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ÍNDICE REMISSIVO GERAL 
 

Direito Civil 
 
1- Parte Geral 

 
− Boa-fé, princípio da confiança, relação cambiária, violação, abuso de direito. 2620/16 
− Boa-fé, violação. 2326/14º 
− Confissão judicial, litigância de má fé, respostas aos quesitos. 2684/16 
− Desvalorização da moeda, alteração anormal das circunstâncias, abuso de direito. (Texto integral) 

2428/15 
− Documento particular , interpretação de documento, letra, aval, protesto, juros de mora, imposto de 

selo, má fé –2119/13 
− Documento particular, força probatória plena, eficácia, prova testemunhal, admissibilidade. 

2257/14º 
− Documento particular, força probatória, erro sobre os motivos do negócio.2244/14º 
− Nulidade da sentença, omissão de pronúncia –2077/13 
− Ónus da prova, carta registada com aviso de recepção, assinatura,. 2499/15 
− Prazo de caducidade, interrupção da instância, efeitos –2105/13 
− Prescrição presuntiva, prescrição extintiva. 2426/15 
− Prescrição, conhecimento oficioso, poderes do juiz. 2215/14º 
− Prescrição, interrupção da prescrição, citação, férias. 2451/15 
− Redução do negócio, contrato-promessa, ónus da prova. 2541/15 
− Simulação, doação, compra e venda, nulidade. 2380/15 
− Vinculação de pessoa colectiva, gerente, abuso do direito. 2196/14º 
 
 

2- Direito das Obrigações 
 
− Acidente de trabalho, acidente de viação, seguradora, pagamento, indemnização, direito de regresso. 

2688/16 
− Acidente de viação, acidente de trabalho, opção pela indemnização, restituição, pagamento, liquida-

ção, tribunal do trabalho, cálculo da indemnização, danos futuros, equidade. 2738/16 
− Acidente de viação, acidente em serviço, seguro, cumulação, indemnização –2070/13 
− Acidente de viação, alcoolémia, direito de regresso, nexo de causalidade. 2320/14º 
− Acidente de viação, alcoolémia, direito de regresso, seguradora, nexo de causalidade, ónus da prova. 

2238/14º 
− Acidente de viação, cálculo da indemnização. 2509/15 
− Acidente de viação, concorrência de culpas, indemnização, lesado, danos morais –2121/13 
− Acidente de viação, culpa, contravenção, negligência, presunção. 2219/14º 
− Acidente de viação, culpa, danos futuros. 2221/14º 
− Acidente de viação, culpa, presunção de culpa, responsabilidade, Fundo de Garantia Automóvel, 

cálculo da indemnização. 2685/16 
− Acidente de viação, culpa. 2404 /15 
− Acidente de viação, danos futuros, cálculo da indemnização. 2736/16 
− Acidente de viação, danos morais, danos patrimoniais, indemnização. 2294/14º 
− Acidente de viação, danos morais, montante da indemnização. 2640/16 
− Acidente de viação, danos não patrimoniais, cálculo da indemnização. 2237/14º 
− Acidente de viação, danos não patrimoniais, danos patrimoniais, veículo, substituição. 2627/16 
− Acidente de viação, danos patrimoniais, danos futuros, danos morais. 2637/16 
− Acidente de viação, danos patrimoniais, incapacidade permanente parcial, danos não patrimoniais, 

cálculo da indemnização.–2146/13 
− Acidente de viação, danos patrimoniais, reconstituição natural. 2561/15 
− Acidente de viação, Fundo de Garantia Automóvel, petição inicial, interrupção, legitimidade, despa-

cho saneador –2073/13 
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− Acidente de viação, incapacidade permanente parcial, danos futuros, danos não patrimoniais, in-
demnização. 2370/15 

− Acidente de viação, incapacidade permanente, danos futuros, indemnização, equidade, danos não 
patrimoniais –2054/13 

− Acidente de viação, indemnização, danos futuros, danos morais –2052/13 
− Acidente de viação, indemnização, danos morais.-2083/13 
− Acidente de viação, indemnização, quitação, declaração, interpretação. 2282/14º 
− Acidente de viação, indemnização. 2252/14º 
− Acidente de viação, ofendido, peão, condução sob o efeito de álcool, culpa exclusiva, incapacidade 

permanente parcial, indemnização. 2512/15 
− Acidente de viação, ofendido, peão, responsabilidade pelo risco, cálculo da indemnização, direcção 

efectiva. 2439/15 
− Acidente de viação, paralisação de veículo, danos morais. 2542/15 
− Acidente de viação, paralisação de veículo, indemnização. 2751/16 
− Acidente de viação, responsabilidade civil, Fundo de Garantia Automóvel, danos morais, direito à 

vida, cálculo da indemnização –2097/13 
− Acidente de viação, sinais de trânsito, falta, competência material, tribunal comum. 2379/15 
− Acidente de viação, veículo automóvel, reparação do prejuízo, reconstituição natural, indemnização. 

