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de sua autonomia privada, decidam dar início a um namoro e 
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elabore esse instrumento para seus clientes. Inclusive, o livro 
apresenta a redação sugerida para uma série de cláusulas para 
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– possam estabelecer os limites e os efeitos do relacionamento 
em que se encontram.
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