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Resumos de Teses e Dissertações  

 Tese de doutorado 

 Dissertações de mestrado 

 

Notícias 

 
 Dez notícias do Superior Tribunal de Justiça. 

 Maioria do CNJ admite crucifixos em tribunais. 

 Indenização para clientes de hotel acusado de usar telesexo. 

 Justiça autoriza que criança se chame Lehgolaz. 

 Juíza alemã se baseia no alcorão em caso de divórcio. 

 Dançarinas eróticas inglesas devem pagar imposto. 

 Indenização para inglês que gastou tudo ao receber diagnóstico terminal 

equivocado. 

 Impotência de avestruz gera indenização na justiça alemã. 

 “Deficiente”. 

 Pai perde direito de visita após levar filho à corrida de touros. 
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