2756/16 
− Acidente de viação, veículo, valor, reparação do prejuízo. 2657/16 
− Aluguer de automóvel sem condutor, falta de pagamento de renda, resolução do contrato –2050/13 
− Arrendamento para comércio ou indústria, acção de despejo, locatário, casamento, regime de bens, 

falta, legitimidade passiva, juiz, acção. (Texto integral) 2374/15 
− Arrendamento para comércio ou indústria, acção de despejo, morte, arrendatário, caducidade, erro 

na forma do processo, valor da causa, abuso do direito, admissão do recurso. 2683/16 
− Arrendamento para comércio ou indústria, alteração do fim contratual, prazo de caducidade, tres-

passe. 2527/15 
− Arrendamento para comércio ou indústria, execução de sentença, acção de despejo, embargos de 

terceiro, admissibilidade, recurso, falta, alçada, efeitos, caso julgado, desvio de fim do arrendado, 
alteração da estrutura do prédio, questão nova. 2469/15 

− Arrendamento para comércio ou indústria, morte, arrendatário, falta, comunicação, senhorio, cadu-
cidade, contrato. 2470/15 

− Arrendamento para comércio ou indústria, nulidade do contrato, restituição, renda. 2740/16 
− Arrendamento para comércio ou indústria, renda, alteração, forma. 2671/16 
− Arrendamento para comércio ou indústria, resolução do contrato, encerramento do estabelecimento, 

factos supervenientes 2391./15 
− Arrendamento para habitação, actualização de renda, oposição. 2191/14º 
− Arrendamento para habitação, alteração da estrutura do prédio, resolução do contrato. 2228/14º 
− Arrendamento para habitação, alteração, arrendamento para comércio ou indústria, escritura pública, 

falta, nulidade, caducidade. 2717/16 
− Arrendamento para habitação, arrendamento para profissão liberal, arrendamento misto, escritura 

pública, cláusula adicional, forma, nulidade, despejo, abuso de direito, litigância de má fé. 2660/16 
− Arrendamento para habitação, bens comuns do casal, resolução do contrato, falta de pagamento da 

renda, contradição, cônjuge, locador, quantia devida. 2693/16 
− Arrendamento para habitação, constitucionalidade, declaração, denúncia. 2529/15 
− Arrendamento para habitação, falta, residência permanente, resolução do contrato, impedimento. 

2510/15 
− Arrendamento para habitação, forma do contrato, licença de utilização, omissão de pronúncia, su-

primento da nulidade, abuso do direito, falta de pagamento da renda, resolução do contrato. 2763/16 
− Arrendamento para habitação, inconstitucionalidade, declaração, Tribunal Constitucional, acórdão, 

publicação, repristinação, senhorio, denúncia para habitação, necessidade de casa para habitação, 
prazo. 2752/16 

− Arrendamento para habitação, morte, locatário, transmissão do arrendamento. 2513/15 
− Arrendamento para habitação, prazo de caducidade, abuso de direito. 2706/16 
− Arrendamento rural, caducidade, lei aplicável. 2481/15 
− Arrendamento rural, contrato, extinção da instância, acção de preferência 2365/15 
− Arrendamento urbano, arrendamento para habitação, benfeitoria, cláusula contratual geral, validade 

–2131/13 
− Arrendamento urbano, articulados, vícios, resolução do contrato, redução do contrato. 2464/15 
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− Arrendamento urbano, denúncia para habitação, causa de pedir, ineptidão da petição inicial, contra-
dição.–2137/13 

− Arrendamento urbano, renda, requisitos. 2444/15 
− Arrendamento urbano, resolução do contrato, falta de pagamento da renda, caducidade, depósito da 

renda. 2268/14º 
− Arrendamento urbano, resolução do contrato, obras, caducidade da acção, facto duradouro. 2634/16 
− Arrendamento urbano, resolução, renda, pagamento, ónus da prova. 2364/15 
− Arrendamento urbano, Tribunal da Relação, procedência, acção de despejo, recurso de revista, des-

pejo imediato. 2373/15 
− Arrendamento, arrendamento para comércio ou indústria, arrendamento de espaços não habitáveis. 

