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Série Formulários

Direito Civil

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

Do Condomínio - Volume 1

Maria Paula Gouveia Andrade

O regulamento do condomínio
As convocatórias
As procurações
As actas
Os contratos
O contencioso
Diversos

C/IVA €22 | S/IVA €20,75

152 Páginas
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2022, fevereiro  |  1.º Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

Acidentes de Viação - Volume 2
O dano biológico
João Botelho

I.1 - Acidente (danos biológicos)
I.2 - Acidente (danos biológicos)
I.3 - Acidente (danos biológicos)
II.1 - Fractura da perna
II.2 - Traumatismo no braço - Acidente simultaneamente de viação e de
trabalho
II.3 - Fractura da omoplata
II.4 - Fractura de arcos costais
II.5 - Fractura do fémur
II.6 - Traumatismo do joelho
II.7 - Traumatismo crânio-encefálico duma criança com 10 anos
II.8 - Ferida lacerativa na face anterior da perna esquerda
II.9 - Fractura das ramas ília e isquio-púbicas
II.10 - Hematoma sub dural pariteal direito
II.11 - Trauma da hemiface direita
II.12 - Trauma de laceração da língua
II.13 - Traumatismo da região dorso-lombar
II.14 - Traumatismo da cervical
II.15 - Fractura do radio-distal
II.16 - Politraumatismos
II.17 - Politraumatismos II
II.18 - Lesões nos membros inferiores e no abdómen
II.19 - Fractura do nariz
II.20 - Reconstrução da coifa dos rotadores
II.21 - Síndroma subjectivo post-concussão craniana
II.22 - Status pós traumático do tornozelo esquerdo
II.23 - Ferida occipital
II.24 - Marcha claudicante

C/IVA €23 | S/IVA €21,7

208 Páginas

9789899026339

Capa mole
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Série Formulários

Direito Civil

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

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

C/IVA €23 | S/IVA €21,7

176 Páginas

9789899026278
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2021, novembro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Comercial

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

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.

C/IVA €26,50 | S/IVA €25

216 Páginas

9789899026261
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2021, setembro  |  2.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

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

C/IVA €26,50 | S/IVA €25

184 Páginas

9789899026216

Capa mole

Lombada 9,2 mm
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2021, setembro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

C/IVA €22 | S/IVA €20,75

152 Páginas

9789899026223

Capa mole

Lombada 7,6 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,322



2021, setembro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

NovaCausa
 R Quinta da Vinha, 47
 Calendário
 4760-308 Vila Nova de Famalicão
 novacausa@novacausa.net
 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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2021, julho  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Penal

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

192 Páginas

9789899026179
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2021, julho  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

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

9789899026162

Capa mole

Lombada 7,6 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm
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2021, abril  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

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

9789899026124

Capa mole

Lombada 8,4 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm
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2021, abril  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

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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Série Formulários

Direito Comercial

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

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

9789899026094

Capa mole

Lombada 6,4 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,286



2020, dezembro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

Direito Sucessório e Temas Conexos
Série Formulários
Maria Paula Gouveia Andrade

O presente trabalho inclui minutas de diversos casos em que a Autora
teve intervenção, como mandatária, ou como colaboradora de
mandatários, ou até como parte (inventários por óbito do seu Avô
Paterno e do seu Pai), constituindo por isso exemplo de peças
processuais de casos reais, alguns conhecidos do grande público, a
maioria não.
Cabendo- lhe a responsabilidade da escolha, enquanto Autora, foram
escolhidos aqueles que pareceram menos frequentes na praxis forense,
não deixando por isso de assumir relevância prática.
O livro está organizado por critério de ordem alfabética e não por temas,
lógica que a Autora entende ser a de consulta mais fácil e intuitiva num
trabalho desta natureza.
A publicação deste livro não constitui um acto de consultoria jurídica.
Este livro é meramente informativo e não tem um conteúdo publicitário.
Quem consultar este livro ou qualquer dos seus textos deve estar ciente
de que podem ter ocorrido alterações legislativas ou outros eventos que
o desactualizem, pelo que deve consultar sempre um advogado ou
solicitador para se certificar da actualidade e pertinência dos textos
publicados.
Por este motivo, a Autora exclui a sua responsabilidade por quaisquer
danos que possam ocorrer relacionados com a informação contida
nesta obra e com a utilização de qualquer das minutas ora publicadas
sem recurso prévio a um Advogado ou Solicitador por quem o não seja.

