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35.3 Regime jurídico ......... ...... .............. .. ....... .. .............................. .. ... .. 
35.4 Quadro sinótico ............... ..... ... ........ ....... ..................................... . 
35.5 Leitu ra complementar ........ ... .. ......................................... ........... .. 

36 Engineeri/lg ............ .. ....... .......... ... .. ...... ..... ..... ..................................... . 

36.1 Noção ............................... ... .................. ........... ... ........ ... ............ . 
36.2 Características ......... .. ... ..... ............ .... ........ .. .. ........ ...... ...... ........... . 
36.3 Regime juridico ......... .......... .... ......... ..... .............. ... ...................... . 
36.4 Quadro sinótico ....................................... .. ................... .... ......... .. 
36.5 Leitura complementar ..................... .. ........ .. ........ ... .......... ............ . 

37 Farurização ....... ...... ............... ................ .. ....................... ......... .. .... ... .. . 

37.1 Noção .... .... ....... ..... ............... .................... .. ......... .. ... ...... ..... ... ..... . 
37.2 Características ... ... .. ... .. .................... .. ........................................... . 
37.3 Regime jurídico ................................................... ............. .. .......... . 
37.4 Quadro sinótico .................... .. ........ .. ........... ........ .... ........ ............ . 
37.5 Leitura complementar .......... ... ........ .......... ........... ....................... .. 

VI . Dos Contratos de Representação 

38 Mandaw .............................. ..... ...... ..... ............. ................... ... .... ........ . 
38.1 Mandato e representação ........... ...... .. ........ .. ................................ .. 
38.2 Noção do instituto ...................................................................... .. 
38.3 Mandaro gratuito e oneroso ............ .. .................... ..... .. ............... .. 
38.4 Pluralidade de mandantes .. ... .................................................. ...... . 
38.5 Mandatário. Administração dos bens ................................. .. ........ .. 
38.6 Pluralidade de mandatários ................................................ ... ...... .. . 
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38.7 Aceitação do mandaro ....... ... .... ...................................... ............... 362 
38.8 Forma do mandaro.. ........... .. .......... ........... ... .......... .. .. .... .. .. ... ........ 362 
38 .9 Mandato geral e específico............ .............. .... ...... ..... .................... 363 
38.10 Mandaro extrajudicial e judicial..................................................... 364 
38. l i Submandato ................ ..... ........ ...................... ........ .. ..................... 364 
38.12 Obrigações do mandatário................................................. .. ...... .. .. 365 
38. 13 Obrigações do mandante.............................. .. ........ .... ....... ............ 365 
38 .14 Excesso de mandaro..................................... .. .. ...... .. ............ .......... 365 
38.15 Renúncia do mandato ........................ .............. .. ........................... 367 
38. 16 Mandaro em causa própria ...... .. .............. .... ... ......... .. .. .. .......... .. .... 367 
38.17 Revogação do mandato.... .. .. ........... ............... .. ........ .......... ............ 368 
38.1 8 Quadro sinótico .. .. ........... .................. .. .. ...... .. ........ .... ... ..... .. ......... 369 
38.19 Leitura complementar .............. ............ ................................. .. ...... 369 

39 Comissão .................... .. ............. .. .......... ............................. .. .... ... .... ... . 370 

39.1 Noção do instituto ......... .... ................... .... .......... ...... .. .. ................ 370 
39.2 Cláusula dei mdere................................ .. ............. ........ ................ . 371 
39.3 Direiros e obrigações do comissário ............ ........ .................... .. ..... 371 
39.4 Direitos do comi tenre............... ......... .. .......... ........ ......... ............... 372 
39.5 Quadro sinótico ....................................... .. ........ ... ........ .. .............. 373 
39.6 Leitura complementar ......................................... .. .. .... ...... .. ......... . 373 