2447/15 
− Arrendamento, caducidade, perda da coisa locada. 2287/14º 
− Arrendamento, denúncia, caducidade, princípio da preclusão. 2488/15 
− Arrendamento, despejo, depósito da renda, mora –2103/13 
− Arrendamento, deterioração, alteração do fim contratual, autorização. 2410/15 
− Arrendamento, propriedade horizontal, despesas de condomínio, contrato de locação financeira. 

2534/15 
− Arrendamento, renda condicionada, comunicação. 2503/15 
− Arrendamento, reparações urgentes, indemnização. 2748/16 
− Arrendamento, transferência do direito ao arrendamento, renda condicionada. 2462/15 
− Cessão de arrendamento, sociedade, transformação. 2224/14º 
− Coisa defeituosa, venda, acção, indemnização, prazo de caducidade. 2554/15 
− Coisa defeituosa, venda, resolução do contrato, pedido, pressupostos. 2275/14º 
− Compensação de dívida, pedido, facto extintivo. 2461/15 
− Compra e venda internacional de mercadorias, legítima, contrato de transporte, conceito jurídico, , 

Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada – TIR, transitário, perda das mercadorias, in-
demnização. 2449 (Texto integral)/15 

− Compra e venda, coisa defeituosa, reparação do prejuízo, caducidade, acordo –2060/13 
− Compra e venda, escritura pública, simulação, prova testemunhal, depoimento de parte, cônjuge, 

meeiro, meação, alienação, direito de preferência, preço, posse, presunção, benfeitoria, valor, paga-
mento, execução de sentença. 2422/15 

− Condução sob o efeito de álcool, acção de regresso, ónus da prova. 2468/15 
− Consignação em depósito, venda de veículo automóvel, vícios da coisa, indemnização, depositário –

2048/13 
− Contrato de adesão, centro comercial, estabelecimento comercial, cláusula, nulidade, indemnização, 

direito de retenção, compensação de dívida, sanção pecuniária. 2659/16 
− Contrato de arrendamento, arrendamento para habitação, arrendatário, denúncia de contrato, deterio-

ração. 2548/15 
− Contrato de arrendamento, arrendatário, renda, pagamento, falta, mora, despejo, mora do credor, 

efeitos –2053/13 
− Contrato de arrendamento, obras, falta, locador, locatário, renda, pagamento, residência permanente, 

recusa. 2324/14º 
− Contrato de arrendamento, resolução do contrato. 2208/14º 
− Contrato de arrendamento, resolução do contrato. 2708/16 
− Contrato de compra e venda. 2408/15 
− Contrato de empreitada, alteração, empreiteiro, dono da obra, quesitos. 2520/15 
− Contrato de empreitada, cláusula penal, redução. 2235/14º 
− Contrato de fornecimento Energia eléctrica. 2467/15 
− Contrato de prestação de serviços, confissão.–2141/13 
− Contrato de prestação de serviços, título executivo. 2482/15 
− Contrato, resolução, falta de fundamentação. 2730/16 
− Contrato, troca, automóvel, propriedade, transmissão de propriedade, registo automóvel, perda, 

dano, ressarcimento, reivindicação. 2680/16 
− Contrato-promessa de compra e venda, assinatura a rogo, falta, formalidades, nulidade, declaração 

negocial. (Texto integral) 2479/15 
− Contrato-promessa de compra e venda, casamento, cessão de posição contratual, cônjuge, restitui-

ção, divórcio, partilha dos bens do casal. 2377/15 
− Contrato-promessa de compra e venda, cessão de posição contratual, formalidades. 2450/15 
− Contrato-promessa de compra e venda, execução específica, falta, depósito do preço. 2239/14º 
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− Contrato-promessa de compra e venda, incumprimento definitivo, venda, terceiro, inadmissibilida-
de, execução específica, indemnização, promitente-comprador. 2762/16 

− Contrato-promessa de compra e venda, nulidade por falta de forma legal, admissibilidade, réplica, 
conhecimento no saneador, reparação de agravo, subida do recurso. 2497/15 