C/IVA €15 | S/IVA €14,15

128 Páginas

9789899026063

Capa mole

Lombada 6,4 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm
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2020, dezembro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

Processo Penal - Volume 2
Série Formulários
Frederico Tavares

Volvido algum tempo após a escrita do Volume I dos formulários em
Processo Penal, impunha- se dar continuação a este trabalho e
apresentar o Volume II, com vista a complementar tal tarefa.
Pese embora esta obra seja a continuação da anteriormente escrita,
optou o autor por uma organização diferente da mesma, incluindo- se
outros formulários que, não tendo feito parte do Volume I, sempre
podem surgir na lide processual e que mantêm a sua actualidade e
interesse.
Assim, este volume encontra- se dividido em duas partes, seguindo a
primeira parte a mesma “organização” do Código de Processo Penal,
ocorrendo apenas uma subdivisão relativa a crimes informáticos,
formulários que podem ser realizados por escrito e outros
requerimentos que são ditados oralmente para a acta.
Já na segunda parte, entendeu- se que seria altura de abordar
formulários destinados não ao processo penal em si, mas antes aos
Ilustres Causídicos que, no âmbito da sua prática forense, encontram
situações específicas que lhes dizem respeito, em particular, aqueles
que se encontram inscritos no âmbito do “Acesso ao Direito”.
Acrescenta- se que todos os arestos referenciados na presente obra
podem ser encontrados na base de dados jurídico- documental do
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (http://www.
dgsi.pt).
Deste modo, a presente obra deve ser entendida como um manual de
consulta, onde são disponibilizados vários formulários, além das
habituais referências jurisprudenciais que nos pareceram úteis e que
poderão ajudar o leitor na interpretação da situação abordada.

C/IVA €22 | S/IVA €20,75

184 Páginas
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2020, outubro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Laboral

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

Procedimento Cautelar Comum
Laboral
Série Formulários
João Botelho

Contra violação de normas de protecção da parentalidade
Contra assédio sexual a trabalhadora
Contra violação do dever de ocupação efectiva I
Contra violação do dever de ocupação efectiva II
Contra sanção disciplinar abusiva
Contra sanção disciplinar abusiva II
Contra mudança unilateral de horário I
Contra mudança unilateral de horário II
Contra violação das normas sobre marcação/gozo de férias
Contra violação das normas sobre ius variandi I
Contra violação das normas sobre ius variandi II
Contra privação da retribuição
Contra trabalhador que não restitui bens
Oposição a falso assédio moral
Oposição a falsa violação do dever de ocupação efectiva
Oposição a falsa sanção abusiva
Oposição em defesa da mudança legítima do horário
Oposição em defesa do ius variandi I
Oposição em defesa do ius variandi II
Oposição a falsa privação da retribuição I
Oposição a falsa privação da retribuição II
Oposição a falsa privação da retribuição III
Oposição a falsa privação da retribuição IV
Pedido de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide I
Pedido de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide II
Pedido de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide III
Sumários da principal jurisprudência por tribunais

C/IVA €27 | S/IVA €25,47

168 Páginas

9789895481231

Capa mole

Lombada 8,4 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm
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2020, outubro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Administrativo

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

Contencioso da CPAS
Série Formulários
Maria Paula Gouveia Andrade

Introdução
Invocação de prescrição
Invocação de caducidade
Reclamação de cobrança (#1)
Reclamação de cobrança (#2)
Reclamação de cobrança (#3)
Intimação para prestação de informações
Impugnação de RCPAS
Acção contra o Estado por violação do dever de legislar
Acção de declaração de nulidade de acto de cobrança
Acção Administrativa (Violação do conteúdo essencial de um direito
fundamental)
Acção popular
Oposição a execução
Oposição a execução tributária
Alegações de recurso
Anexos

C/IVA €16,25 | S/IVA €15,33

120 Páginas
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2020, junho  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

