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Coletânea de Direito do Consumo -
Volume 1
Com Comentários e Jurisprudência
Marcelino Abreu

Com a publicação desta colectânea de legislação, com referências
jurisprudenciais, relativa ao Direito do Consumo, pretendo criar um
instrumento que permita aos profissionais do direito e aos
consumidores disporem de um recurso que reúna, não só, diplomas
legais, mas, também, informação relativa àquilo que é o
entendimento, as decisões dos tribunais superiores relativamente a
algumas das matérias.

Alguns diplomas não são publicados na íntegra. A razão de tal opção
prende-se com o facto de não considerar a parte suprimida como
tendo uma estrita relevância para as relações jurídicas de consumo.

Se com esta publicação conseguir contribuir para uma melhor
informação dos consumidores e facultar aos profissionais do direito
um instrumento válido de trabalho, alcançarei o meu objectivo.

Porque são inúmeros os diplomas legais relativos às relações jurídicas
de consumo, reunir todos aqueles que pretendo publicar e nos termos
em que o quero fazer (com referências jurisprudenciais) num só
volume, faria com que este atingisse grandes dimensões e, por isso,
não fosse tão fácil de manusear. Optei, assim, por fazer uma
publicação em diversos volumes e, quanto possível, por temas.

Este é o primeiro volume.

C/IVA €33,50 | S/IVA €31,6

480 Páginas

9789899026087
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Lombada 24 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm
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Direito Comercial

NovaCausa
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Novas Minutas de Direito
Insolvencial
Série Formulários
Maria Paula Gouveia Andrade

Acção contra a massa insolvente
Acção de impugnação de resolução em benefício da massa insolvente
(#1)
Acção de impugnação de resolução em benefício da massa insolvente
(#2)
Acção de verificação ulterior de créditos (#1)
Acção de verificação ulterior de créditos (#2)
Acta de pessoa colectiva a deliberar a interposição de processo de
insolvência
Adesão a PER
Apresentação a insolvência
Cessação antecipada da exoneração do passivo restante
Declaração de representação voluntária
Desistência de Insolvência
Impugnação de lista de créditos
Incidente de qualificação de insolvência
Instrumento de ratificação
Insolvência limitada
Não oposição a encerramento antecipado de estabelecimento
comercial
Notificação Judicial Avulsa para assinatura de acta
Oposição de embargos a sentença
Procedimento cautelar contra a massa insolvente
Procuração (#1)
Procuração (#2)
Procuração (#3)
Procuração (#4)
Reclamação de créditos (PER)
Reclamação de créditos (provisória)
Reclamação de créditos (insolvência / trabalhador)
Recurso de sentença de qualificação de insolvência
Relatório de AI

C/IVA €16 | S/IVA €15,09

128 Páginas
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Direito Civil e Direito Processual
Civil Contemporâneo - Volume II
Entre a Dogmática e a Prática
Hugo Luz dos Santos

I. Esta monografia tem como objectivo principal conferir um olhar
misto (entre a dogmática e prática) sobre o Direito Civil e Processo Civil
Contemporâneo. Analisa-se o Direito Civil e o Processo Civil
Contemporâneo sob (e de) um prisma essencialmente teórico-prático.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores Portugueses que se foi
sedimentando ao longo dos anos em tema de Direito Civil e de
Processo Civil (aqui analisada sob um ponto de vista crítico)
desempenhará um papel fundamental. Muitos dos estudos
introduzidos nesta obra mereceram acolhimento doutrinal e,
principalmente, jurisprudencial. Até acolhimento legislativo. Surgindo
a nova redacção conferida ao art.º 696.º, alínea h) do Código de
Processo Civil (na redacção introduzida pela Lei n.º 117/2019, de 13 de
setembro) como um exemplo paradigmático.

II. O Direito Civil em Geral, bem como temas específicos inseridos
nesses ramos do Direito, serão analisados de um ponto de vista
doutrinal e jurisprudencial. A obra será divida de forma temática.
Animada do (e pelo) escopo primacial de facilitar de manuseamento
pelo estimado leitor.