− Contrato-promessa de compra e venda, título executivo, acção declarativa 2414/15 
− Contrato-promessa, cessão de quota, resolução do contrato, incumprimento definitivo. 2667/16 
− Contrato-promessa, direito de retenção, mera detenção. 2260/14º 
− Contrato-promessa, execução específica, requisitos. 2769/16 
− Contrato-promessa, falta de assinatura, nulidade, redução do contrato, conhecimento oficioso, efei-

tos. 2521/15 
− Contrato-promessa, incumprimento, mora, eficácia real, execução específica. 2279/14º 
− Contrato-promessa, incumprimento, ónus da prova, resolução do contrato, legitimidade. 2223/14º 
− Contrato-promessa, mora, incumprimento, restituição do sinal –2063/13 
− Contrato-promessa, nulidade, restrição, juros –2062/13 
− Contrato-promessa, omissão de formalidades, nulidade, incumprimento, abuso de direito. 2492/15 
− Contrato-promessa, promitente-comprador, promitente-vendedor, boa-2538/15 
− Contrato-promessa, redução do negócio, ónus da prova. 2541/15 
− Contrato-promessa, sociedade, cessão de quota, execução específica, sinal –2088/13 
− Contrato-promessa, tradição da coisa, pagamento antecipado, excepção de não cumprimento. 

2678/16 
− Contrato-promessa, troca, incumprimento, danos morais, indemnização. 2303/14º 
− Crédito da Segurança Social, privilégio creditório, inexistência jurídica, inconstitucionalidade. 

2696/16 
− Crédito, consumo pessoal, contratos, requisitos. 2243/14º 
− Culpa in contrahendo, responsabilidade civil, direito de retenção. 2389/15 
− Cumprimento imperfeito, incumprimento parcial, excepção de não cumprimento, boa-fé.–2140/13 
− Danos morais, indemnização. 2430/15 
− Depósito bancário, descoberto bancário, cheque, revogação –2084/13 
− Despejo imediato, mora. 2560/15 
− Despejo imediato, requisitos, falta de pagamento de renda, mora do devedor 2411./15 
− Direito das obrigações, cumprimento imperfeito, compra e venda, coisa defeituosa, regime aplicá-

vel, culpa, ónus da prova. 2265/14º 
− Direito de regresso, prescrição, prazo, prescrição do procedimento criminal, acto ilícito, responsabi-

lidade extra contratual. 2695/16 
− Doação onerosa, nulidade do contrato, indemnização, cumprimento, donatário –2096/13 
− Doação, móveis, tradição da coisa, nulidade. 2705/16 
− Empreitada, defeito da obra. 2471/15 
− Empreitada, defeitos, ónus da prova. 2704/16 
− Empreitada, defeitos, redução, indemnização, sanção pecuniária compulsória. 2316/14º 
− Empreitada, defeitos, repetição. 2436/15 
− Empreitada, defeitos. 2433/15 
− Empreitada, desistência, dono da obra, suspensão, empreiteiro, pagamento, preço. 2649/16 
− Empreitada, obras, novidade –2090/13 
− extra contratual, indemnização ao lesado, actualização da indemnização 2397./15 
− Fiança, objecto, nulidade. 2652/16 
− Hipoteca, juros. 2656/16 
− Imposto directo, privilégio creditório, penhora. 2289/14º 
− Indemnização .transporte de passageiros, transporte colectivo, Serviço de Transportes Colectivos do 

Porto 2383/15 
− Indemnização ao lesado, Processo Penal, princípio da adesão. 2259/14º 
− Indemnização, actualização, juros de mora, início, citação, sentença –2074/13 
− Indemnização, benfeitorias úteis, caso julgado –2075/13 
− Indemnização, direito à vida, perda, danos morais. 2437/15 
− Indemnização, lucro cessante, rendimento, despesas, enriquecimento sem causa, equidade. 2518/15 
− Indemnização, prescrição, procedimento criminal, responsabilidade objectiva. 2689/16 
− Indemnização, responsabilidade civil por acidente de viação, juros de mora, início. 2742/16 
− Indemnização, violação, sigilo bancário, danos morais, juros de mora. 2741/16 
− Juros de mora, citação, danos morais, danos patrimoniais. 2635/16 
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− Mandato, mandatário judicial, confissão, efeitos, divórcio, relação de bens, negócio jurídico, nulida-
de, conhecimento oficioso, condenação, restituição, dívida de cônjuges, responsabilidade, bens co-
muns, falta, bens próprios. 2246/14º 

− Mandato, mandatário, interessado (Texto integral) . 2490/15 
− Mandato, prestação de contas –2117/13 
− Mútuo, conclusão do contrato. 2263/14º 
− Mútuo, formalidades, escritura pública, meios de prova, substituição, letra, nulidade, ónus da prova. 