Caso de Força Maior
Série Formulários
João Botelho

I. Petições Iniciais p. 9
Minuta 1 – Petição inicial: Acção resolutiva por alteração das
circunstâncias
Minuta 2 – Petição inicial defendendo o equilíbrio das prestações
Minuta 3 – Petição inicial pedindo alteração do valor de avença
Minuta 4 – Petição inicial para diminuição da pensão de alimentos
devida a filho menor
Minuta 5 – Petição Inicial: incêndio em viatura na oficina
Minuta 6 – Petição inicial: impossibilidade originária
Minuta 7 – Petição inicial para Segundo PER
Minuta 8 – Procedimento Cautelar Comum de suspensão de garantia
bancária autónoma
II. Contestações p. 67
Minuta 9 – Contestação: abuso de direito do inquilino a pedir obras
Minuta 10 – Contestação por desequilíbrio das prestações
Minuta 11 – Contestação a acção resolutiva defendendo a manutenção
de interesse na prestação
Minuta 12 – Contestação à alegada impossibilidade originária dum
Contrato promessa
Minuta 13 – Contestação por impossibilidade temporária
Minuta 14 – Contestação por falta de conexão da crise com os danos
Minuta 15 – Contestação: Furto de coisas consignadas em loja
Minuta 16 – Contestação por inexistência de caso fortuito
III. Cartas p. 113
Minuta 17 – Carta a declarar a caducidade de contrato de trabalho
Minuta 18 – Carta para senhoria por força do COVID 19
Minuta 19 – Carta do senhorio a declinar alteração ao contrato por causa
do COVID 19

C/IVA €18 | S/IVA €16,98

130 Páginas

9789895481217

Capa mole

Lombada 6,5 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,289



2020, maio  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Comercial

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

Minutas de Direito Insolvencial
Série Formulários
Maria Paula Gouveia Andrade

Início de PEAP
Início de PER
Acta de apresentação à insolvência
Apresentação à Insolvência (pessoa colectiva)
Apresentação à Insolvência (pessoa colectiva) – outra
Apresentação à Insolvência (pessoa singular)
Apresentação à Insolvência (pessoa singular) – outra
Apresentação à Insolvência (pessoa singular) – outra
Apresentação à Insolvência (pessoa singular) – outra
Pedido de declaração de insolvência
Embargos a sentença declaratória de insolvência
Recurso de sentença de declaração de insolvência
Reclamação de créditos
Resolução a favor da massa insolvente
Complemento de insolvência
Pedido de alimentos à massa insolvente
Requerimento de suspensão de execuções em curso
Requerimento para destituição do administrador de insolvência
Acção de separação e restituição de bens
Acção de verificação ulterior de créditos
Incidente de Plano de Pagamentos
Requerimento para impedir o enriquecimento sem causa da massa
insolvente
Procuração
Procuração (outra)
Queixa-crime por insolvência dolosa
Queixa-crime por insolvência negligente

C/IVA €24 | S/IVA €22,64

200 Páginas

9789898515957

Capa mole

Lombada 10 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,394



2019, dezembro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

Restituição Provisória de Posse
Série Formulários
João Botelho

I.             PETIÇÕES INICIAIS

II.            OPOSIÇÕES

III.          VARIA

C/IVA €23,5 | S/IVA €22,17

170 Páginas

9789898515827

Capa mole

Lombada 8,5 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,349



2019, outubro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

Minutas de Processo Penal
Série Formulários
Maria Paula Gouveia Andrade

Introdução
 Acção de responsabilidade civil contra o Estado (prisão ilegal)
 Apensação Processual
 Cancelamento de Registo Criminal
 Contrato de prestação de serviços jurídicos
 Cúmulo Jurídico
 Devolução de bens apreendidos (após absolvição)
 Devolução de bens apreendidos (pertencentes a terceiro)
 Habeas Corpus (SEF)
 Habeas Corpus (tráfico de droga)
 Incumprimento de multa em prestações
 Inibição de poder paternal (homicídio)
 Justificação Judicial de Óbito
 Pedido de indemnização cível (em separado)
 Pedido de indemnização cível (homicídio)
 Queixa- crime (Condomínio – abuso de confiança)
 Queixa- crime (denúncia caluniosa)
 Queixa- crime (violência doméstica)
 Recurso de cúmulo jurídico
 Recurso de prisão subsidiária
 Recurso de Revisão
 Recurso de revogação de liberdade condicional
 Recurso por falta de intérprete
 Requerimento de intervenção hierárquica
 Saída Jurisdicional
 Transferência definitiva
 Transferência internacional (MP)
 Transferência Internacional (Arguido)

