomados para atender bem um cliente 
como Advogado...
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Técnicos Jurídicos Vão Atuar de que Forma no Mercado?

Vamos ser sinceros: os técnicos em 
serviços jurídicos vão atuar de que forma 
no mercado?

Mais do que isto, onde eles vão conseguir 
espaço profissional?

A pergunta surge após a notícia...

LEIA NA ÍNTEGRA
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MP 776/17 E as Novas Regras de Registro Civil de Nascimento.

No dia 27 de abril de 2017, foi publicada a 
Medida Provisória n. 776, alterando 
dispositivos da Lei de Registros Públicos 
(Lei 6.015/73), tendo como principal 
ponto aquele que se refere ao registro civil 
de nascimento de filhos...
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Alteração do Registro Civil Sem Mudança de Sexo.

O nome civil constitui direito fundamental 
à identidade. Em seu aspecto 
constitucional é um atributo da 
personalidade e diz respeito à dignidade 
da pessoa humana. 

Envolve, ao mesmo tempo um direito...

LEIA NA ÍNTEGRA
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A Possibilidade de Cumulação de Cláusula Penal Moratória e 
Lucros Cessantes.

Em conformidade com o que estabelece o 
Código Civil, a cláusula penal aplica-se 
tanto ao inadimplemento absoluto quanto 
à mora ou inadimplemento relativo, 
estando prevista nos arts...

LEIA NA ÍNTEGRA
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A Separação Judicial Sobrevive.

Antes do advento da Emenda 
Constitucional n. 66/10, podia-se dizer 
que a separação judicial colocava fim à 
sociedade conjugal, mantendo intacto o 
vínculo...

LEIA NA ÍNTEGRA
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Responsabilidade Civil por Ato de Outrem e a Possibilidade de 
Litisconsórcio.

A responsabilidade por ato de terceiro é a 
que ocorre quando uma pessoa deve 
responder pelas consequências jurídicas 
da conduta de outrem, o que se verifica 
nas hipóteses previstas no...

LEIA NA ÍNTEGRA
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Quem Fica com a Guarda dos Filhos?

Em havendo separação, para a 
determinação de como será resolvida a 
questão da guarda, deverá ser levado em 
consideração o princípio do melhor 
interesse da criança que tem fundamento 
na Constituição Federal e no Código Civil.

Desta forma, a guarda será regulada...

LEIA NA ÍNTEGRA
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O Dano Moral Decorrente de Consumo de Alimentos na 
Jurisprudência.

Em recente operação da Polícia Federal 
denominada “Carne Fraca” foi 
amplamente divulgado parte dos 
resultados das investigações onde foram 
constatadas várias irregularidades na 
produção de carne, que além da tentativa 
de maquiar o produto, como uso da carne 
de cabeça de porco em embutidos...
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O Consumidor e a Via da Autocomposição de Conflitos.

Juntamente com aumento progressivo do 
consumo de bens e serviços, assistimos 
nos últimos anos o crescimento dos 
litígios envolvendo consumidores e 
fornecedores. 

E apesar do direito consumerista 
constituir-se como um dos mais de...

LEIA NA ÍNTEGRA
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Novas Regras no Uso do Cartão de Crédito.

O uso do cartão de crédito é um dos 
principais responsáveis pela 
inadimplência da população, possuindo 
umas das taxas mais elevadas do 
mercado brasileiro.

De acordo com o Banco Central, em 
dezembro do ano passado...

LEIA NA ÍNTEGRA
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O Maior Congresso já Realizado para 
Profissionais do Direito!

PARTICIPE DO II CONASEMF e Turbine sua 
Advocacia, além de aprender as diversas 
possibilidades que a formação jurídica 
proporciona!
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E aí? O que achou?

Deixe-nos um comentário em 
nosso blog...

blog.cristianosobral.com.br


