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Direito

ISBN: 9789726852100
Ação Executiva
Nº Páginas: 376
Ano de Edição: 2013
€ 21,90

Reforma da Ação Executiva pelo Novo Código de Processo
Civil Código Civil Código de Processo Civil Regulamentação de
Vários Aspetos das Ações Executivas Cíveis Registo
Informático de Execuções Tramitação Eletrónica dos Processos
Judiciais Meios Eletrónicos de Identificação do Executado e
dos seus Bens Sistemas de Apoio a Situações de
Sobreendividamento Lista Pública de Execuções Pagamentode
Remunerações dos Serviços Prestados por Instituições
Jurisprudência Índices Analítico e Sistemático

ISBN: 9789726852322
Admissibilidade da Prova Ilícita em
Processo Civil
Morgado, Pedro Trigo
Nº Páginas: 184
Ano de Edição: 2016
€ 21,50

Direito

Direito
ISBN: 9789726852285
Casos e Causas
Abreu, Carlos Pinto De
Nº Páginas: 206
Ano de Edição: 2016
€ 25,90

Há processos e julgamentos que ficam na história. Que são
recordados pelas personagens que neles intervêm. Que são
memória de situações originais, de limite ou de ruptura. De
momentos de coragem ou de brilhantismo retórico. Que valem
pelos seus vilões e heróis. Pelos seus santos e mártires. Pelas
vítimas ou pelas injustiças. Pelas causas ou pelas
consequências. Que, no seu tempo, foram o culminar de
reformas ou o fim de reformistas; início de revoluções ou
término de eras ou regimes. Ou nos quais se fez,
simplesmente, Justiça. Outras – e muitas – poderiam ser as
escolhas, mas optámos por tratar alguns grandes julgamentos
da história da humanidade, obviamente abordando, um a um,
desde a história antiga à história moderna. No ocidente.
Excluímos propositadamente os grandes casos nacionais.
Deles trataremos no futuro. Fomos ao resto do mundo. Da
Grécia clássica, ao fim do século XIX. Do princípio da história
escrita até há cerca de alguns anos atrás.Processos e
julgamentos, dramas ou comé...

Direito

Direito

ISBN: 9789726851875
Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas (CIRE)
Nº Páginas: 404
Ano de Edição: 2012
€ 17,60

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de março
Atualizado até á Lei n.º 16/2012, de 20 de abril Sireve Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial
Recuperação Extrajudicial de Revitalização - Princípios
Orientadores Processo Especial de Revitalização - Regime de
Regularização Voluntária de Contribuições e Quotizações
Devidas à Segurança Social - Declaração de Empresas em
Situação Económica Difícil - Recuperação de Créditos Fiscais e
da Segurança Social - Garantia do Estado a Empréstimos
Bancários - Garantias Pessoais pelo Estado ou por Outras
Pessoas - Colectivas de Direito Público - Dedução de Prejuízos
Fiscais - Estatuto do Administrador da Insolência Remuneração do Administrador da Insolvência Nomeado pelo
Juiz - Regime Jurídico das Sociedades de Administradores da
Insolvência - Índices Analíticos e Sistemático

ISBN: 9789726851899
Arrendamento Urbano ( NRAU )
Machado, Soares
Nº Páginas: 670
Ano de Edição: 2014
€ 34,90

“Admissibilidade da Prova Ilícita no Processo Civil” procura dar Novo Regime do Arrendamento Urbano Comentado e Anotado
resposta a um problema pouco discutido na doutrina, mas com Legislação Complementar Legislação Anexa
uma relevância apreciável para a prática jurídica: poderão, ou
não, ser utilizadas, em processo civil, provas que de alguma
forma violem disposições de direito adjetivo ou substantivo?
Quebrando com perspetivas formalistas e inflexíveis defendidas
pela doutrina mais visível e acompanhando as decisões
jurisprudenciais que têm logrado libertar-se dessas conceções,
o estudo propõe uma solução consentânea com os objetivos de
descoberta da verdade material e de obtenção da decisão
materialmente justa, que vêm orientando a evolução do
processo civil moderno. Tal solução passará, as mais das
vezes, pela ponderação dos interesses concretamente
envolvidos.

