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350
a falência ................................................... . 

354 


359 

361 


da falência ........................ · .............. .. 

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


365 

367
da falência ...................... ···················· 

368 

373
ativo ................ ····································· ........... . 

373
de crédito ................... ····························· .......... . 

376
do processo falimentar ..................................... .. 

380
do falido ...................... ····························· ....... . 


E BENS DO FALIDO 

ais e regime patrimonial do falido ............ . 
 383 


385
provisória da empresa do falido .................... .. 

e embargos de terceiro ...................... · 386 


389
separado ............................ ···················· ............ . 


JURÍDICO DOS ATOS E CONTRATOS 


392 
..................................................................... 

396
. cial da ineficácia ....................... · ........ · .... ·.. .. 

398
falência quanto aos contratos do falido ............. .. 


JURÍDICO DOS CREDORES DO 


403
·tidos ................... ··· .. ·.. ··· .. ······················ ........ . 

405
falência quanto aos credores ..................... · ........ · 

407
dos créditos ................................................... . 


.,.... ' ... 'L11"-' JUDICIAL 
412
da empresa ....................................................... . 

413
peração da empresa ...................................... .. 

414
recuperação judicial ................................ ············ 


3.1. Assembleia geral .......................................................... . 415 

3.2. Administrador judicial .................................................. . 418 

3.3. Comitê .......................................................................... . 419 


4. Processo da recuperação judiciaL..................................... .. 421 

4.1. Fase postulatória .......................................................... .. 421 

4.2. Fase de deliberação ...................................................... .. 425 

4.3. Fase de execução ......................................................... .. 427 


5. Microempresa e empresa de pequeno porte ........................ . 429 

6. Convolação em falência ....................................................... . 430 


Capo 30 - RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
I. Requisitos da recuperação extrajudicial ............................. .. 432 

2. Homologação facultativa ..................................................... . 434 

3. Homologação obrigatória .................................................... . 435 

4. Os credores na recuperação extrajudicial ............................ . 437 


Capo 31 - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

1. Introdução ............................................................................ . 439 

2. A liquidação extrajudicial ................................................... . 441 

3. Reorganização da instituição financeira .............................. . 445 

4. Responsabilidade dos administradores ................................ . 447 


QUINTA PARTE 

CONTRATOS MERCANTIS 


Capo 32 - TEORlA GERAL DOS CONTRATOS 
1. Contratos mercantis ............................................................. . 455 

2. Contratos e obrigações ........................................................ . 457 

3. Constituição do vínculo contratual. .................................... .. 460 

4. Força obrigatória do contrato ............................................. .. 463 

5. Desconstituição do vínculo contratual ............................... .. 466 


Capo 33 - COMPRA E VENDA MERCANTIL 
1. Natureza mercantil da compra e venda .............................. .. 468 

2. Formação do contrato de compra e venda mercantil.. ........ .. 469 

3. Obrigações das partes ......................................................... .. 471 

4. Especificidade da compra e venda mercantil ..................... .. 474 


Capo 34 - CONTRATOS DE COLABORAÇÃO 
1. Introdução ........................................................................... .. 476 
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2. Comissão ..... .. ... ........ .......... ..... ..... ............ ... ......... ... .... ... ..... . 479 

3. Representação comercial ...... ... ..... .................... ...... ............. . 481 

4. Concessão comercial .... ..... ....... ........ ...... .. ... ... .......... .... .... ... . 484 

5. Franquia ... ...... ...... .... .. ..... .......... .. ...... ............ ...... ........ .. .. .... . 486 

6. Distribuição .... ....................... ... ... ................... ... ..... ............. . 488 


Capo 3S - CONTRATOS BANCÁRIOS 
1. Atividade bancária .. ... ............ .... .. ..... ........ .. .............. ... ..... ... . 492 

2. Operações passivas .. .... .... ... ....... .......... ...... ........ .... ..... ...... .. .. 495 

3. Operações ativas ......... .. ........ .................. .... ... .... .... .. ...... ...... . 498 


3.1. Mútuo bancano .. .. .. .. .. .. ............ .......... ...... .. .......... .... .. 499 
r3.2. Desconto bancário .... .............. .... .... .......... ...... .. ........ .... . 502 

3.3. Abertura de crédito .... ........ ............ .... .... .. .. .. .. ...... ........ .. 505 

3.4. Crédito documentário .. ........ .......... .......... .......... ...... .... .. 506 


4. Contratos bancários impróprios .................... .......... ............ . 508 

4.1 . Alienação fiduciária em garantia .............. .. .... .......... .. .. . 508 

4.2. Faturização (factoring) ................ .. ............ ..... .. .......... . .. 512 

4.3. Arrendamento mercantil (leasing) ...... ..................... .. .. .. 514 

4.4. Cartão de crédito .................... ...... ...................... ...... .. .. .. 518 


Capo 36 - CONTRATOS INTELECTUAIS 
1. Introdução .. ...... ..... .. ...... .. ................ .. ... .. .......... .... ............. .. .. 520 

2. Cessão de direito industrial ........ ...... .. .. ................ .. .... .. ...... .. 520 

3. Licença de uso de direito industrial .................. .... .............. .. 523 

4. Transferência de tecnologia .. .... ........ .......... .... .. .. ........ ........ .. 525 

5. Comercialização de software .. ...... ...... .......... .......... .......... .. .. 528 


Capo 37 - SEGURO 
1. Introdução .. ..... ...... ..... ..... ............ ....... .. ..... .. ..... ..... ........ ... .... . 532 

2. Sistema Nacional de Seguros Privados ........................ ...... .. 533 

3. Natureza do contrato de seguro ........ ...... ............ .......... ...... .. 536 

4. Obrigações das partes .............. .......... ...... .. ...... .. ........ .......... . 539 

5. Seguro de dano ........ .. ................... .. .... .... ..... .. .......... .. .... ...... . 541 

6. Seguro de pessoa ...................... ........ ...... .. .... .. ........ .......... .. .. 543 

7. Seguro-saúde .............. ...... .. ..... .. .............. ..... .... ....... ............ . 546 

8. Capitalização ..... ....... ........ ................ .. ........ ......... ............... .. 547 


Este livro é o que o seu título diz 
algo para se ter à mão. 

Ao escrevê-lo, pensei em compo 
mento que facilitasse aos estudantes e 
to se localizarem no fascinante mundo 
Não me preocupei em discorrer sobre ~ 
tes discussões doutrinárias e jurisprudt 
cada um dos temas aqui abordados, n 
necessário, apenas uma menção da ex] 
sias, posições variadas ou divergência~ 

Perceberá o leitor, por outro lad< 

treitos limites dos objetivos a que se 1 

não deixei de explicitar meu entendi me 

fundamentais da matéria. Procurei, té' 

linha de coerência e rigor que consi< 

qualquer dissertação científica ou tecn( 


Claro está, suponho, que a reuniãc 
do direito comercial, em suas principais 
direito societário, títulos de crédito, dir 
tratos mercantis), em um único volume, 
sido feita a partir de uma seleção. Opte 
lugar, por tratar daquilo que cada tema te 
o aprofundamento de um assunto em 
leitor socorrer-se da bibliografia comerd 
segundo lugar, evitei a transcrição, pura 
sitivos de lei, tendo em vista a facilidadt 
outras publicações. 
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