40 Correragem ... ....................... .. ..... ............... .. ............. ... .. .. .......... ....... . . 
40. 1 Noção do institU(o .................. .. ........................................... .. .. .. .. . 
40.2 Corretor ... .................. .... .. ............. .. .. .................... .................. ... .. . 
40.3 Remuneração ......... ...... ... ..................... ... .... ............. ... .. .. ....... ... ... . 
40.4 O brigações do correror ........ ..... ....... .. ........... ...................... ......... .. 
40.5 Direiros do corre ror ... .......... .. ............. .. ............................. .......... .. 
40.6 Quadro sinótico .. ..................... .. ....... ........................ .. ...... .. .. ....... . 
40.7 Leirura complementar ................................. ... ............................ .. 

41 Agência e Disrribuição ....... ........ .. ........... .. ...... .. .......... ..... .. 
41.1 Noção do instituro .................... .. ....... .. .......... .. ...... .. ............. ....... . 
4 1.2 Caracrerísticas ............. .. ........... .... ....... .. .................... .. ................. . 
4 1.3 Dados mínimos ......................... ...................... .... ................... .. .... . 
41.4 Remuneração ................... .. ... .. ........................ .. ......... .... ........ .. ... .. 
41 .5 Direitos e obrigações do ageore ..... ............... ................ .... .. .... ...... . 
41.6 Direiros e obrigações do proponente .................. .......... .... ...... ....... . 
41. 7 Extinção do Contraro .... .. .. .. ...... .. ....................... .. ....... .. .............. .. . 
41 .8 Quadro sinótico .................... .. .. .. ................................. .. ..... .... .. .. .. 
41.9 Leitura complementar ............................ ... ............................ .. ..... . 
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VII. Dos Contrai 

42 Sociedade ....... ... .. ................. ..... .... .. . 
42.1 Noção do instituro .. ...... .. ...... .. .. 
42.2 Sociedade universal e particular. 
42.3 Elementos do coorraro ............ .. 
42.4 Administração ....... .......... ........ .. 
42.5 Relação com os sócios ............... . 
42.6 Relação com terceiros ...... ......... . 
42.7 Quadro sinótico ...................... .. 
42.8 Leitura complementar ...... .... .... . 

43 Con órcio ....... ... .. ......... ... .............. .. 
43.1 Noção do insti tuto .................. .. 
43.2 Objero do consórcio ............ ..... . 
43.3 Coras do consórcio. Coorempla\ 
43.4 Exclusão e desistência do grupo . 
43.5 Encerramento do grupo .. ...... .... . 
43.6 Quadro sinótico ....................... . 
43.7 Leitura complementar ........ .... .. . 

VIII. Dos Conm 

44 eguro ....... ...... ... .... ...... .. .... .. ... ... ...... . 
44.1 Noção do instituro .... .............. .. 
44.2 Seguro convencional e legal ..... .. 
44.3 Elementos do seguro ............... .. 
44.4 Segurador ................................ .. 
44.5 Segurado ..... .... ............... .. ........ . 
44.6 Risco assumido. Sinistro ...... .... .. 
44.7 Valor do objeto do seguro ........ .. 
44.8 Prêmio ............................ .. ..... .. . 
44.9 Indenização pelo sinistro .......... . 
44.10 Apólice ..................................... . 
44.11 Apólice nominativa, ao ponadOJ 
44.12 Seguro de dano ........................ .. 
44 .1 3 Seguro de pessoa. Espécies de se 
44.14 Regras básicas do seguro de vida 
44.15 Seguro mútuo .......... .. ...... ........ .. 
44.16 Quadro sinótico ...................... " 
44.17 Leitura complementar ... .. ........ . 
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~pedfico ................................................. . 

f .... · .............. .............. · .. .. · .. ·········· .... ········.· ....... . 
fIUaIalClü ................................ .. ... ..... .. ........ .......... . 

................ .... ....... .. .. ............... ................. 

.................... ....... .. .................... ... ............. 