2710/16 
− Mútuo, nulidade por falta de forma legal, restituição, enriquecimento sem causa, actualização, in-

demnização, mora, juros legais. 2209/14º 
− Negócio indirecto. 2487/15 
− Obras, alteração da estrutura do prédio, autorização, resolução do contrato. 2206/14º 
− Obrigação pecuniária, cumprimento, tribunal competente –2055/13 
− Obrigação pecuniária, dívida comercial, crédito ilíquido, liquidação em execução de sentença, taxa 

de juro. 2387/15 
− Obrigação pecuniária, falta, interpelação, acção de condenação, juros de mora. 2735/16 
− Pacto de preferência, eficácia real, depósito do preço, falta, caducidade, conhecimento oficioso. 

2718/16 
− Pagamento, cheque, novação, datio pro solvendo. 2532/15 
− Pagamento, despejo, renda, 2322/14º 
− Promessa de compra e venda, terreno para construção, nulidade do contrato, redução do negócio –

2051/13 
− Recusa de cumprimento, audiência preparatória, dispensa, interpelação, mora, tradição da coisa, di-

reito de retenção, pressupostos, incumprimento. 2253/14º 
− Resolução do contrato, indemnização, juros. 2773/16 
− Resolução do contrato, modificação do contrato, alteração anormal das circunstâncias, requisitos –

2061/13 
− Responsabilidade civil conexa com a criminal, acção cível conexa com a acção penal, caducidade, 

acção cível. 2198/14º 
− Responsabilidade civil conexa com a criminal, direito à indemnização, prescrição, prazo, procedi-

mento criminal, direito de queixa. 2255/14º 
− Responsabilidade civil do Estado, prisão preventiva. 2463/15 
− Responsabilidade civil, edificação urbana, defeito de conservação, proprietário, culpa, obras. 

2658/16 
− Responsabilidade civil, energia eléctrica, fornecimento, EDP, caso de força maior, acto de terceiro.–

2133/13 
− Responsabilidade civil, indemnização, pensão de sobrevivência, fretamento de navio, proprietário. 

2192/14º 
− Responsabilidade civil, morte, dano, danos não patrimoniais, equidade, juros de mora. 2623/16 
− Responsabilidade civil, responsabilidade pelo risco, mora, início, citação, obrigação ilíquida. 

2753/16 
− Responsabilidade contratual, danos morais, cálculo da indemnização –2059/13 
− Responsabilidade contratual, presunção de culpa, devedor, redução, cláusula penal.–2145/13 
− Responsabilidade extra contratual, prescrição, início da prescrição. 2768/16 
− Responsabilidade objectiva, gás natural, custas, responsabilidade, vencimento. 2535/15 
− Responsabilidade pré-contratual, boa-fé, obrigação de indemnizar, requisitos, sociedade comercial, 

danos não patrimoniais, indemnização. 2676/16 
− Sanção pecuniária compulsória, colisão de direitos,. 2776/16 
− Sub-arrendamento, cessão de exploração, senhorio, autorização. 2743/16 
− Sub-arrendamento, nulidade do contrato, restituição, valor. 2761/16 
− Subempreitada, dano, terceiro, responsabilidade. 2407/15 
− Sub-rogação do estado, funcionário público, prestação de trabalho, facto ilícito, vencimento, paga-

mento, exercício de funções. 2286/14º 
− Sub-rogação, prescrição. (Texto integral) 2423/15 
− Sub-rogação, prestações futuras. 2371/15 
− Taxa de juro, falta de pagamento, multa. 2639/16 
− Transacção, interpretação. 2306/14º 
− Venda de veículo automóvel, venda de coisa alheia, registo automóvel, efeitos, inscrição, registo 

predial. 2480/15 
− Venda, coisa defeituosa, intermediário. 2193/14º 
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3- Direitos Reais 
 
− Acção de preferência, depósito do preço, absolvição da instância. 2456/15 
− Acção de preferência, legitimidade passiva.–2124/13 
− Acção de preferência, terreno para construção, escritura pública. 2406/15 
− Acessão, acessão industrial. 2366/15 
− Águas particulares, usucapião, requisitos. 2775/16 
− Águas particulares. 2225/14º 
− Águas, servidão de aqueduto, usucapião –2041/13 
− Águas, uso, servidão de aqueduto, ónus da prova, inexistência jurídica, defesa da posse, restituição 

