
EDITORIAL

O presente número da Revista da Ordem dos Advogados publica um
conjunto de estudos doutrinários de inequívoca atualidade e com interesse
para os Advogados, além dos pareceres, jurisprudência dos Conselhos e da
vida interna da Ordem.

No plano das novidades legislativas, salientam-se os textos do SENhOR

BASTONáRIO PROf. DOuTOR LuíS MENEzES LEITãO, sobre a transposição da Direc-
tiva (uE) 2019/790 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de abril
de 2019, relativa aos direitos de autor e direitos conexos no mercado único
digital, do PROf. DOuTOR LuíS DE LIMA PINhEIRO sobre a Convenção de Viena
sobre Venda Internacional de Mercadorias e do PROf. DOuTOR DAVID fALCãO

sobre o regime do novo Decreto-Lei n.º 84/2021, de 18 de outubro.
No plano jurídico-constitucional, destacam-se as reflexões do

PROf. DOuTOR JORgE MIRANDA intitulado “Nos 45 anos da Constituição”,
bem como o estudo do PROf. DOuTOR PEDRO SANChEz sobre os poderes nor-
mativos do Presidente da República e do governo em Estado de Excepção
e, no Direito fiscal Constitucional, o texto da Autoria do DR. fILIPE VASCON-
CELOS fERNANDES acerca do princípio da proibição de retroatividade.

Num outro plano, com particular interesse para a prática de conten-
cioso, salienta-se: no âmbito judicial, o texto do PROf. DOuTOR fERNANDO

SILVA PEREIRA, no qual se revisita o tema da cessão de crédito litigioso na
pendência da ação, em diálogo com a jurisprudência, no âmbito da arbitra-
gem, o texto da D.RA SARA NAzARé sobre a ação de anulação na LAV de 2011
e, num âmbito mais geral, o estudo do PROf. DOuTOR RICARDO PEDRO sobre o
direito de regresso na sequência de condenação do estado pelo TEDh por
violação do direito a um processo equitativo.

Incluem-se ainda vários outros estudos com manifesta relevância
prática, como a análise acerca do documento eletrónico, da Autoria do
PROf. DOuTOR fRANCISCO ANDRADE e D.RA MARINA SILVA, as considerações sobre
fusão, cisão e transformação de sociedade arrendatária, da autoria do



DR. JOSé DIOgO fALCãO e o estudo sobre subcontratação e construção, da
autoria do DR. JOãO fILIPE gRAçA.

O volume conta ainda com as ponderações dos PROfS. DOuTORES gLó-
RIA TEIxEIRA e MOuTEIRA guERREIRO sobre um tema pouco tratado, mas impor-
tante no nossos País: o espaço rural, o seu ordenamento e identificação.

é com renovado gosto que publicamos o presente número, agrade-
cendo aos Autores os respetivos contributos para o enriquecimento da teo-
ria e da prática do Direito.

Lisboa, 12 de dezembro de 2021

CATARINA MONTEIRO PIRES
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