ISBN: 9789726852087
Autarquias Locais
Nº Páginas: 594
Ano de Edição: 2014
€ 29,90

Lei no 75/2013, de 12 de setembro Retificada pelas
Declarações de Retificação n.os 46-C/2013, de 1 de Novembro
e 50-A/2013, de 11 de Novembro - Disposições constitucionais
e comunitárias - Novo regime jurídico - Competências Funcionamento - Associativismo - Organização dos serviços Tutela administrativa - Eleições - Limites à Renovação
Sucessiva de Mandatos - Referendo local - Princípios de ação Regime financeiro - Regime geral das taxas - Princípios e
regras orçamentais - SIADAP Adaptado - Responsabilidade
criminal e disciplinar - Crimes de responsabilidade dos titulares
de cargos políticos - Índices Analítico e Sistemático

Direito

ISBN: 9789726852049
Código de Processo Penal 2013
Nº Páginas: 756
Ano de Edição: 2013
€ 34,90

Aprovado pelo Decreto -Lei nº 78/87 de 17 de Fevereiro
Alterado até à Lei nº 120/2013, de 21 de Fevereiro _ Regime
de Mediação Penal _ Regime de Júri em Processo Penal _
Processamento e Julgamento das Contravenções e
Transgressões _ Pena da Prestação de Trabalho a Favor da
Comunidade _ Vigilância Electrónia _ Perícias Médico-Legais e
Forenses _ Utilização de Câmaras de Vídeo pelas Forças e
Serviços de Segurança em Locais Públicos de Utilização
Comum _ Mandado de Detenção Europeu _ Lei de
Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais _
Acesso ao Direito dos Tribunais _ Acesso à Justiça nos Litígios
Transfronteiriços _ Proteção de Testemunhas em Processo
Penal _ Lei da Imprensa _ Legislação Complementar _ Índices
Analítico e Sistemático

Direito
ISBN: 9789726851905
Código Civil
Nº Páginas: 846
Ano de Edição: 2012
€ 31,50

Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966 Alterado
até à Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto - Novo Regime do
Arrendamento Urbano ( NRAU ) ( Republicado pela Lei n.º
31/2012, de 14 de agosto) - Diretivas Antecipadas de Vontade Lei-Quadro das Fundações - Regime Jurídico do
Apadrinhamento Civil - Medidas de Proteção das Pessoas que
Vivam em Economia Comum - Medidas de Proteção das
Uniões de Facto - Sistema de Mediação Familiar - Lei da
Liberdade Religiosa e Regulamento - Regime de Arrendamento
Rural - Regime Jurídico da Habitação Periódica - Normas
Regulamentares do Regime da Propriedade Horizontal Regime Jurídico das Cláusulas Contratuais Gerais - Índices
Analítico e Sistemático

Direito
ISBN: 9789726852025
Código Penal com Legislação
Complementar 2013
Nº Páginas: 756
Ano de Edição: 2013
€ 34,90

Aprovado pelo Decreto-Lei nº 400/82, de 23 de Setembro
Alterado até à Lei nº 19/2013, de 21 de Fevereiro Modificações
que incidem sobre: _ Pena Acessória de Proibição de Conduzir;
_ Instituto da Prescrição; _ Natureza do crime de furto simples
e o crime de furto qualificado; _ Crime de resistência e coação
sobre funcionário; _ Crime de falsas declarações ( novo tipo
legal ) Legislação Complementar Índices Analítico
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ISBN: 9789726852032
Códigos Penal e de Processo Penal
2013
Nº Páginas: 468
Ano de Edição: 2013
€ 23,90

A apreensão do nosso Direito Criminal só é possível com a
conjunta operação do direito substantivo concomitantemente
ao adjectivo. Nesta perspetiva empreendeu a Petrony Editora
realizar este trabalho que reúne os Códigos Penal e de
Processo Penal num mesmo volume, projeto no qual muito me
honra participar. Para além deste facto, há ainda a considerar a
grande valia que é para o prático do foro, para o estudante ou
para o mero interessado nestas temáticas, ter ao seu alcance,
num mesmo livro, ambos os Códigos, numa edição sucinta. A
boa aceitabilidade que esperamos certamente estará
igualmente sustentada na circunstância de dele constarem
duas boas ferramentas auxiliares: um bom índice analítico e um
bem desenvolvido índice sistemático. Nesta edição dos
Códigos Penal e de Processo Penal reproduzem-se estes
diplomas com as alterações a que foram sujeitos: o Código
Penal, republicado pela Lei n.º 59/2007, de 4 de setembro,
retificada pela Declaração de Retificação n.º 102/2007, de 3...