de posse, prédio rústico, direito de propriedade, titularidade, restrição de direitos. 2277/14º 
− Baldios, usucapião –2058/13 
− Compropriedade, comunhão geral de bens, regime, divisão de coisa comum, partilha. 2443/15 
− Compropriedade, posse, inversão de título, usucapião –2080/13 
− Compropriedade, uso. 2251/14º 
− Condomínio, parte comum, despesas, comparticipação. 2703/16 
− Direito de preferência, abuso de direito. 2525/15 
− Direito de preferência, alienação, logradouro, prédio urbano. 2682/16 
− Direito de preferência, depoimento de parte, respostas aos quesitos, fundamentação, notificação para 

preferência. 2719/16 
− Direito de preferência, fraccionamento da propriedade rústica, prédio confinante. 2485/15 
− Direito de preferência, prédio confinante, exploração agrícola familiar. 2396/15 
− Direito de tapagem, servidão de passagem.–2149/13 
− Fracção autónoma, posse, promitente comprador, embargos de terceiro, arresto –2044/13 
− Habitação, contrato. 2280/14º 
− Muro, compropriedade, presunções. 2501/15 
− Muro, despesa de manutenção, direito de propriedade. 2403/15 
− Posse, letra, presunção juris tantum, pagamento, ónus da prova. 2662/16 
− Prédio, divisão, divisão de coisa comum, forma de processo. 2229/14º 
− Propriedade horizontal, despesas de condomínio, arrendamento, contrato de locação financeira. 

2534/15 
− Propriedade horizontal, obras, fracção autónoma, recusa, consentimento, suprimento judicial, erro 

na forma do processo, processo especial. 2236/14º 
− Propriedade horizontal, regulamento. 2545/15 
− Propriedade horizontal, título constitutivo, alteração, registo. 2207/14º 
− Propriedade, casa de habitação, defesa, inadmissibilidade, parte comum. 2737/16 
− Reivindicação, presunção de propriedade, posse precária. 2301/14º 
− Restituição provisória de posse, esbulho, violência, violência contra as pessoas, violência moral. 

2418/15 
− Servidão administrativa, terreno apto para construção, indemnização, questão de direito 2399./15 
− Servidão de passagem, direito de preferência, requisitos. 2619/16 
− Servidão de passagem, presunção, ónus da prova. 2427/15 
− Servidão de passagem, servidão por destinação do pai de família, sinais visíveis e permanentes, re-

quisitos. 2651/16 
− Servidão de vistas, terraços –2108/13 
− Servidão por destinação do pai de família, extinção. 2297/14º 
− Usucapião, omissão de pronúncia –2065/13 
− Usucapião, pessoa colectiva de direito público, direito de propriedade, aquisição. 2425/15 
− Usucapião, posse, requisitos. 2400/15 
 
 

4- Direito de Família 
 
− Acção de divórcio, tribunais portugueses, competência internacional. 2617/16 
− Alimentos devidos a menores, conflitos de interesses, pensão por incapacidade, acidente de traba-

lho, penhora, salário mínimo nacional. 2694/16 
− Alimentos devidos a menores, maioridade, garantia do pagamento, Segurança Social. 2197/14º 
− Alimentos devidos a menores, maioridade, lei especial. 2210/14º 
− Alimentos devidos a menores, maioridade, lei especial. 2317/14º 
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− Alimentos devidos a menores, maioridade, lei especial. 2515/15 
− Alimentos devidos a menores, maioridade, Segurança Social, responsabilidade. 2536/15 
− Alimentos devidos a menores. 2195/14º 
− Alimentos, maioridade, acordo não homologado, título executivo.2216/14º 
− Alimentos, Segurança Social, maioridade. 2434/15 
− Casamento civil, anulação, erro, toxicodependente. 2378/15 
− Dívida de cônjuges, declaração tácita, consentimento, cônjuge. 2245/14º 
− Divórcio litigioso, alimentos provisórios, falta de citação, cônjuge culpado, graduação de culpas –

2045/13 
− Divórcio litigioso, patrocínio oficioso, substituição, advogado, objecto do recurso, agravo.-2046/13 
− Divórcio, inventário, meação, partilha dos bens do casal, ex-cônjuge, legitimidade. 2618/16 
− Divórcio, mandato, mandatário judicial, confissão, efeitos, relação de bens, negócio jurídico, nuli-

dade, conhecimento oficioso, condenação, restituição, dívida de cônjuges, responsabilidade, bens 
comuns, falta, bens próprios. 2246/14º 

