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Expressões e Vocábulos Latinos

Valter Pinto Ferreira

Sem a pretensão de ser tratado como um dicionário de latim, o trabalho
que ora se oferece à crítica tem como principal objectivo traduzir,
explicando sempre que relevante, não apenas as máximas latinas do
Direito Antigo, mas igualmente locuções várias que, pese embora se não
utilizem no dia-a-dia jurídico e judiciário, relevam pela riqueza do
conhecimento.
Assumidamente dirigida aos actores do Direito, porque aí encontra
muitos dos exemplos que facilitam a compreensão do que se traduz,
acreditamos que esta obra interessará outrossim àqueles que se
dedicam a áreas distintas, razão pela qual se procurou adoptar uma
linguagem mais prática do que técnica, assim procurando chegar a
todos, e a cada um.

Licenciado e mestre em Direito, Valter Pinto Ferreira ingressou no
Centro de Estudos Judiciários no ano de 2018, sendo actualmente Juiz
de Direito.
Obteve o Certificado de Competências Pedagógicas, assim como o
Certificado de Competências em Tecnologias da Informação e da
Comunicação, e participou em diversas acções de formação, das quais
de destacam o Branqueamento de Capitais, os Direitos Humanos, o
Direito Constitucional e Tramitação Processual no Tribunal
Constitucional ou o Direito da União Europeia.
É autor de artigos científicos publicados em Revistas Jurídicas como a
Revista de Direito da Universidade Lusíada do Porto, a Scientia Iuridica
ou a JULGAR, tendo subordinado a tese de Mestrado ao tema da
eutanásia, sob o título «Eutanásia: Julgar a Medicina ou Curar o Direito?».
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Código das Sociedades Comerciais -
Parte Geral
Notas de Jurisprudência
João Botelho

O presente trabalho visa divulgar a jurisprudência cardeal sobre as
sociedades comerciais a partir dos artigos do código, seguindo um
critério cronológico decrescente.
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Inteligência Artificial e Processo
Penal

Hugo Luz dos Santos

A quarta revolução industrial que está a despontar na arena social
infligirá momentosas alterações no nosso quotidiano. A inteligência
artificial e a internet of things -polarização dialéctica com base na qual
avultará, quer a robotização do ser humano, quer a mirífica
humanização da máquina - metamorfosearão o processo penal para
sempre. Beyond recognition. Emergirá, a partir dessa polaridade
dialéctica, um novo Direito (Processual) Penal da Segurança Máxima. É
desse neófito quadro dogmático-legal que esta monografia cuidará.

Hugo Luz dos Santos é Doutor em Direito e Professor Universitário. É
Assistente (em tempo parcial) da Faculdade de Direito da Universidade
de Macau e Assistente da City University of Macau. É Magistrado do
Ministério Público (em licença sem vencimento). É Perito (Research
Fellow) no Forum for International Conciliation and Arbitration (FICA,
Oxford, Reino Unido). Foi Agraciado com a Fellowship of the Royal
Society of Arts of the United Kingdom “in recognition of his outstanding
contributions to the fields of justice, rule of law and policy worldwide”
(Londres, Reino Unido). Desempenha, ainda, as funções de Senior Cross-
Border Dispute Resolution Advisor da Alexander Byrne and Sidhu and
Partners (San Jose, Costa Rica). É autor de 18 monografias e de dezenas
de artigos científicos publicados nas melhores revistas da especialidade
nacionais e estrangeiras.
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Justiça e Direito q.b.

André Lamas Leite

A presente obra reúne uma série de artigos de opinião no jornal
"Público", sobre Justiça e Direito. Visa dar uma visão panorâmica de
vários assuntos, numa linguagem acessível a não-juristas não se
furtando o autor a dar a sua opinião em temas complexos.
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Código de Processo Penal - Anotado
e Comentado - Volume I

Hugo Luz dos Santos

O Código de Processo Penal é um instrumento legislativo de
importância precípua no quotidiano dos profissionais forenses
(advogados, magistrados, órgãos de polícia criminal e demais
intervenientes processuais) e dos cidadãos que interpelam diariamente
o sistema de administração de justiça penal.
O objectivo primacial que preside a esta anotação e comentário é, do
ponto de vista perspectivo, decantar o sentido e alcance das normas
processuais penais que se encontram esculpidas neste momentoso
compêndio legislativo.
Esta obra colima- se, outrossim, do ponto de vista prospectivo, a
cinzelar as linhas motrizes do amanhã processual penal.