III. Esta obra encerra a trilogia Direito e Processo Penal
Contemporâneo (2019); Direito do Jogo Contemporâneo (2020) e
Direito Civil e Processo Civil Contemporâneo (2020).

C/IVA €33 | S/IVA €31,13

288 Páginas
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Responsabilidade Médica
Série Formulários
João Botelho

I. HOSPITAIS PÚBLICOS

Petições iniciais
Contestações
Contestação de Hospital do Serviço Nacional de Saúde

II. HOSPITAIS PRIVADOS

Petições iniciais
Contestações

III. VARIA

Requerimento a pedir documentação clínica
Produção antecipada de prova

C/IVA €24 | S/IVA €22,64

208 Páginas

9789899026155
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NovaCausa
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Coletânea de Direito do Consumo -
Volume 2
Com Comentários e Jurisprudência
Marcelino Abreu

Com a publicação desta colectânea de legislação, com referências
jurisprudenciais, relativa ao Direito do Consumo, pretendo criar um
instrumento que permita aos profissionais do direito e aos
consumidores disporem de um recurso que reúna, não só, diplomas
legais, mas, também, informação relativa àquilo que é o
entendimento, as decisões dos tribunais superiores relativamente a
algumas das matérias.

Alguns diplomas não são publicados na íntegra. A razão de tal opção
prende-se com o facto de não considerar a parte suprimida como
tendo uma estrita relevância para as relações jurídicas de consumo.

Se com esta publicação conseguir contribuir para uma melhor
informação dos consumidores e facultar aos profissionais do direito
um instrumento válido de trabalho, alcançarei o meu objectivo.

Porque são inúmeros os diplomas legais relativos às relações jurídicas
de consumo, reunir todos aqueles que pretendo publicar e nos termos
em que o quero fazer (com referências jurisprudenciais) num só
volume, faria com que este atingisse grandes dimensões e, por isso,
não fosse tão fácil de manusear. Optei, assim, por fazer uma
publicação em diversos volumes e, quanto possível, por temas.

Este é o segundo volume.

C/IVA €33,50 | S/IVA €31,6
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Novas Minutas de Processo Penal
Série Formulários
Maria Paula Gouveia Andrade

Abertura de instrução
Aceleração Processual (arguido)
Aceleração Processual (assistente)
Arresto Preventivo
Autorização para julgamento na ausência do arguido
Contestação (Arguido)
Declaração de não consentimento (teste covid)
Defesa por não acatamento do dever de recolhimento domiciliário
Defesa (violação de encerramento de estabelecimento de restauração)
Declarações de Assistente em Julgamento
Desistência de pedido de indemnização cível
Desistência de queixa-crime
Habeas Corpus (tráfico de droga)
Incidente de recusa de juíz
Intimação para a prestação de informações
Memória futura (violência doméstica)
Pedido de cópias (defesa oficiosa)
Pedido de realização de perícia médico-legal
Procuração
Queixa-crime (burla informática)
Queixa-crime (difamação pela internet)
Queixa-crime (imposição de testagem a menor)
Queixa-crime (violência policial)
Reclamação de indeferimento de aceleração processual
Recurso medida de coacção (prisão preventiva)
Separação processual
Substituição de prisão preventiva (coronavírus)
Suspensão Provisória de Processo (álcool)
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos
Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos

C/IVA €24,01 | S/IVA €22,65

168 Páginas
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Direito Laboral

NovaCausa
 R Quinta da Vinha, 47
 Calendário
 4760-308 Vila Nova de Famalicão
 novacausa@novacausa.net
 www.novacausa.net

O Contrato de Trabalho na Prática
Jurídica - 3.ª Edição

Marlene Mendes

O Contrato de Trabalho na Prática Jurídica é centrado no estudo do
contrato individual de trabalho, no âmbito de uma relação de trabalho
subordinado. Apresenta uma perspetiva pragmática e com um foco
jurisprudencial e estabelece um “cruzamento” legislativo entre o
previsto no Código do Trabalho e o previsto em diplomas que direta ou
indiretamente refletem o seu âmbito de aplicação no contrato
individual de trabalho, quer esse reflexo se verifique no momento da
celebração do contrato, durante a sua vigência ou aquando da sua
cessação. C/IVA €31 | S/IVA €29,25