C/IVA €24,83 | S/IVA €23,42

192 Páginas

9789898515759

Capa mole

Lombada 9,6 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,382



2019, setembro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

Procedimento Cautelar Comum
Série Formulários
João Botelho

I. PETIÇÕES INICIAIS
1. Funcionamento de Elevador no 8º andar
2. Encerramento de discoteca
3. Encerramento de posto de combustível ao lado duma escola
4. Intimação para não uso da casa de morada de família
5. Entrega de estabelecimento encerrado
6. Acesso a terraço pela fracção para realização de obras
7. Cessação de actos de mandatário
8. Recuperação de insígnias em Franchising
9. Proibição em sede de Propriedade Intelectual
10. Abstenção de uso de garantia bancária por fraude
11. Suspensão de gerente
II. OPOSIÇÕES
12. Não obrigatoriedade de obras pelo senhorio
13. Gravidade reduzida
14. Fácil reparabilidade
15. Inexistência de dano
16. Desproporcionalidade
17. Desnecessidade
18. Uso indevido da providência
19. Repetição da Providência
III. VARIA
20. Da inversão do contencioso em geral
21. Fundamentação para Pedido de inversão do contencioso
22. Fundamentação para Pedido de oposição a inversão do
contencioso
23. Pedido de auxílio de força pública
24. Prestação de caução
25. Pedido de levantamento de providência
26. Queixa crime por desobediência
27. Recurso de sentença que indeferiu providência
28. Responsabilidade do requerente

C/IVA €27 | S/IVA €25,47

224 Páginas

9789898515742

Capa mole

Lombada 11,2 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,43



2019, julho  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Comercial

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

Contratos Comerciais Diversos
Série Formulários
Maria Paula Gouveia Andrade

Arrendamentos comerciais
Contrato de arrendamento para habitação
Contrato de arrendamento comercial (simples)
Contrato de arrendamento comercial (com preferência e fiança)
Contrato de arrendamento comercial (com fiança)
Contrato de arrendamento imobiliário para fins não habitacionais
(contrato de outdoor)
Contrato de cessão de estabelecimento comercial
Contrato de locação de estabelecimento comercial
Contrato-promessa de trespasse
Contrato de trespasse
Distribuição comercial
Contrato de agência (ou representação comercial)
Contrato de concessão
Contrato de distribuição
Contrato de franquia
Garantias bancárias
Carta de conforto (fraca)
Carta de conforto (média)
Carta de conforto (forte)
Mandato de crédito
Garantia bancária autónoma
Diversos
Algumas notas sobre actas
Alojamento local
Contrato de abertura de crédito
Contrato de abertura de crédito com hipoteca
Contrato de depósito comercial
Contrato de factoring
Contrato de mediação imobiliária
Contrato de mútuo bancário
Contrato de prestação de serviços TVDE
Penhor mercantil (de equipamentos ou existências)
Procurações (alguns exemplos)

C/IVA €16,30 | S/IVA €15,38

144 Páginas

9789898515704

Capa mole

Lombada 7,2 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,31



2019, julho  |  2.ª Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

Responsabilidade Civil
Série Formulários
João Botelho

Acção de responsabilidade pré-contratual pelos prejuízos sofridos pelo
autor por ter deixado de arrendar um prédio seu, por estar convicto de
que ia concluir um negócio com o réu, que se frustrou por culpa
injustificada deste
Acção de responsabilidade pré-contratual de imobiliária contra cliente
incumpridor
Acção de responsabilidade pré-contratual por omissão de informações
relevantes numa cessão de quotas
Acção de responsabilidade civil médica
Acção de responsabilidade civil automóvel
Acção de responsabilidade civil automóvel
Acção de responsabilidade civil automóvel
Acção de responsabilidade civil por ofensa do direito à honra
Acção de responsabilidade civil por danos causados por animais
Acção de responsabilidade civil
Responsabilidade civil por omissão do dever de vigiar coisa imóvel
Acção de responsabilidade civil por culpa in vigilando
Acção de responsabilidade civil por venda de produtos defeituosos
Acção de responsabilidade civil extracontratual bancária
Acção de responsabilidade civil pós-divórcio
Acção contra vizinho barulhento
Acção de responsabilidade civil por danos causados por instalação de
gás
Responsabilidade por informações erradas
Responsabilidade por conselhos, recomendações
Responsabilidade civil decorrente de actividade perigosa
Responsabilidade civil decorrente de actividade perigosa
Danos reflexos
Responsabilidade de concessionário de auto-estrada
Responsabilidade pelo sacrifício em caso de cessação lícita de contrato
Responsabilidade do Estado