Esta anotação e comentário leva em conta as sucessivas alterações
introduzidas na versão originária do Código de Processo Penal até à
Lei n.º 94/2021, de 21 de Dezembro.
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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
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Código Cooperativo e Legislação da
Economia Social

António Rebelo Almeida

I – CÓDIGO COOPERATIVO
1 – Lei n.º 119/2015, de 31 de agosto (Aprova o Código Cooperativo)
2 – Lei n.º 66/2017, de 9 de agosto (Primeira alteração à Lei n.º 119/2015,
de 31 de agosto, que aprova o Código Cooperativo)
II – LEGISLAÇÃO DA ECONOMIA SOCIAL
1 – Lei n.º 30/2013, de 8 de maio (Lei de bases da economia social)
2 – Decreto-Lei n.º 282/2009, de 7 de outubro (Cria a Cooperativa
António Sérgio para a Economia Social)
3 – Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto (Lei-quadro das entidades
administrativas independentes com funções de regulação da atividade
económica dos setores privado, público e cooperativo)
4 – Decreto-Lei n.º 39/2017, de 4 de abril (Procede à 1ª alteração ao
Decreto-Lei n.º 282/2009, de 7 de outubro)
5 – Lei n.º 12/2017, de 2 de maio (Altera a Lei n.º 67/2013, de 28 de
agosto)
6 – Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto (Aprova o Código das
Associações Mutualistas)
7 – Decreto-Lei n.º 37/2019, de 15 de março (Clarifica o regime
transitório de supervisão das associações mutualistas)
III – NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA
RELATIVAS À ECONOMIA SOCIAL
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A Perda de Chance no Direito
Português

Maria Malta Fernandes

O texto publicado corresponde, no essencial, à tese de doutoramento
em Direito apresentada na Faculdade de Ciências Jurídicas e do
Trabalho (Escola Internacional de Doutoramento) da Universidade de
Vigo a 16 de junho de 2021

O presente trabalho intitulado “A Perda de Chance no Direito
Português” diz respeito a uma investigação na área da responsabilidade
civil que pretende dar resposta às lacunas normativas face à crescente
aceitação jurisprudencial da indemnização do dano decorrente da
perda de chance (ou de oportunidade).
O desenvolvimento de uma investigação fora do regime de dedicação
académica exclusiva tem a dificuldade de estar totalmente disponível
para aquela tarefa; todavia, na escolha do tema, quisemos integrar a
nossa experiência profissional na prática do direito assim como a
dedicação ao ensino de tal forma que o tema em análise tenha uma
autêntica projeção problemática. As reflexões aqui vertidas pretendem,
pois, servir de apoio à evolução jurisprudencial e normativa no contexto
do ordenamento jurídico português.
Aqui chegados, determinada a vocação com que abordamos a árdua
tarefa de pesquisa, é necessário, como questão preliminar, indicar o
motivo da escolha do tema da perda de chance (ou de oportunidade)
dentro do universo de possibilidades que a evolução recente do direito
da responsabilidade civil no contexto português e comuntário tem vindo
a ser chamado a conformar.
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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

9789899026384

Capa mole

Lombada 7,6 mm

Altura 210 mm x Largura 160 mm

Kgs ,322



2022, março  |  1.ª Edição

Monografia

Direito Processual

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

A Prova Ilícita no Processo Civil
Moçambicano
Da Problemática da Colisão de Direitos
Fundamentais
Alfredo Faife

(…) Neste estudo, o Autor analisa juridicamente o efeito jusprocessual
do modo de obtenção da prova no resultado do próprio processo,
sobretudo quando a apresentação ou a produção da referida prova viole
direitos fundamentais. Isto é, busca responder à seguinte pergunta: em
Processo Civil o uso de prova ilícita pode conduzir a resultados lícitos?
No fundo, tal como sintetiza na frase de Ovídio citada nesta obra, o
Autor discute se em matéria da prova em Processo Civil os fins justificam
os meios – e se sim, em que termos?
Portanto, nesta obra “A Prova Ilícita no Processo Civil Moçambicano –
Da Problemática da Colisão de Direitos Fundamentais”, o Autor revela-
nos, através do método jurídico, um percurso dogmático enriquecedor
que conduz o leitor à resposta ao complexo problema objecto deste
estudo.
Como corolário, é interessante perceber, a final, que entre as correntes
doutrinárias que pugnam pela total invalidade da prova ilícita em
Processo Civil e as contraditórias, de cariz mais liberal, que defendem a
validade absoluta dessa prova em homenagem à verdade material; o
Autor optou por um moderado tertium genus (terceira via), fazendo jus
ao ditado que reza que a virtude está no meio (virtus in medium est). (…)
In Prefácio
GILBERTO CORREIA
Advogado, Jurisconsulto e Docente Universitário
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