384 Páginas
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Direito Civil

NovaCausa
 R Quinta da Vinha, 47
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 www.novacausa.net

Direito Penal Desportivo
A corrupção desportiva e o árbitro de
futebol
Patrícia Sousa Borges

Debruçamo-nos sobre o estudo da génese do Direito do Desporto – a
sua razão de ser, âmbito e autonomia – a sua ligação sui generis ao
Direito Penal, particularizando o estatuto do árbitro desportivo,
subjugado às próprias especificidades que encontramos no Direito do
Desporto, com particular incidência na ação destes agentes
desportivos, em todos os ilícitos que sejam, em última linha,
suscetíveis de ferir a verdade e a lealdade dos resultados desportivos.
Este estudo incidirá essencialmente sobre a Lei n.º 50/2007, de 31 de
agosto, e terá sempre como analogia o modo como o regime
disciplinar concretiza estas matérias. Porém, sendo a nossa grande
indagação a eficácia do regime jurídico desportivo atual não olvidamos
a necessária e obrigatória análise jurisprudencial.

O Direito do Desporto é um ordenamento jurídico especial, assente na
imensa massa legislativa que o compõe, seja de origem nacional ou
internacional, bem como, na necessidade de criação de órgãos
federativos especializados para dirimir litígios emergentes destas
relações jurídicas, ou ainda, da sua concretização dogmática, na qual é
possível identificar-se os princípios norteadores de todo este
ordenamento.

C/IVA €25 | S/IVA €23,58
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Direito Civil e Direito Processual
Civil Contemporâneo - Volume III
Entre a Dogmática e a prática
Hugo Luz dos Santos

I. Esta monografia tem como objectivo principal conferir um olhar
misto (entre a dogmática e prática) sobre o Direito Civil e Processo Civil
Contemporâneo. Analisa-se o Direito Civil e o Processo Civil
Contemporâneo sob (e de) um prisma essencialmente teórico-prático.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores Portugueses que se foi
sedimentando ao longo dos anos em tema de Direito Civil e de
Processo Civil (aqui analisada sob um ponto de vista crítico)
desempenhará um papel fundamental. Muitos dos estudos
introduzidos nesta obra mereceram acolhimento doutrinal e,
principalmente, jurisprudencial. Até acolhimento legislativo. Surgindo
a nova redacção conferida ao art.º 696.º, alínea h) do Código de
Processo Civil (na redacção introduzida pela Lei n.º 117/2019, de 13 de
setembro) como um exemplo paradigmático.

II. O Direito Civil em Geral, bem como temas específicos inseridos
nesses ramos do Direito, serão analisados de um ponto de vista
doutrinal e jurisprudencial. A obra será divida de forma temática.
Animada do (e pelo) escopo primacial de facilitar de manuseamento
pelo estimado leitor.

III. Esta obra encerra a trilogia Direito e Processo Penal
Contemporâneo (2019); Direito do Jogo Contemporâneo (2020) e
Direito Civil e Processo Civil Contemporâneo (2020).

C/IVA €30 | S/IVA €28,3
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Direito Civil

NovaCausa
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Arrendamento
Série Formulários
Maria Paula Gouveia Andrade

