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Introdução



12 edições e umas quantas reimpressões da obra mãe desta pergunta- me quem
me lê se faz sentido ainda uma outra edição, com novo formato e numa outra
Casa, sabido como é que o Dr. Google assume foros de quase infalibilidade para
além de ser gratuito.
Atrevo- me a dizer que sim, prova disso o facto de muitas das anteriores edições
serem já da era Google: nem todos sabem procurar, nem todos sabem se o que
encontram é o que precisam, muitas vezes procura- se uma palavra, uma frase,
uma cláusula e o Dr. Google raramente nos fornece isso mesmo.
Pretendi por isso autonomizar alguns contratos e negócios, deixando de fora aqueles
que não reflectem ou deixaram de reflectir a minha prática profissional enquanto
Advogada e / ou Formadora (como os contratos de trabalho): não estão todos
os contratos ou negócios possíveis, e os que estão poderão nem sequer ser os
melhores: cabendo- me a responsabilidade da escolha, enquanto Autora, escolhi
aqueles com que mais trabalhei desde 2015 (data da 12ª edição dos “Formulários
de Contratos Civis” (Quid Juris) até hoje, na minha qualidade de jurista.

Desde 2015, data em que foi publicada a 12ª edição da obra “mãe” desta, ocor-
reram inúmeras alterações legislativas que não podem deixar de ser notadas
num trabalho desta natureza e que a presente edição tentará reflectir.
Seja como for, e porque se aceita que seja discutível a selecção a que se procedeu
e ou o clausulado proposto, entendo que não é demais frisar: nenhuma minuta
de contrato extraída deste ou de outro livro, por muito completo que seja, torna
dispensável o recurso prévio a um Advogado ou Solicitador por quem o não seja.

Uma última palavra (que por ser a última é necessariamente a primeira) para
o Senhor Carlos Gomes e para a Editora Nova Causa que vão libertar estes
formulários da tirania do papel impresso. BEM HA JAM!
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