C/IVA €24,82 | S/IVA €23,42

192 Páginas

9789898515698

Capa mole

Lombada 9,6 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,382



2019, fevereiro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

Contratos Civis Diversos
Série Formulários
Maria Paula Gouveia Andrade

Arrendamento
Subarrendamento
Hospedagem
Locação de estabelecimento
Trespasse
Arrendamento rural
Arrendamento de campanha
Parceria pecuária
Contrato-promessa
Direito de preferência
Compra e venda
Doação
Permuta
Cessão da posição contratual
Mútuo
Comodato
Contratos de garantia
Consignação de rendimentos
Hipoteca
Hipoteca de veículos
Penhor
Penhor de direitos
Fiança
Reconhecimento de dívida
Transmissão singular de dívida
Prestação de serviços
Mandato
Depósito
Empreitada
Prestação de serviços de mediação financeira
Regulamento de associação de pais
Regulamento de condomínio
Algumas notas sobre actas
Algumas notas sobre procurações
Serviço doméstico

C/IVA €28 | S/IVA €26,42

312 Páginas

9789898515612

Capa mole

Lombada 15,6 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,562



2019, janeiro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Laboral

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

Qualificação do Contrato de
Trabalho
Série Formulários
João Botelho

I. Pró-Contrato de Trabalho
II. Pró-Contrato de Prestação de Serviços
III. Vária

C/IVA €14 | S/IVA €13,21

136 Páginas

9789898515605

Capa mole

Lombada 6,8 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,298



2018, outubro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

Processo Penal - Volume 1
Série Formulários
Frederico Tavares

 A Generalidades Processuais:

1- Procuração e substabelecimento
2- Requerimentos diversos

B Formulários em fase de inquérito

1- Denúncia e queixa
2- Assistente e pedido de indemnização civil
3- Requerimentos diversos

C Instrução

1- Abertura de instrução

D Medidas de coação

E Julgamento e sentença

1- Julgamento
2- Após sentença
3- Requerimentos diversos
4- Requerimentos orais em audiência de julgamento

F Recursos e penas

1- Recursos
2- Penas

G. Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça

C/IVA €29 | S/IVA €27,36

288 Páginas

9789898515551

Capa mole

Lombada 14,4 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,526



2018, julho  |  2.ª Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

Direitos da Personalidade
Série Formulários
João Botelho

I Providência Cautelar: 1- Providência cautelar não especificada de
defesa do direito à saúde e ao repouso pedindo a suspensão de
actividade ruidosa enquanto não forem tomadas medidas de
insonorização.
II Processo Comum: 2- Pedido de indemnização por ofensa à honra por
imputação de negligência profissional grave não provada. 3- Pedido de
indemnização devido a ofensa ao bom nome de uma empresa. 4- Uso
ilegítimo de imagem de jogador de futebol. 5- Pedido de indemnização
por violação do direito à intimidade e vida privada. 6- Pedido de
indemnização contra concessionária da conservação e exploração de
uma auto-estrada pela perturbação no descanso e sono dos moradores
de habitações contíguas. 7- Acção de indemnização contra vizinho
barulhento. 8- Acção pedindo a remoção de cães barulhentos e
indemnização por danos morais. 9- Pedido de indemnização por abuso
de liberdade de imprensa. 10- Petição de indemnização contra um
Banco por ilícita inclusão na Lista de Utilizadores de Risco. 11-
Contestação 1 a pedido de indemnização por ofensa a direito da
personalidade. 12- Contestação 2 a acção comum reclamando danos
não patrimoniais.
III Processo Especial: 13- Acção contra o destinatário duma carta
pedindo que este se abstenha de a publicar. 14- Acção para cessação de
anúncio de massagens eróticas em jornal por falta de confirmação de
identidade de anunciante. 15- Acção especial contra uso ilegítimo de
imagem de advogado. 16- Acção contra exposição de imagem pintada
num quadro a óleo duma pessoa sem o seu consentimento. 17- Acção de
um filho adulto pedindo para visitar sua mãe face à oposição dos irmãos
com quem a mãe vivia. 18- Acção especial pedindo encerramento de um
bar a partir das 22h. 19- Contestação 1 a acção especial de Tutela da
Personalidade. 20- Contestação 2 a acção especial de Tutela da
Personalidade. 21- Contestação 3 a acção especial de Tutela da
Personalidade. 22- Contestação 4 a acção especial de Tutela da
Personalidade.