ISBN: 9789726852346
Conteúdo e Limites do Princípio
Inquisitório na Jurisdição Voluntária
Fialho, António José
Nº Páginas: 112
Ano de Edição: 2017
€ 14,90

A jurisdição voluntária constitui uma das formas de exercício
da atividade jurisdicional, na qual o órgão que a exerce,
fazendo uso da iniciativa probatória que considere necessária e
com recurso a critérios de conveniência e de oportunidade,
tutela interesses privados, com vista à constituição, formação,
eficácia, validade ou extinção de uma relação ou situação
jurídica ou, em determinados casos e perante circunstâncias
supervenientes que o justifiquem, a alterar essa relação ou
situação jurídica. Esta iniciativa probatória do tribunal não tem
como limites de cognição os factos essenciais, mas a
instrumentalidade do procedimento, a admissibilidade das
provas, a decisão em tempo razoável, a imparcialidade do
tribunal e a natureza injuntiva de certas normas de tramitação
dos procedimentos de jurisdição voluntária. "Este estudo revela
uma análise exaustiva da doutrina e da jurisprudência sobre a
jurisdição voluntária, por um lado, e os poderes do juiz no
processo civil, por outro. Al...

Direito

Direito

ISBN: 9789726852179
Direito da Contratação Colectiva de
Trabalho Anotado e Comentado
Perdigão, Carlos
Nº Páginas: 302
Ano de Edição: 2014
€ 16,50

Jurisprudência Legislação Complementar Casos Práticos

ISBN: 9789726852353
Direito Fiscal Angolano
Machado, Jónatas E. M.
Nº Páginas: 310
Ano de Edição: 2017
€ 29,90

Angola acaba de empreender uma reforma de todo o sistema
fiscal. A mesma vem num momento especialmente oportuno,
em que urge reposicionar o país no contexto da economia
global e dotá-lo de um quadro jurídico-tributário favorável ao
desenvolvimento. Um sistema fiscal bem apetrechado e
funcional contribui para a formalização e diversificação da
economia, o alargamento da base tributária do Estado e o
alívio da carga fiscal que incide sobre as famílias e as
empresas, libertando recursos para o investimento, o
crescimento económico e a criação de emprego. 1. Introdução
2. Teoria Geral do Tributo 3. As Relações do Direito Tributário
com Outros Ramos do Direito 4. Relações do Direito Tributário
com Outras Disciplina 5. Direito Constitucional Tributário 6.
Direito Internacional Tributário 7. Estados em Desenvolvimento
e Tributação 8. Opções de Concepção do Sistema Fiscal —
Tópicos Sobre o Design da Tributação do Rendimento 9.
Considerações Gerais Sobre a Tributação do Sector Petrol...

Direito

Direito

ISBN: 9789726852360
Imigração e Direitos Humanos
Gil, Ana Rita
Nº Páginas: 752
Ano de Edição: 2017
€ 50,70

A imigração é um dos temas mais debatidos da atualidade,
suscitando preocupações diversas quanto à sua influência na
sustentabilidade do Estado social, no emprego, na população,
na identidade cultural e nacional ou na segurança interna e
externa. Por isso, os Estados têm vindo a reforçar os poderes
soberanos de controlo da imigração, entendendo por vezes ter
o direito de determinar, de forma totalmente discricionária,
quem entra ou permanece nos seus territórios. No entanto, a
evolução da jurisprudência nacional e internacional tem
caminhado no sentido de apontar limites às políticas de
imigração. É o que se verifica nas situações em que estão em
causa direitos humanos dos estrangeiros — como a vida, a não
sujeição a tortura ou tratamentos desumanos ou degradantes,
a família, a vida privada, ou a proteção da criança — as quais
podem implicar, em alguns casos, verdadeiros direitos de
entrada ou permanência de estrangeiros no território, ou
mesmo a regularização do seu estatuto legal....