~ .................. """""'" ............ ............... ........ ..... . 
...................... ....... .................................. .... ...... 

, ......................................... .. ... .... ... .. .. .............. . 

.............. ..... .. ..... " ......... .......... ........ .... .... . 
... .................. ... ..... ... " .. ...... ... ....... ......... .. ... . 

do agente .............. .. .............. .. .............. .. .. . 
do proponente ..... ...... ... ......... ............ ...... ... . . 

fU ....................................................................... . 

~ ..... ......................... ....... .. .. .... ......... ..... .. ... .. ....... . 
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VIL Dos Contratos As OClatlvo 

42 Sociedade ... .................................. ..... .... ............ .... .............. ... ........ .. ... . 
42.1 Noção do instituco ............................... .... .. ...... .. ......... .. .......... .. .. .. 
42.2 Sociedade universal e particular .................................................... . 
42.3 Elementos do contraco .. . ........ ............................. ............ ..... .... ... . 
42.4 Administração.. .. ......................... ......... .. ........ .. ... ....... ... .. 
42.5 Relação com os sócios ....... .. .. ...... .. ..................... .. ........ ... ....... .. .. . .. 
42.6 Relação com terceiros .......... .. ........ ........... .. ....... ...................... .... .. 
42.7 Quadro sinórico .............. .. .. ....... .. .. .......... ......... ............ .. .. 
42.8 Leitura complementar .......... ................. .................................... .. .. 

43 Consór io .............................................. .. ...... ..... ...... .. .. ........ ... ...... .. .. . 
43. 1 Noção do instiruco ................................................. .. .................. .. . 
43.2 Objero do consórcio ......................................................... .. ......... .. 
43.3 Cotas do consórcio. Contemplação dos bens .......... ... ........ .. ........ .. 
43.4 Exclusão e desistência do grupo .............................. .. ........... ......... . 
43.5 Encerramento do grupo ................... ............ ........... .. ................... .. 
43.6 Quadro sinórico .. . .......... ..... ........... .. ... .......... .......................... .. 
43.7 Leitura complementar .... .. .... .. ........... .. ................... .... ... .... .. .... .. 

VIII. Dos Contratos SecurÍ(árÍos 

44 Seguro...................... ...................... .. ............ .. . ........ " ............. . 
44. 1 Noção do instituro ........ .. ............ .......... .. .... .. .... .... ........ ... .. .. 
44.2 Seguro convencional e legal ......... .......... ...... .. .. .. ........ ... .... . 
44.3 Elementos do seguro ................. .. .............. .. ................ ... ........ ... .. .. 
44.4 Segurador ......................... ......... ............... .. ...... ... ................... .. .... . 
44.5 Segurado ............... ... ... ............ .... .. ...... .. . .. 
44.6 Risco assumido. Sinistro .............. .. .................... .. .. .. .... ... ..... ... ... .. .. 
44.7 Valor do objero do segu ro ............ .. ............ ......... .. ................... .. .. .. 
44.8 Prêmio ....... ................ .. ................... .......... ........ ... ....... .... ... ... ....... . 
44.9 Indenização pelo sinisrro ........ ................... .. ....... .. ....................... .. 
44. 10 Apólice .............................................................. .. .. ...................... . 
44. 11 Apólice nominativa, ao portador e à ordem ........... .. ........ .. .......... .. 
44. 12 Seguro de dano .................................................... .. ... ....... .... ........ .. 
44.13 Seguro de pessoa. Espécies de seguro de vida .................... .. ...... .... . 
44. 14 Regras básic3-' do seguro de vida .. .. ........... .. ... .. ...... ... ........ ... .. ...... .. 
44. 15 Seguro mútuo .......... .. ................................. .... ....... .. ........ ... ...... .. .. . 
44.16 Quadro sinótico ................... .... ....... ............ .. ......... .. ........ ... ........ .. 
44.17 Leirura complementar .......... .. ........ .. ......... .. .. ....... ....................... .. 
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45 Plano de Saúde ................ ................... ..... ........... .... ......... .... ... ...... .. .. .. 406 