Acordo de revogação de contrato de arrendamento
Arrendamento acessivel (residência permanente)
Arrendamento acessivel (residência permanente, com fiador)
Arrendamento para habitação
Arrendamento para habitação (mobilado)
Arrendamento para habitação (com fiança)
Arrendamento de quarto para habitação
Arrendamento habitacional para férias
Arrendamento para fins não habitacionais
Arrendamento para fins não habitacionais (contrato de outdoor)
Arrendamento comercial (simples)
Arrendamento comercial (com fiança)
Arrendamento comercial (com preferência e fiança)
Arrendamento rural a agricultor autónomo
Arrendamento de campanha
Arrendamento rural empresarial
Carta do inquilino (moratória rendas)
Carta do inquilino (obras)
Carta do senhorio (actualização anual de renda)
Carta do senhorio (actualização extraordinária de renda)
Carta do senhorio (exercício do direito de preferência)
Carta do Senhorio (resolução do contrato de arrendamento)
Despejo
Diferimento para desocupação de imóvel (execução)
Diferimento de rendas de contrato de arrendamento não habitacional
Hospedagem
Locação de estabelecimento
Oposição do senhorio a renovação do contrato
Promessa de trespasse
Queixa-crime (dano de inquilino)
Restituição provisória de posse
Subarrendamento
Trespasse

C/IVA €19,37 | S/IVA €18,27

152 Páginas
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Direito Penal

NovaCausa
 R Quinta da Vinha, 47
 Calendário
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 www.novacausa.net

Violência Doméstica
Série Formulários
Marta da Silva Costa

Ao longo da última década foram já vários os processos de Violência
Doméstica em que intervim enquanto Advogada.
Curiosamente, em todos eles, sempre defendi o Agressor, nunca a
Vítima.
Cada processo conta uma história, histórias de vida mais ou menos
complicadas, vidas que podiam ter sido felizes, vidas que podiam ter
tido outro destino, vidas que podiam ter sido poupadas.
Uns de complexidade maior que outros, cada processo é único e, em
cada um deles é necessário voltar ao estudo de leis, à leitura de
Acórdãos, à procura por soluções – nem sempre possíveis.
Pese embora os Códigos Penal e de Processo Penal sejam a
“ferramenta base”, não são suficientes e, no que à Violência Doméstica
diz respeito, há uma série de normas avulsas – Convenções,
Despachos, Decretos, Diretivas, Leis…. Pelo que, este livro resulta da
necessidade de ver reunida a diversa legislação existente no nosso
ordenamento jurídico sobre esta temática.
Por certo terá ficado aquém do que podia ter reunido e, certamente,
amanhã e nos dias que se seguirão, novas normas hão-se surgir, no
entanto, da pesquisa feita e salvo melhor opinião, julgo ter conseguido
reunir os principais diplomas legais sobre Violência Doméstica.
A Jurisprudência aqui trazida resulta da pesquisa sobre o que de mais
recente tem sido decidido pelos nossos Tribunais Superiores.
Que este possa ser um contributo útil para os que, diariamente, lidam
com questões sobre Violência Doméstica.

C/IVA €22,03 | S/IVA €20,78
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Direito Processual

NovaCausa
 R Quinta da Vinha, 47
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 www.novacausa.net

Processo Penal da Pessoa Colectiva
na Era do Compliance

Hugo Luz dos Santos

Ao contrário do que acontece em Espanha, Itália, Chile, França e
Alemanha, Portugal ainda não dispõe de normas de natureza
processual no âmbito da responsabilidade penal das colectivas.

Apesar dos clamores instantes da doutrina nacional, o legislador pátrio
tem-se quedado por um silêncio bizantino e por uma inércia ataráxica.
A monografia que o estimado leitor tem perante si move-se pelo
escopo primacial de derruir os alicerces em que assentam ambos. A
esta luz, o objectivo precípuo desta monografia é o de lançar bases
dogmáticas e, do mesmo passo, mapear os pilares identitários em que
deverá repousar o processo penal da pessoa colectiva na Era do
compliance

C/IVA €23,11 | S/IVA €21,8
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Direito Processual

NovaCausa
 R Quinta da Vinha, 47
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 www.novacausa.net

A Liberdade de Imprensa e o
Segredo de Justiça do Processo Penal
À luz da Constituição da República
Portuguesa e da Convenção Europeia dos
Direitos Humanos