ISBN: 9789726852063
Instituto do Crime Continuado, O
Marques, José António Rodrigues
Nº Páginas: 177
Ano de Edição: 2013
€ 15,90

A presente monografia destina-se fundamentalmente a servir
de base de trabalho aos operadores forenses, sempre que
tiverem de tratar o instituto do crime continuado.
Preocupámo-nos em fornecer uma visão evolutiva da figura,
desde a sua génese histórica, até ao seu tratamento actual,
seja pela doutrina, seja pela jurisprudência, com base no direito
positivo vigente. Visámos neste trabalho abordar e fornecer
todo o leque de perspectivas sob as quais é possível entender
o crime continuado. Não nos dispensámos, aqui e além, de
expressar a nossa posição, justamente onde julgámos ser mais
importante fazê-lo, se bem que o cunho de impessoalidade,
provocando no leitor e destinatário o esforço da própria
solução, seja a tónica dominante. Encontramo-nos abertos a
críticas que sejam de contributo para um eventual futuro
aperfeiçoamento deste estudo, que ora se coloca ao dispor de
todos. E de elementar justiça que expressemos o nosso
agradecimento pelo contributo prestado na disponibil...

Direito
ISBN: 9789726852308
Direito Constitucional Internacional
Queiroz, Cristina
Nº Páginas: 208
Ano de Edição: 2016
€ 23,50

O estudo que se publica contém o programa da disciplina de
“Direito Constitucional Internacional” a ser leccionado em
conferências, seminários e workshops interactivos no Curso de
Mestrado em Ciências Jurídico-Políticas na Faculdade de
Direito da Universidade do Porto. A respectiva finalidade e
approach metodológicos destinam-se a incentivar uma melhor
compreensão crítica das diferentes posições que se colocam
não apenas no domínio do Direito Constitucional, mas também
no domínio do Direito Europeu e do Direito Internacional, no
quadro de um conceito “policêntrico” e “pan-europeu”.
Compreende, nestes precisos termos, uma análise “plural” do
Direito, incluindo a jurisprudência dos tribunais de Justiça
Constitucional, a nível nacional, e do Tribunal de Justiça da
União Europeia e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem,
a nível europeu e regional, no quadro de uma “jurisdição
constitucional” a funcionar a “vários níveis”. Hoje, a consagrada
“abertura” à Europa e ao mundo, incluin...

Direito Civil
ISBN: 9789726852261
Família das Crianças na Separação
dos Pais, A
Silva, Joaquim Manuel da
Nº Páginas: 154
Ano de Edição: 2016
€ 16,80

Este trabalho representa, sem grandes alterações, a
Dissertação de Mestrado em Direito defendida em 01-02-2016
na Universidade Autónoma de Lisboa. O seu autor, também
licenciado em Filosofia, Juiz de Direito na área especializada
de Família e Menores há mais de 10 anos, faz neste trabalho
uma reflexão sobre as responsabilidades parentais que
representa a evolução da sua prática jurisprudêncial. Parte da
constatação de que a criança perde a sua família na
circunstância dos seus pais viverem separados, em regra
inundados em conflitos e com abandonos parentais frequentes.
Preocupado com esta realidade profundamente adversa para a
saúde e desenvolvimento das crianças, na sua prática
jurisprudencial desenvolveu um conjunto de procedimentos e
técnicas que visam ultrapassar este estado de coisas, que
foram sendo enriquecidos e alimentados em incursões nos
conhecimentos interdisciplinares, na evolução histórica da
família e posicionamento dos adultos e crianças na mesma,
que aqui descreve e...

Direito Fiscal
ISBN: 9789726852162
IRS IRC IMI IMT EBF 2014
Nº Páginas: 901
Ano de Edição: 2014
€ 32,00

Atualizado até às Leis nos 83-C/2013, de 31 de dezembro
Orçamento de Estado para 2014 e 2/2014, de 16 de janeiro
Reforma do IRC _ Códigos _ Reforma do IRC _ Tabelas de
Retenção na Fonte para 2014 _ Lei Geral Tributária _ Regime
Geral das Infracções Tributárias _ Código de Procedimento e
de Processo Tributário _ Regulamento da Inspecção Tributária
_ Arbitragem Tributária _ Fundos e Sociedades de Investimento
Imobiliário para Arrendamento Habitacional _ Regime
Excepcional de Regularização Tributária ( RERT III ) _
Legislação Complementar
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ISBN: 9789726852384
Justiça Constitucional
Queiroz, Cristina
Nº Páginas: 344
Ano de Edição: 2017
€ 34,90