45.1 Noção do instituto .... .................... .. .......... ...... ... .. ......... ........ ....... 406 
45.2 Espécies de planos de saúde ........................ ... ....... .. ... ... .... .. ..... .. .... 407 
45.3 Regras principais ........................................................................... 408 
45.4 Seguro-saúde ..................... ....... .... ........ ..... ... .. .................... .. ......... 409 
45.5 Quadro sinótico .................. .......... .. .................................. ... .... ..... 410 
45.6 Leitura complementar .. ..... .. .. .......... .... ...... ....... ...... .. ........ .. ........... 410 

IX. Dos Contratos de Direitos Intelecruai 

46 Cessão de Direiros Autorais .......... .... ... ...................... ........ ....... ...... 411 

46.1 Contraws de direitos intelectuais........ .. ...... .. .... ........ .. .... ........... .... 411 
46.2 Cessão de direiros. Características ................................ .. ...... .. .. ...... 412 
46.3 Regras básicas da cessão ...................... .. ...................... ... .. .... . ......... 413 
46.4 Cessão de obra futura.......... ......................................................... 413 
46.5 Cessão de direiros de software ........................... ...... .. .. ................... 413 
46.6 Quadro sinórico .. ..... ................ ..... .................... .. . .... .. ...... ..... ........ 414 
46.7 Leitura complementar ......... ...... ............. ........ ... .......... .. ................ 414 

47 Edição.. ................... .... ................................. ...... .............. ........... .......... 415 

47.1 COntrato de edição.......................................... .... ................... .. ..... 415 
47.2 Características .............. .. ........... ............. ........... .......... .... .............. 4 15 
47.3 Regras básicas ............. .. ....................... .... ......... .... ........ .. .......... .. ... 415 
47.4 Quadro sinótico ............................................................ ........... ..... 416 
47.5 Leitura complementar ............................ ...................... .. ........... .. .. 417 

48 Con rrato de Encomenda ............ .. ....................... ... .. ........... ....... ..... 418 

48.1 Noção do instituto ................................................. .......... .... ........ 418 
48.2 Características.... .. ..... ...... .. .. ............... ........ ... ...... .. ..... .... ........ ... .. .. 419 
48.3 Regras básicas .... .............. .. .......... .. .. .............. ...... ........... .. ......... .. .. 419 
48.4 Quadro sinótico ........................................ .. .................................. 420 
48.5 Leitura complemenrar ...... .... ......... .... ........ ...... .. ......... .. .. .. .......... .. . 420 

49 Rcpresenraçáo Dramárica ................ .. ........... ............ .......... .. .. ........ . 421 

49.1 Noção do instituto ........................ ............ .... .... ..... ........ .... ........... 421 
49.2 Características ...... ............. .. .. ...... ........... ........... ................ .. .... ...... 421 
49.3 Regras básicas............................................. ... ........ .. ...................... 421 
49.4 Quadro sinótico ............................................................... .. ........... 422 
49.5 Leitura complementar ............................................ ....................... 422 

Sum; 

50 Execuçáo Musical ....................... .. 
50.1 Noção do instituto .................. . 
50.2 Características ........................ .. 
50.3 Regras básicas .......................... . 
50.4 Quadro sinótico ...................... . 
50.5 Leitura complementar .............. . 

X. Outros I 

51 Franquia Mercanri l... ................... .. 

51.1 Noção ...................................... . 
51.2 Características ................ .... ..... .. 
51.3 Regime jurídico ...... ................ . .. 
51.4 Quadro sinótico .................. ..... . 
51.5 Leituta complementar .............. . 

52 Transação ....................................... .. 
52.1 Importância do tema ....... ..... .... . 
52.2 Elementos ................................ . 
52.3 Falta de legitimação ................. .. 
52.4 Regras básicas da transação ....... . 
52.5 Quadro sinótico ...................... .. 
52.6 Leitura complementar ............. .. 