C/IVA €19,90 | S/IVA €18,77

192 Páginas

9789898515544

Capa mole

Lombada 9,6 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,382



2018, janeiro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Administrativo

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

Contratos Públicos
Série Formulários
Luis M. Alves

I O diploma de revisão do Código dos Contratos Públicos: 1§- Os
princípios da contratação pública. 2§- O valor do contrato. 3§- O órgão
instrutor. 4§- As propostas variantes. 5§- Os impedimentos dos
operadores económicos e a sua relevação. 6§- O planeamento da
contratação. 7§- A consulta preliminar ao mercado. 8§- Os
procedimentos adjudicatórios comuns. 9§- A decisão de contratar. 10§-
O anúncio do procedimento e as regras de prevalências. 11§- O caderno
de encargos. 12§- A sanação de formalidades não essenciais. 13§- O
preço base. 14§- O preço ou custo anormalmente baixo. 15§- O critério
de adjudicação. 16§- A adjudicação por lotes. 17§- A minuta do contrato.
18§- A caução. 19§- O gestor do contrato. 20§- A fatura eletrónica. 21§- A
cessão da posição contratual por incumprimento do cocontratante. 22§-
O pagamento direto ao subcontratado. 23§- Os trabalhos
complementares. 24§- A resolução alternativa de litígios por meio de
arbitragem.
II Minutas: 1- Consulta preliminar ao mercado. 2- Decisão de não
contratação por lotes. 3- Fundamentação da escolha do ajuste
direto/consulta prévia. 4- Indicação das regras de apresentação de
proposta para lotes. 5- Decisão de não designação de júri. 6- Decisão de
designação do gestor do contrato e delegação de poderes. 7-
Complemento ao Anexo XII do Código dos Contratos Públicos para
centro de arbitragem institucionalizado.

C/IVA € | S/IVA €

108 Páginas

9789898515537

Capa mole

Lombada 5,4 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,256



2017, junho  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Comercial

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

Responsabilidade dos Gerentes e
Desconsideração Jurídica da
Personalidade
Série Formulários
João Botelho

Violação do dever de apresentação insolvência.
Responsabilidade dos gerentes por dissolução ilícita de sociedade
Outra Minuta de Acção de Responsabilidade civil contra liquidatários.
Responsabilidade dos gerentes por venda abusiva de um prédio da
sociedade para realizar os seus próprios interesses, em violação do
interesse social.
Responsabilidade dos gerentes da sociedade perante os credores que
procedam à venda do património da mesma para impedirem os
credores de satisfazerem os seus créditos, e fizerem seu o produto
daquela venda.
Pedido de Arresto resultante da Responsabilidade dos gerentes por
Abuso da personalidade Jurídica com subtracção do património à
garantia geral e comum dos credores.
Outro procedimento cautelar com Responsabilidade do gerente por
“Esvaziamento” de uma empresa em proveito de uma concorrente e
Responsabilidade civil por actos de concorrência desleal.
Responsabilidade da sócia gerente por ter contraído empréstimos em
nome da sociedade e aplicado o dinheiro na compra de bens próprios,
prejudicando os credores.
Responsabilidade delitual da sociedade e do gerente pelos danos
ilicitamente causados aos direitos de personalidade de terceiro pelo
funcionamento de um bar pertencente a uma sociedade comercial.
Responsabilidade do sócio gerente por confusão de patrimónios da
sociedade e o do sócio.
Acção contra encerramento abrupto dum estabelecimento e migração
dos activos para nova empresa com os mesmos sócios, no mesmo lugar
e igual objecto social.
Outra acção contra gerentes que encerraram o estabelecimento e
fizeram seus os bens.
(...)

C/IVA € | S/IVA €

142 Páginas

9789898515452

Capa mole

Lombada 7,1 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,307



2017, abril  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

Acções Cíveis Comuns
Série Formulários
Esmeralda Nascimento

Após uma pausa em que se verificaram profundas alterações no
processo civil e na própria organização judiciária, é agora altura do
Formulário de Acções Cíveis Comuns voltar a ser editado, na sua oitava
edição, na qual foram actualizadas as referências legais,
jurisprudenciais e doutrinárias.