O estudo que se publica reproduz as lições da Autora na
disciplina de “Justiça Constitucional”. Estas não se centram
unicamente no chamado “Direito Processual Constitucional”,
antes nas funções e no papel que deve jogar a Justiça
Constitucional no quadro de um Estado de Direito democrático
e constitucional. Sem esquecer a chamada “Jurisdição
Constitucional Multinível” no quadro de uma “abertura”,
“cooperação” e “interdependência” entre a ordem jurídica
nacional e as restantes ordens jurídicas, designadamente, a
europeia e a internacional. Um outro dado a reter - a relevância
que se concede ao Direito Constitucional norte-americano, e,
na Europa, ao Direito Constitucional alemão, que integram, o
primeiro, a Jurisdição Constitucional mais antiga, e que serviu
de modelo aos Tribunas de Justiça Constitucional europeus,
inclusive no sistema europeu kelseniano de justiça
concentrada, de tal sorte que não se poderá conhecer em
profundidade e rigor o Direito Constitucional sem um bom
conhec...

ISBN: 9789726852315
Lei 102/2009 - Regime Jurídico da
Promoção da Segurança e Saúde no
Trabalho Anot...
Marecos, Diogo Vaz
Nº Páginas: 352
Ano de Edição: 2016
€ 29,90

Fruto do desenvolvimento humano, cientifico e social nas
sociedades europeias, é hoje pacífico que o exercício de uma
qualquer actividade profissional tem de ser realizado em
condições de segurança e saúde, para aquele que presta a
actividade, sendo um dever de todos e não apenas do
empregador zelar que assim seja, de forma continuada e
permanente. Nesta senda, o Regime Jurídico da Promoção da
Segurança e Saúde no Trabalho, aprovado pela Lei n.º
102/2009, veio trazer exigências acrescidas face àquelas que
se consagravam em legislação anterior. Em face destas,
aumentou também a complexidade da regulação jurídica, o que
acarreta que os vários operadores desta legislação tenham
também eles mais dúvidas. Esta obra procura deslindar as
soluções jurídicas adoptadas, e auxiliar todos aqueles que têm
de a aplicar. E não são poucos: sendo matéria inerente à
organização do trabalho, releva para o empregador, para o
trabalhador, para os gestores, para os técnicos de recursos
humanos, para o...

Direito

Direito

ISBN: 9789726852070
Novo Código de Processo Civil 2013
Nº Páginas: 512
Ano de Edição: 2013
€ 22,00

Aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho - Exposição de
Motivos - Índice Analítico - Índice Sistemático TABELA DE
CORRESPONDÊNCIA

ISBN: 9789726851851
Novo Código do Trabalho
Nº Páginas: 381
Ano de Edição: 2012
€ 16,60

Aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro Alterado pela
Lei n.º 23/2012, de 25 de junho Exposição de Motivos - Lei
n.º7/2009, de 12 de fevereiro - Lei n.º 53/2011, de 14 de
outubro - Lei n.º 23/2012, de 25 de junho - Lei n.º 24/2012, de
28 de agosto Regime de Renovação Extraordinária dos
Contratos de Trabalho a Termo Certo - Lei n.º 3/2012, de 10 de
janeiro Índices Analítico e Sistemático

Direito

Direito

ISBN: 9789726852056
Obras Públicas
Pinho, Manuel
Nº Páginas: 556
Ano de Edição: 2013
€ 34,90

Inclui as normas de Contratação Pública de Angola segundo a
LCPA ( Lei 20/2010 de 7 de Setembro )

ISBN: 9789726852094
Poder Disciplinar, O
Fraga, Carlos Alberto Conde Da Silva
Nº Páginas: 664
Ano de Edição: 2013
€ 36,50

Lei 58/2008 – Doutrina – Jurisprudência Conheci o Doutor
Carlos Fraga no ano lectivo de 1996/1997, quando ele
frequentou as aulas de Direito Administrativo, do curso de
Mestrado, por mim regidas, na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa. Tive a oportunidade de apreciar, não
apenas as qualidades intelectuais por si reveladas, mas
também a tenacidade e convicção com que defendia as suas
teses sobre a natureza jurídica do poder disciplinar. Percebi,
então, que mais do que a simples escolha de um tema, Carlos
Fraga manifestava uma verdadeira vocação, traduzida no
estudo académico do Direito. Não fiquei, por isso, surpreendido
quando soube, mais tarde, que estava a frequentar um Curso
de Doutoramento na Universidade de Sevilha e, depois, que
tinha escolhido o mesmo teria para elaborar a respectiva
dissertação de doutoramento. O livro que, a seu pedido, agora
prefacio, intitula-se «O Poder Disciplinar no Estatuto dos
Trabalhadores da Administração Pública» e corresponde à
referi...