Renato Lopes Militão

Em democracia, a incidência dos media sobre crimes e processos
criminais, logo desde o seu início, tende a ser e deve ser profusa. Nesse
modelo, esta realidade não só é incontornável, como será cada vez
mais intensa. Tendo presente este axioma, o autor decidiu revisitar a
Constituição da República Portuguesa e a Convenção Europeia dos
Direitos Humanos, tal como a interpreta o Tribunal Europeu dos
Direitos Humanos, procurando surpreender nestes diplomas as
principais orientações que devem nortear o legislador, na sua tarefa de
construção de soluções normativas tendentes à harmonização entre o
segredo de justiça do processo penal e a liberdade de imprensa, e o
julgador, quer na interpretação e aplicação dessas soluções, quer na
resolução dos conflitos entre os referidos bens.

C/IVA €60,12 | S/IVA €56,72

720 Páginas
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 R Quinta da Vinha, 47
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 www.novacausa.net

A Destituição de Membros de Órgãos
de Administração de Sociedades
Comerciais
Conceito, Fundamento, Indemnização e
Processo
João Nuno Barros

(...)
Ao longo da investigação em mérito, a questão relacionada com a
cessação do vínculo de administração, por destituição, de membros
dos órgãos societários, é tratado de forma transversal e agregada,
iniciando-se com uma breve introdução ao instituto, e estruturando-
se, de seguida, numa estrutura quatripartida: (i) em primeiro lugar
analisam-se as formas de efetivação da destituição de membros de
órgãos de administração societários; (ii) em segundo lugar, é abordado
e densificado o conceito de justa causa, juntamente com o estudo
daqueles que são os deveres que impendem sobre os gerentes e
administradores de sociedades comerciais; (iii) a terceira parte do
estudo versa sobre questões relacionadas com a indemnização que é
devida ao gerente, ou administrador, que foi destituído sem justa
causa; (iv) por último, parte-se para o debate das principais questões
processuais relacionadas com a matéria da destituição de membros de
órgãos de administração societários.
(...)

C/IVA €23,11 | S/IVA €21,8
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Direito Processual

NovaCausa
 R Quinta da Vinha, 47
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 www.novacausa.net

Processo Civil
Série Formulários
João Botelho

1. PROCESSO DE DECLARAÇÃO
1.1. Procedimentos Cautelares
Petições Iniciais
Contestações
Varia
1.2. Incidentes da Instância
1.3. Processo Comum
Petições Iniciais
Contestações
Réplicas
1.4. Requerimentos Probatórios
2. RECURSOS
3. PROCESSO DE EXECUÇÃO
4. PROCESSOS ESPECIAIS
Petições Iniciais
Contestações

C/IVA €31 | S/IVA €29,25

300 Páginas
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Direito Processual

NovaCausa
 R Quinta da Vinha, 47
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 www.novacausa.net

Impugnação Pauliana
Série Formulários
João Botelho

Impugnação pauliana de partilha fraudulenta
Impugnação pauliana de falsa separação de bens
Impugnação pauliana num caso de mera negligência consciente
Impugnação pauliana de acto de alienação de bem adquirido pelo
devedor em data posterior à constituição do crédito
Impugnação pauliana de alienação de bem comum do casal
Impugnação pauliana contra direito de usufruto constituído, no
mesmo acto de transmissão, a favor do cônjuge não devedor
Impugnação de venda fantástica de imóvel a terceiro de má fé
Impugnação pauliana de renuncia a usufruto
Impugnação pauliana de dação em pagamento
Falta de dolo
Falta de dolo bilateral
Ilegitimidade do promitente comprador
Co-avalista
Cônjuge não devedor
Crédito posterior ao acto
Quebra da corrente de transmissões de má fé
Caducidade
Carta resolutiva incondicional em benefício da massa
Acção declarativa incidental de impugnação da resolução contra a
Massa Insolvente I
Acção declarativa incidental de impugnação da resolução contra a
Massa Insolvente II
Requerimento inicial de Arresto preliminar a acção pauliana
Anulação de venda a descendentes
Recurso contra despacho nos termos do art.º 740.º do CPC
Réplica-Resposta a excepção de caducidade
Pedido de condenação por litigante de má fé
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Requerimentos Probatórios em
Processo Civil - 2.ª Edição
Série Formulários
João Botelho

I. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
II. PROVA POR DOCUMENTOS
III. PROVA POR CONFISSÃO E POR DECLARAÇÕES DE PARTES
IV. PROVA PERICIAL
V. PROVA POR INSPECÇÃO
VI. PROVA TESTEMUNHAL
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Regulamento das Custas Processuais
Resenha jurisprudencial
José Augusto Martins

No exercício da nossa actividade profissional tivemos necessidade
muito frequentemente de ser esclarecidos sobre questões concretas
no âmbito das custas processuais, matéria que era invariavelmente
tratada pelo contador do processo e, não encontrando respostas a
cada vexata quaestio que se nos apresentava nos livros publicados,
fomos recorrendo à jurisprudência, pela assinalável concretude e
visão prática do direito, coligindo-a para uso pessoal.

É surpreendente a quantidade de vezes que os tribunais superiores
foram chamados a decidir sobre a problemática das custas
processuais, um diploma legal de apenas 40 incisos.

Esperamos que este trabalho de recolha jurisprudencial se preste a
alguma utilidade e seja francamente útil a quem o adquira.
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Violência Doméstica - Legislação |
Jurisprudência

Marta da Silva Costa

Após publicação, em Julho, de “Violência Doméstica – Série
Formulários”, entendi que poderia ser útil uma “colectânea” que,
tentasse reunir a diversa legislação sobre esta temática.

Pese embora os Códigos Penal e de Processo Penal sejam a
“ferramenta base”, não são suficientes e, no que à Violência Doméstica
diz respeito, há uma série de normas avulsas – Convenções,
Despachos, Decretos, Diretivas, Leis… Pelo que, este resulta da
necessidade de ver reunida a diversa legislação existente no nosso
ordenamento jurídico sobre este tema.

Por certo terá ficado aquém do que podia ter aqui compilado e,
certamente, amanhã e nos dias que se seguirão, novas normas hão-se
surgir, no entanto, da pesquisa feita e salvo melhor opinião, julgo ter
conseguido reunir os principais diplomas legais sobre Violência
Doméstica.

A Jurisprudência aqui trazida resulta da pesquisa sobre o que de mais
recente tem sido decidido pelos nossos Tribunais Superiores.

Que este possa ser um contributo útil para os que, diariamente, lidam
com questões sobre Violência Doméstica.
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Contraordenações Económicas

Ana Sirage Coimbra

O Decreto-Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro, aprova o Regime Jurídico
das Contraordenações Económicas (adiante RJCE), e entrou em vigor
em 28 de julho de 2021. Com uma abordagem prática, este manual
reúne um conjunto de formulários aplicáveis à tramitação do
procedimento contraordenacional neste novo regime jurídico. Além da
inclusão de minutas destinadas ao exercício dos direitos dos arguidos,
a singularidade deste guião resulta da abrangência de vários modelos
necessários à instauração, instrução e decisão dos processos de
contraordenação por parte das autoridades administrativas
competentes.
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Acidentes de Viação - Volume 1
A dinâmica do acidente
João Botelho

Inácio Cartaxo

1 – Minuta genérica
2 – Falta de cedência de passagem
3 – Invasão da faixa de rodagem contrária
4 – Embate por trás
5 – Desobediência ao sinal de “STOP”
6 – Transposição da linha longitudinal contínua
7 – Manobra de inversão do sentido de marcha
8 – Ultrapassagem perigosa
9 – Embate de motociclo contra porta de veículo aberta
inesperadamente
10 – Despiste
11 – Manobra de marcha-à-ré
12 – Acidentes nas auto-estradas
13 – Desobediência ao sinal proibido
14 – Mudança súbita de direcção
15 – O embate entre rodados
16 – Atropelamento
17 – Acções contra o Fundo de Garantia Automóvel
18 – Da culpa
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