− Investigação de paternidade, acção, réu, morte, suspensão da instância. 2432/15 
− Investigação de paternidade, prazo de propositura da acção, caducidade, ónus da prova, posse de es-

tado –2113/13 
− Investigação de paternidade, prazo de propositura da acção, caducidade, conhecimento oficioso, in-

constitucionalidade –2125/13 
− Presunção de paternidade aplicação da lei no tempo, 2360./15 
− Processo tutelar de menores, competência territorial, residência. 2777/16 
− Processo tutelar de menores, competência territorial. 2250/14º 
− Regulação do poder paternal, alimentos devidos a menores, alimentos provisórios, regime de 

subida de recurso. 2278/14º 
− Regulação do poder paternal, pensão, alimentos, prestações devidas, início, alimentos provisórios, 

sentença, nulidade 2368./15 
− Segurança social, alimentos, prestação, maioridade. 2466/15 
− Separação de facto, revisão de sentença estrangeira, alimentos, direitos. 2292/14º 
− União de facto, alimentos, acção. 2311/14º 
− União de facto, direito a pensão, pressupostos. 2435/15 

 
 

5- Direito de Sucessões 
 

− Abertura da sucessão, partilha, servidão de passagem. 2552/15 
− Aceitação da herança, repúdio da herança, erro na declaração, anulabilidade. 2226/14º 
− Herança jacente, curador, acto de disposição, transcrição. 2429/15 
− Herança, aceitação da herança, aceitação tácita, doação, inoficiosidade, arguição, prazo, caducidade, 

legitimidade. 2734/16 
− Inventário, avaliação, preparo para despesas, responsabilidade. 2558/15 
− Inventário, avaliação. 2724/16 
− Inventário, desistência do pedido. 2547/15 
− Inventário, separação de meações, execução, regime de bens, alteração, regime de separação absolu-

ta de bens, comunicação, Conservador do Registo Civil. 2772/16 
− Processo de inventário, relação de bens, reclamação, incidentes da instância, formalidades. 2666/16 
− Processo de inventário, seguro de vida, prémio, valor, relação de bens. 2712/16 
− Sucessão, indignidade, sucessão legitimária, deserdação. 2285/14º 
− Testamento, nacionalidade, presunção, naturalização. 2284/14º 
− Testamento, nulidade, anulabilidade, inoficiosidade. 2498/15 
 
 

Processo Civil 
 
− Acção de anulação, registo, marcas, competência material, competência territorial, tribunal compe-

tente. 2475/15 
− Acção de despejo, arrendamento para comércio ou indústria, locatário, casamento, regime de bens, 

falta, legitimidade passiva, juiz, acção. (Texto integral) 2374/15 
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− Acção de despejo, forma de processo, valor da causa. 2321/14º 
− Acção de despejo, legitimidade activa, cônjuge. 2312/14º 
− Acção de divisão de coisa comum, venda judicial, adjudicação, prédio urbano, competência, decla-

ração, isenção de sisa. 2325/14º 
− Acção de preferência, contrato de arrendamento, forma do contrato, nulidade. 2213/14º 
− Acção de preferência, legitimidade passiva.–2124/13 
− Acção de preferência, prazo de caducidade, interrupção da instância. 2283/14º 
− Acção de preferência, terreno para construção, escritura pública. 2406/15 
− Acção de preferência, terreno, cultura. 2214/14º 
− Acção pauliana, crédito ilíquido, título executivo, legitimidade. 2516/15 
− Acção pauliana, execução, penhora, registo definitivo. 2241/14º 
− Acidente de viação, competência internacional, competência interna, competência territorial, domi-

cílio, facto ilícito. 2359/15 
− Acto processual, prazo judicial, validade, multa, pagamento, requerimento, acto da secretaria.–

2127/13 
− Anulado o processo, reconvenção. 2313/14º 
− Arrendamento para habitação, caducidade do negócio, benfeitoria, indemnização –2100/13 
− Arresto, fracção autónoma, posse, promitente comprador, embargos de terceiro –2044/13 
− Arresto, prevalência, antiguidade, registo –2069/13 
− Arresto, repetição, legitimidade. 2445/15 
− Arresto, requisitos. 2478/15 
− Arresto, substituição, caução, erro na forma do processo. 2622/16 
− Arresto, tribunais portugueses, competência interna. 2641/16 
− Arresto, tribunal competente. 2291/14º 
− Arrolamento, caducidade.2240/14º 
− Arrolamento, embargos de terceiro, depósito bancário, conta solidária.–2144/13 
− Arrolamento, inventário, descrição de bens –2056/13 
− Arrolamento, oposição. 2674/16 
− Articulados, despacho de aperfeiçoamento, nulidade processual. 2194/14º 
− Articulados, vícios, arrendamento urbano, resolução do contrato, redução do contrato. 2464/15 
− Assistência, assistente, legitimidade, acção de despejo. 2431/15 
− Audiência preparatória, dispensa, interpelação, mora, recusa de cumprimento, tradição da coisa, di-

