
Quando o
casamento

não dá
certo

Manual do Divórcio

Simplificado



Um dia você e uma
pessoa especial
resolveram se casar.
Mas nem todos tem o
seu 'felizes para
sempre' e as vezes o
casamento não da
certo.



Terminar um
casamento as vezes é
difícil
Mas não há razões para o Divórcio ser difícil

também. Nosso guia tem por objetivo trazer dicas

para facilitar o processo e tornar mais curto o

sofrimento.



Tenha com quem conversar

Escolher um amigo, amiga para

falar sobre o Divórcio é

importante. Mas talvez eles não

tenham muita experiência para

lidar com o assunto.

De outro lado, alguns

profissionais lidam com isso

todos os dias, e já mediaram

conflitos familiares centenas de

vezes. Procure um advogado,

pscicólogo ou terapeuta para te

orientar durante o processo de

Divórcio.



Deixar a mágoa para
focar no Negócio



Razões para o
término
Para fins de Divórcio, as razões do término

não são importantes. Não perca tempo

odiando o futuro ex-marido ou ex-esposa.

Mantenha o foco no que pode ser salvo,

como patrimônio e filhos.



DICAS

1 2 3

Se sentir que
não consegue

conversar,
contrate um
advogado o

quanto antes

Peça ajuda a
um mediador
profissional.

Seu advogado
saberá onde

procurar

Reuna
documentos:

Seu advogado
irá dizer quais



Redução de
Custo
Mediar o conflito familiar reduz o

custo com o divórcio

Existem formas de tornar o divórcio mais simples, e a

principal delas é buscar a mediação de conflitos familiares.

Com isso, não será necessário contratar mais que um

advogado e os custos são reduzidos de forma significativa.



Escolha sempre um
advogado
experiente
Ele conhecerá atalhos para tornar o processo mais

rápido e barato. Desconfie de advogados que

incentivem o litígio desnecessário.



Como escolher
um advogado?

Veja se ele está regular na OAB

Use o site da OAB, CNA.OAB.ORG.BR para

identificar a regularidade da inscrição do seu

advogado.

Veja as avaliações que ele tem

Escolha advogados que foram bem avaliados por

outros clientes. Pesquise na internet pelo nome

do Escritório.

Pagamento

Dê preferências para aquele que tenha um

plano de pagamento que se adeque as suas

necessidades.
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http://cna.oab.org.br/


Ter
acompanhamento
legal de qualidade

Faz toda a diferença no seu Divórcio



Essas dicas
são um
oferecimento
do
 

www.escritoriopj.com

http://www.escritoriopj.com/
http://escritoriopj.com/