Direito
ISBN: 9789726851967
Lex Petrolea
Gomes, José Caramelo
Nº Páginas: 302
Ano de Edição: 2013
€ 24,50

A análise e estudo de temas como os presentes - Direito do
Petróleo, Direito Comparado, Sector Energético -, e sobretudo
a "Lei do Petróleo" de um país, seriam suficientes para a
elaboração de várias teses em Direito. Esta obra, que tem por
base a dissertação de Mestrado da primeira Autora, sob a
orientação do segundo Autor, tenta responder a várias
questões, sem pretender, no entanto, realizar uma abordagem
definitiva sobre a matéria. O que se pretendeu foi apenas
elaborar um perfil da situação da indústria petrolífera, tendo em
conta os mais recentes desenvolvimentos ao nível da pesquisa
e da exploração e o actual quadro legal de cada país, pelo que,
em alguns pontos deste trabalho, nos limitámos a algumas
referências e reflexões elementares sobre as temáticas
abordadas, tendo como objectivo principal conseguir
estabelecer um diálogo comparado entre aspectos jurídicos
relevantes de alguns Estados, no que se reporta à legislação
principal do sector petrolífero.

Direito
ISBN: 9789726851844
Novo Regime do Arrendamento
Urbano (NRAU)
Nº Páginas: 198
Ano de Edição: 2012
€ 11,50

Aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro Alterado pela
Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto Exposição de Motivos - Lei n.º
6/2006 de 27 de fevereiro - Lei n.º 31/2012 de 14 de agosto
Locação ( Código Civil - artigos 1022.º A 113.º ) - Redação da
Lei n.º31/2012, de 14 de agosto - Regime do Arrendamento
Social - Obras em Prédios Arrendados - Prédios Devoluto Índices Analítico e Sistemático

Direito
ISBN: 9789726852186
Procedimento Extrajudicial
Pré-Executivo
Nº Páginas: 122
Ano de Edição: 2014
€ 9,90

_ Sistemas de Apoio a Situações de Sobre-Endividamento _
Identificação do Executado, dos Seus Bens e da Citação
Eletrónica de Instituições Públicas _ Registo Informático de
Execuções _ Lei da Proteção de Dados Pessoais _ Índices
Analítico e Sistemático

NOTA: Preços indicados válidos para Portugal
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ISBN: 9789726852292
Processo Especial de Revitalização
Cruz, Nuno Gundar da
Nº Páginas: 124
Ano de Edição: 2016
€ 15,50

O estudo que se apresenta versa sobre o papel do juiz no
PER, em particular sobre quais são os seus poderes e, bem
assim, qual a sua natureza e alcance. Para tanto, este estudo
principia com uma breve referência ao Programa Revitalizar e
aos objectivos do PER e com uma classificação do PER como
processo híbrido. O estudo prossegue com a apreciação dos
vários momentos em que o juiz intervém no PER,
designadamente: a fase da apreciação do requerimento inicial
e nomeação do administrador judicial provisório; a fase da
decisão sobre as impugnações da lista provisória de créditos; a
fase da decisão sobre a homologação do plano de
recuperação; e a fase do encerramento do PER. São, ainda
abordados, neste estudo, os poderes, que assistem ao juiz, de
fiscalização da atividade do administrador judicial provisório e,
igualmente, de o destituir. Uma das principais conclusões
alcançadas é a de que no PER os poderes do juiz são
limitados, não podendo esta limitação ser dissociada da
atribuição,...
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Regime Jurídico do Tribunal Arbitral
do Desporto Anotado e Comentado, O
Mirante, Daniela
Nº Páginas: 408
Ano de Edição: 2016
€ 28,90