C/IVA € | S/IVA €

314 Páginas

9789898515421

Capa mole

Lombada 15,7 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,565



2016, dezembro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

Condomínio
Série Formulários
João Botelho

Acção declarativa pedindo a nulidade parcial do título constitutivo.
Acção destinada a impedir o uso de fracção autónoma contra o fim a
que é destinada.
Acção contra vendedor de fracção autónoma pedindo a eliminação de
defeitos em partes comuns do prédio.
Providência cautelar contra o condomínio para o exercício de um direito
de personalidade.
Acção pedindo a demolição de construções ilícitas feitas em partes
comuns do prédio.
Acção pedindo a retirada de uma conduta de evacuação de fumos e
gorduras.
Acção pedindo indemnização por uso indevido da fracção.
Acção especial de exoneração do administrador do condomínio.
Acção especial para apresentação de coisas ou documentos (artigo
1045.º cpc).
Acção especial para nomeação de administrador na propriedade
horizontal.
Acção de anulação de deliberação do condomínio.
Oposição à execução de acta de condomínio.
Queixa-crime por abuso de confiança.
Oposição à execução de acta de condomínio 2.
Contestação a embargos de condómino executado.
Oposição à execução de acta de condomínio 3.
Oposição à execução de acta de condomínio 4.
Acção contra condomínio por omissão ilícita de reparação de danos nas
partes comuns.

C/IVA € | S/IVA €

314 Páginas

9789898515391

Capa mole

Lombada 15,7 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,565



2017, novembro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Comercial

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

Insolvência e Recuperação de
Empresas
Série Formulários
Nuno Miguel Vieira da Silva

A presente obra continua com o escopo de tratar todo o processo de
insolvência e recuperação, até ao seu termo ideal, ou melhor tratar todo
o processo, mas aquele que serenamente segue os fins da insolvência e
revitalização de empresas, tal como se retira do espírito do Código de
Insolvência e Recuperação de Empresas.
De resto se não fosse nestes moldes, teríamos para aqui expor um
“tratado” e não um livro de minutas, que pretendemos simples e de fácil
apreensão, que ajude o leitor na sua vida prática e não o contrário.
Interessa igualmente referir que as presentes minutas, estão atualizadas
para funcionarem no novo figurino de organização judiciária, ou seja, ao
abrigo da Lei n.º 62/2013 de 26 de Agosto (L.O.S.J) e Decreto-Lei n.º
49/2014 de 27 de Março (R.L.O.S.J) obviamente também se encontram
redigidas em prol do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março com a última
redação pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro.
Optámos, porém nesta edição revê-la e aumentá-la com requerimentos
que entendemos enriquecerem um pouco mais a obra.

C/IVA € | S/IVA €

224 Páginas

9789898515353

Capa mole

Lombada 11,2 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,43



2016, agosto  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

Requerimentos Probatórios em
Processo Civil
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

C/IVA €21 | S/IVA €19,81

240 Páginas

9789898515346

Capa mole

Lombada 12 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,454



2016, maio  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

Responsabilidades Parentais
Série Formulários
João Botelho

Inquérito Pré-contratual
Acordo de Regulação de Exercício Responsabilidades Parentais (guarda
conjunta)
Acordo de Regulação de Exercício Responsabilidades Parentais (guarda
única)
Declaração de autorização para o menor viajar
Requerimento inicial para regulação do exercício de responsabilidades
parentais (acordo)
Cláusulas oportunas para elaborar acordos de regulação das
responsabilidades parentais
Requerimento inicial para regulação do exercício de responsabilidades
parentais
Petição de alteração de acordo regulação de responsabilidades
parentais, permitindo mudança de local de trabalho.
Petição para alteração do regime de responsabilidades parentais para
guarda conjunta
Petição de alteração do regime de responsabilidades parentais para
guarda alternada por vontade do menor
Petição para alterar para guarda única do Pai
Petição para alteração de regime de visitas por suspeitas de abuso
sexual de menor
Petição para alterar para guarda única da Mãe
Requerimento inicial para exercício do direito de visitas de avós ao neto
Requerimento a solicitar a presença dos avós paternos na conferência
Alegações pro avós
Alegações contra visitas dos avós
Requerimento a demover a audição da criança.
Alegações pro guarda única a favor do Pai
Alegações pro guarda única a favor da Mãe
(...)