53 Compromisso ............................... .. 
53.1 Importância do rema ............... .. 
53.2 Elementos ............................... .. 
53.3 Compromisso extrajudicial e jU( 
53.4 Arbitragem de direito e por equi 
53.5 Regtas básicas do compromisso 
53.6 O compromisso nas relações de 
53.7 Extinção do comptomisso ...... .. 
53.8 Quadro sinótico ..................... .. 
53.9 Leitura complementar ............ .. 

54 Hedging ............... .. ........................ .. 
54.1 Noção ....................... .. .... ..... .. .. 
54.2 Caractedsticas ......................... . 
54.3 Hedge com caixa e sem caixa. M 
54.4 Swaps ................... .... .. .......... .. .. . 
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................. ............ ........ .... ...... .... .. ... ................ 
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~ ......................... .... ............ ...................... ........... . 
~ ..................... ........... .. .. ................. ... ........ ... .... . 

........................... ....... ... ................. .......... .. . 

.............. ....... .... .......... ... ........... .. ............ ,. 
.. ...................................... ....... ........... ... ....... .. .. 
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...... .............................. .. ... .. .. ....... ... ... .......... ... 
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50 Execução Musical ................ .. ...... .. ..................... .. ....... ... .. .. .. .... ........ . 423 

423 
423 
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424 

51 

52 

50. \ Noção do institu to ............................. .. ...... ........................ .... .. ... .. 
50.2 Caracterís ticas ............ .......................... .......... ... .. ......... ....... .. ... ... . . 
50.3 Regras básicas ... ..... .... ........... ..... .. ........ ... .... ....... ....... .. .. ..... ........... . 
50.4 Quadro sinó ti co .............. .. ........ .. ........ .. ......... ... .. ........ ..... ... .. ... ... . . 
50.5 Leitura complemen tar .................... .... .... ....... ... ......... .......... ......... . 

X. Outros Contratos 

Franquia Mercan[il ....... ... .. .... .... ... ........... ....... ................... . .............. 425 

51.1 Noção ... .... .. ....... .. .. ........ ................. .... .. ........... .. .... ..... .. ............... 425 
51.2 Características ....... ................. ............. ... .... .... ... ...... ..... .. ............... 426 
51 .3 Regime jurídico................ .. ........ .. .......... ........ ..... ....... ............ ....... 426 
51.4 Quadro sinótico ..................................... .. ..... .... .. ... .. .. ..... .............. 427 
51.5 Leitura complementar ...... .................. .. ... .. ...... .. ..... ... .. ......... .... ..... 427 

Transação ................ ...... .. ... .... ... .. ...... ... ....... .... ........... ....... .......... ........ . 

52.1 Importância do tema ........ .......... .. ....... .. ........ .. .. ....... .................... . 
52.2 Elementos .................. ..... ...... ..... .. .......... ... ......... .... .... .. .... ... ......... . 
52.3 Falta de legi timação ..................... ......... .. ..................................... .. 
52.4 Regras básicas da transação ......... ......... .. ...... ... .. ... ... ... .. ..... .......... .. . 
52.5 Quadro sinótico ............... .......... .. .... .... .. .......................... ..... .... ... . 
52.6 Leitura complementar ....... ......... .. .... ...... ......... ................ ........ ... .. . 

