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PREFÁCIO À 2ª EDIÇÃO

Depois de uma obra Best Seller que esgota sensivelmente dentro de meio ano a 
sua 1ª edição, pouco haverá a acrescentar no intróito à 2ª edição. 

Não obstante, existe uma situação que se reveste da maior imperiosidade - mani-
festar o meu profundo agradecimento a todos aqueles que adquiriram a obra por 
um dos meios mais convenientes, suporte físico ou e-book, revelando a acreditação 
no meu trabalho como autor. Isto conduz insofismavelmente à concretização 
das palavras de Olavo Bilac que remontam ao século XIX, privilegiadas pela sua 
imutabilidade, e por mim comumente citadas:

Os livros não matam a fome, não suprimem a miséria, não acabam 
com as desigualdades e com as injustiças do mundo, mas consolam 
as almas e fazem-nos sonhar.

De facto, esgotar uma edição dentro do sobredito período, sem apoio ou refe-
rência de qualquer estabelecimento de ensino, se não é inédito, também não 
deixa de ser incomum.

Apenas a talho de foice se acrescenta, que houve a esmerada preocupação de 
rever convenientemente a obra, de aumentar o leque das minutas, umas conside-
radas inovadoras e outras de complementaridade e aperfeiçoamento, todas com 
o comentário prévio e as pertinentes notas de rodapé. Depois, como entretanto 
também haviam sido revogados e republicados, o Código de Processo e o Esta-
tuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, ex vi do Decreto-Lei nº 214-G/2015, 
houve o cuidado de se proceder às alterações que se mostraram pertinentes.

No que concerne a outros diplomas recentes, designadamente o CPC, introduzido 
pela Lei nº 41/2013, e o CPA, introduzido pelo Decreto-Lei nº 4/2015, já haviam 
sido contemplados na versão anterior.

A referência esporádica a entidades, objetos e locais, deve ser entendida com 
caráter abstrato.

Um Bem Haja a todos.
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INTRODUÇÃO

Caminhar em busca do conhecimento e da transmissão do mesmo é o reflexo 
duma evolução social, ética e moral, que não constitui mais do que a vontade 
intrínseca do querer evitar o travão do conhecimento, a conjugar o saber empírico 
com o erudito, convolando gradualmente aquele neste, sem que tampouco se 
vislumbrem laivos de indiferença e resignação. 

Ninguém nos ensina a nascer e a morrer, mas não poderemos olvidar que os 
nossos antepassados, com todas as restrições que lhes poderão ser assacadas 
inadvertidamente, foram o pilar da realidade que hoje integramos. Criaram em 
nós o senso capaz de nos proteger, de cindir com clareza o bem e o mal, de 
converter as emoções, de manter a esperança, de abnegar a velhice e de nos 
induzirem o encanto que jamais reconquistaremos – este foi o povo que outrora 
contribuiu para a essência que a sociedade atual subverteu.

Esse foi o povo que deixou isoladamente alguns letrados com a saudosa “4ª 
classe”, cuja sapiência não ficaria muito aquém da que subsistia nos serviços 
públicos, pelo que, e a troco de irrisórias insignificâncias, ajudavam os seus 
consortes sociais.

Atualmente, não se verifica grande evolução em termos sociais, para não falar 
no aparente paradoxo da reversão, mas a evolução tecnológica e científica 
levou-nos a pensar e atuar em circunstâncias antagónicas com o passado, na 
generalidade das situações.

Foi nesta panóplia de situações filosóficas, porque vividas, sentidas e interiorizadas, 
que o autor decidiu compilar uma heterogeneidade de minutas e transmiti-las 
aos mais necessitados, independentemente do seu grau cultural, e sempre na 
esteira de que O CONHECIMENTO NÃO DEVE SER TRAVADO. O conhecimen-
to deverá ser ampliado, a burocracia deverá ser atenuada, o conteúdo deverá 
derrogar o formalismo, os serviços públicos deverão ajudar e não reprimir ou 
ser assiduamente parte litigante.
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Enquanto não pensarmos na vida, não será ela a pensar em nós; enquanto pen-
sarmos que as omissões criam empregos, não contribuímos para o bem social; 
enquanto houver demasiada discricionariedade, não haverá justiça; enquanto 
houver acentuado individualismo, não haverá igualdade; enquanto se pensar res-
tritamente no povo e no “POVO”, não haverá oportunidade e proporcionalidade.

E foi da teoria dos “enquantos” e dos “encantos” que surgiu a presente obra, 
descurando com firme propósito conhecimentos ex cathedra.

Situações a ressalvar:

a) O interessado deve adaptar a minuta ao caso concreto, excogitando o autor 
toda a responsabilidade que possa emergir da  sua inadequada utilização.

b) A aparente similitude com casos concretos, traduz-se em pura coincidência.

c) O cotejo entre as minutas e formulários apresentados nesta obra, não 
significa a inferência valorativa destes em relação a quaisquer outros. 

d) O uso desta obra não supre o recurso a mandatário judicial nas situações 
impostas por lei.  
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