Com a criação do Tribunal Arbitral do Desporto pela Lei n.º
74/2013 (de 6 de setembro), alterada pela Lei n.º 33/2014 (de
16 de junho) e a respectiva entrada em funcionamento
em2015, verificaram-se alterações profundas no panorama da
resolução de conflitos desportivos em Portugal. O carácter
híbrido deste centro arbitral – contemplando mecanismos de
arbitragem voluntária e necessária – aliado à existência de um
serviço de consulta e de mediação, levanta diversas e
importantes questões (inclusivamente de constitucionalidade)
que merecem ser discutidas. Quer pela sua novidade, quer
pelas soluções legais em causa, bem como pela importância
inegável que o Desporto reveste na sociedade contemporânea,
o regime jurídico do Tribunal Arbitral do Desporto reclama uma
primeira aproximação que concentre os elementos essenciais
para a compreensão desta nova figura, mas que, em
simultâneo, também se assuma como um instrumento de
estudo e de debate alargado, o qual não se encontra, de modo
algum, ...
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ISBN: 9789726852148
Regulamento de Estruturas de Betão
Armado e Pré-Esforçado
Pinho, Manuel
Nº Páginas: 214
Ano de Edição: 2014
€ 12,60

Esquema do Direito na Construção Civil Regulamento de
Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado Legislação
conexa Decreto-Lei n.o 390/2007, de 10 de Dezembro
Decreto-Lei n.o 28/2007, de 12 de Fevereiro
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Regulamento Geral Edificações
Urbanas
Pinho, Manuel
Nº Páginas: 168
Ano de Edição: 2014
€ 10,90

Esquema do Direito na Construção Civil RGEU - Decreto-Lei
n.o 38 382, de 7 de Agosto de 1951 Com as alterações
introduzidas e alguns comentários Legislação conexa
Decreto-Lei n.o 163/2006, de 8 de Agosto Decreto-Lei n.o
4/2007, de 8 de Janeiro
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Regulamento das Custas Processuais
Nº Páginas: 248
Ano de Edição: 2012
€ 12,50

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro
Republicado pela Lei n.º 7/2012, de 13 de fevereiro - Lei de
Autorização Legislativa - Custas no Tribunal Constitucional Pagamento de Custas e Multas Processuais - Custos para
Exames e Perícias Médico-Legais - Quantias Devidas pelos
Exames e Perícias Médico- Legais e Forenses - Normas
Processuais - Acesso ao Direito e aos Tribunais - Regulamento
da Lei do Acesso ao Direito - Novos Modelos de Requerimento
de Protecção Jurídica - Tramitação Electrónica dos Processos
Judiciais - Tabela de Honorários - índices Analítico e
Sistemático
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Sociedades Offshore e Paraísos
Fiscais
Braz, Manuel Poirier
Nº Páginas: 210
Ano de Edição: 2013
€ 15,90

Este livro destina-se não só a todos aqueles que por razões
profissionais (advogados, magistrados, revisores oficiais de
contas, técnicos oficiais de contas, funcionários fiscais,
comerciantes, industriais, escritores e artistas) exerçam
actividades ou tenham interesses relacionados com a vida
financeira económica e fiscal, mas também a todos os cidadãos
que desejem ampliar os seus conhecimentos, acerca de
matérias como as sociedades offshore e os paraísos fiscais,
que diariamente são referidas pelas órgãos de comunicação
social, nem sempre de modo esclarecido e isento.
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Tribunal de Contas e a Boa
Governança, O
Costa, Paulo Nogueira da
Nº Páginas: 478
Ano de Edição: 2017
€ 34,60

Ao longo dos últimos anos, o conceito de governança tem
assumido crescente relevo. Mas qual é o seu significado como
princípio jurídico-constitucional? E que implicações tem o
paradigma da boa governança para a atividade de controlo
financeiro exercida pelo Tribunal de Contas? Estas, e outras
questões, adquirem particular relevo num cenário de severa
crise financeira. Elas exortam-nos a refletir acerca de como
garantir um Estado responsável, em que seja assegurada a
racionalidade da gestão, bem como a prestação de contas
perante os cidadãos de todos quantos gerem recursos
financeiros públicos. O Tribunal de Contas tem um papel
decisivo a desempenhar na garantia dos interesses financeiros
da república e, assim, na defesa dos direitos fundamentais, das
gerações presentes e futuras. Na segunda edição, que agora
se publica, procedemos à atualização da obra, tendo em
atenção as alterações entretanto ocorridas, tanto na legislação
nacional como da União Europeia. No mesmo sentido, procu...
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