428 

428 
428 
429 
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43 1 
432 

53 Compromisso ...... ... ....... ... ..... .. ... ................ ....... .. ...... .... ... ................. . 433 

433 
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53. \ Importância do tema .... ..................... .. .... .. ....... ............................ . 
53.2 Elementos .... .................... .... ................ ..... ..... ....... .... ... .. ...... ........ . 
53.3 Compromisso extrajudicial e judicial ................ .. ......... ............... .. 
53.4 Arbitragem de direito e por equidade .............. ............ ........ ... .. .. . .. 
53.5 Regras básicas do compromisso ............ ...................... .. ....... ........ .. 
53.6 O compromisso nas relações de conSumo .. ... .. .. ............. ..... .... ..... .. 
53.7 Extinção do compromisso ............................... .. ... ........ ....... .. ..... .. . 
53.8 Quadro sinótico ., ... ............................... ..... ........ ..... ... .... .. ... .. ... ... . . 
53.9 Leitura complementar ...... .. ..... ... .. .................. .. ........... .... .... .. .. ... .. 

54 Hedging ................ .. .. ..... ... .................. ... ......................................... ... . . 
54 .1 Noção ...... .. ....... ................... .. ....... ... ...... ...... ..... ........... ... ......... .. . .. 
54.2 Características ...... ..... ....... ......... ...... ... .......... ................ .. ... ....... .. .. . 
54.3 Hedge com caixa e sem caixa. Mercado de derivativos .............. ... .. . 
54.4 Swaps .... .. .. ........... ...... .. ...... .... ... .. ..... .... ..... ................ ................ .. . .. 
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54.5 Quadro sinótico .................... ...... .... .. .. "" ...... """ .. "" " " .. .. """" .. " 444 
54 .6 Leirura complementar " """""" .... """" .... "" .... " .. """" .. """ .. """ . 445 

55 Jogo e Aposta .... "." .. ... """" ... ""."" .. .... ""." ... "" .,," .. """ .. "." .... ""... 446 

55.1 Jogos de azar." ..... . """ ....... " ... " .. .... """ .. ..... " .............. "".""".". ... 446 
5 5.2 Aposta "" "." .. . ,," .... " " . ""." ". "" .... ". " .... " ..... "" .. " .. . " ". " .. ... ".".... 447 
55.3 Regras principais "" .... ". " .. " .... " ." .. " .... .. " ... " ... " ... .. ... " " .. ..... "...... 447 
55.4 Quadro sinótico "." ....... " .. ""."" ... ...... .. .... ........... ......... " .. . "" ... "" 449 
55. 5 Leitura complementar "." ... " " .. """." "." .. " ."." .... " ... . "" .. " ... " .. "" 449 

56 Conrraws Bancário .. "." .. " .. " .. .. .. " ............ "" .... " ........... " .... " .... . ".. 450 

56.1 Aspectos inrrodutórios" ... " .... "" ... " ... " " ." "". ". " ". """'"''''''' ' '''' " . 4 50 
56.2 Conta corrente .... " .". "" ... "." ... "." " .... " .. "." ..... "." " ... "." ""'" " .. " 4 51 
56.3 Depósito bancário """"" .... " " ........ "."."" .. " .. "" ...... .. .. . "" .. " ... . "" 45 1 
56.4 Desconto e redesconto .. " "." ...... " " .. ... . " ... "" ... ... " " .. "." .""... .. ..... . 453 
56.5 Empréstimo " .. " .... " ." .. ". ". " .. " ............. ... " .. " ..... " ". " ........ " " ....... 454 
56.6 Antecipação de crédito ." ..... ... " ." ........ "." .. " .......... " .. """" ...... "". 454 
56.7 Carta de crédito" ... "" .. "" ." ... " ....... " .... " ...... " " ." ... """."" ."." .... " 454 
56.8 Quadto sinó tico ...... " " ... " .. "" ..... " ................ " ... " ."" ." .... " .... " ..... 454 
56.9 Leitura complementar ." ."" ........... " ......... "" .... """ ... " .. ... "",,....... 455 

Declarações Unilaterais de Vontade 

57 Promessa de Recompensa ." ... .. " ... "." ..... " ......... "" ....... " ...... " ... "" . 
57.1 Declaração unilateral de vontade ........ "." ... " .. . " .... .. .. .. " " ... " " .. " ... 
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