C/IVA €29 | S/IVA €27,36

240 Páginas

9789898515315

Capa mole

Lombada 12 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,454



2015, setembro  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Civil

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

Acidentes de Viação
Série Formulários
José C. Fernandes

Petição inicial - indemnização devida pela privação do uso
Petição inicial - indemnização pela mora na resposta-proposta da
seguradora
Petição inicial - indemnização devida pela privação do uso
Petição inicial - morte
Petição inicial - morte de passageiro proprietário
Petição inicial contra o fga – falta de seguro
Petição inicial – indemnização pelo dano biológico
Petição inicial - atropleamento - dano biológico - perda da capacidade
de ganho
Petição inicial - concessionária de auto-estrada
Petição inicial - acidente ocorrido no estrangeiro
Petição inicial - acidente in intinere - intervenção principal espontânea
Petição inicial - acidente in itinere - direito de reembolso contra o
sinistrado
Petição inicial - acidente in itinere - sub-rogação contra o responsável -
concessionária de auto-estrada
Petição inicial - direito de regresso da seguradora contra condutor
embriagado
Petição inicial - exercício de direito de regresso contra proprietário que
incumpriu obrigação de celebrar contrato de seguro e contra condutor
sem habilitação legal
Petição inicial - arbitramento de reparação provisória
Petição inicial - seguro de danos próprios - furto
Incidente de liquidação
Contestação - ilegitimidade passiva do lesante
Contestação - falta de seguro
Contestação - indemnização devida pela privação do uso
Contestação - prescrição
Contestação - oposição provocada
Contestação com dedução de incidente de intervenção acessória
provocada para posterior exercício do direito de regresso
Articulado superveniente - ampliação do pedido
Requerimento - ampliação do pedido - pedido de indeferimento
Requerimento - segunda perícia

C/IVA € | S/IVA €

404 Páginas

9789898515285

Capa mole

Lombada 20,2 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,7



2016, fevereiro  |  2.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

Oposição à Execução e à Penhora
Série Formulários
João Botelho

CAPÍTULO I - EMBARGOS DE EXECUTADO EMBARGOS DE EXECUTADO A
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSACÇÃO NULA.
CAPÍTULO II - EMBARGOS DE TERCEIRO
CAPÍTULO III - OPOSIÇÃO À PENHORA

C/IVA € | S/IVA €

344 Páginas

9789898515254

Capa mole

Lombada 17,2 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,61



2015, junho  |  1.ª Edição

Série Formulários

Direito Processual

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

Arresto
Série Formulários
João Botelho

Arresto contra construtor civil
Arresto de créditos pedido por ex-gerente destituído ad nutum
Arresto de carros
Arresto fundamentado em abuso de direito societário i
Arresto fundamentado em abuso de direito societário ii
Arresto fundamentado na insuficiência de património conhecido
Arresto fundamentado em montante de crédito muito elevado
conjugado com falta de liquidez do devedor
Arresto de coisas oneradas e do bem transmitido
Arresto de bens de terceiro em acção de impugnação pauliana a
instaurar
Arresto de bens de terceiro tendo sido já instaurada acção pauliana
Oposição a arresto por o crédito ser considerado inexistente
Oposição com pedido de redução do objecto do arresto
Oposição a arresto laboral
Oposição com pedido de litigância de má fé
Resposta a pedido de litigância de má fé
Oposição mediante recurso
Recurso de arresto por falta de periculum in mora
Recurso de arresto apesar do anúncio dum trespasse
Resposta a pedido de litigância de má fé
Oposição a arresto contra fiel depositário
Justificação de fiel depositário contra pedido de ar- resto
Embarg os de terceiro proprietário que ainda não registou o imóvel
Outros embargos de terceiro de proprietário que ainda não registou
imóvel
Contestação a embargos de terceiro de penhora de- corrente de arresto
Contestação de embargos de executado a crédito exequendo arrestado
Acção de indemnização por arresto injustificado
Pedido de levantamento de arresto (art.º 771/4 ncpc)
Pedido de substituição de arresto por caução
Pedido de venda antecipada de bem arrestado
Pronuncia do executado-arrestado sobre o crédito reclamado ( art .º
792.º/2  ncpc)
Reclamação de créditos do credor arrestante

C/IVA €22,25 | S/IVA €20,99

244 Páginas

9789898515179

Capa mole

Lombada 12,2 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,46