reito de retenção, pressupostos, incumprimento. 2253/14º 
− Base instrutória, reclamação, recurso. 2664/16 
− Citação postal, falta de citação, ónus da prova. (Texto integral) 2441/15 
− Citação, citação em país estrangeiro, citação edital, falta, execução, oposição, embargos de executa-

do, procedência. 2643/16 
− Coligação passiva, aluguer de automóvel sem condutor, contrato, caducidade, renda, caução, restitu-

ição. 2675/16 
− Competência convencional, comunicação, cláusula contratual, ónus da prova –2102/13 
− Competência material acto de gestão pública,–2087/13 
− Competência material, Junta de Freguesia, contrato-promessa de compra e venda, resolução do con-

trato. 2258/14º 
− Competência material, pedido cível, acção cível, acção penal, facto jurídico superveniente.–2134/13 
− Competência material, suspensão de deliberação social, anulação de deliberação social, sociedade 

cooperativa, tribunal cível. 2398/15 
− Competência orgânica, matéria de facto, tribunal colectivo, sentença, juiz de comarca, juiz de círcu-

lo. 2491/15 
− Competência, deprecada –2101/13 
− Competência, fixação da competência. 2205/14º 
− Competência, injunção. 2416/15 
− Condenação em quantia a liquidar em execução de sentença, pressupostos. (Texto integral) 2733/16 
− Condenação em quantia a liquidar em execução de sentença, requisitos. 2454/15 
− Custas, baldios, isenção de custas. 2653/16 
− Depoimento de parte, respostas aos quesitos, fundamentação, direito de preferência, notificação para 

preferência. 2719/16 
− Despejo imediato, pressupostos. 2211/14º 
− Despejo, renda, pagamento  2322/14º 
− Dever de cooperação para a descoberta da verdade, escusa, segredo profissional –2106/13 
− Embargo de obra nova, caducidade, decisão, nulidade. 2553/15 
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− Embargo de obra nova, expropriação, terreno, obras, pessoa colectiva de direito público, falta, com-
petência material, tribunal de comarca. 2474/15 

− Embargo de obra nova, prazo, início. 2248/14º 
− Embargo de obra nova, produção antecipada de prova –2091/13 
− Embargos de obra nova, licenciamento de obras, embargo administrativo. 2723/16 
− Embargos de terceiro, contrato-promessa, tradição da coisa, posse, direito de retenção. 2559/15 
− Embargos de terceiro, indeferimento liminar, prova documental, prova testemunhal, falta. 2453/15 
− Embargos de terceiro, propriedade, posse, legado. 2267/14º 
− Especificação, reforma. 2725/16 
− Exame médico, competência, acção cível, Instituto de Medicina Legal, perito. 2276/14º 
− Factos, provas, presunção. 2307/14º 
− Falta de citação, recurso de revisão, trânsito em julgado. 2716/16 
− Forma de processo, comproprietário, direitos, indemnização.–2126/13 
− Forma de processo, prédio, divisão, divisão de coisa comum. 2229/14º 
− Gravação da prova, apreciação da prova. 2266/14º 
− Gravação da prova, defeitos. 2523/15 
− Habilitação de herdeiros, petição deficiente, pedido genérico. 2458/15 
− Habilitação de herdeiros. 2506/15 
− Honorários, pagamento, ónus da prova –2057/13 
− Incidentes da instância, intervenção de terceiros, intervenção principal, intervenção acessória, inter-

venção provocada. 2519/15 
− Incidentes da instância, matéria de facto, decisão, falta, nulidade processual. 2309/14º 
− Ineptidão da petição inicial, despacho saneador, réu, absolvição da instância, nulidade de sentença, 

arrendamento para habitação, arrendatário, morte, caducidade, transmissão do arrendamento, des-
cendente, pressupostos. 2367/15 

− Inspecção judicial, arguição de nulidades, anulação de julgamento.–2142/13 
− Intervenção de terceiros, direito de regresso, intervenção acessória. 2714/16 
− Intervenção provocada, herança jacente. (Texto integral) 2495/15 
− Julgamento, gravação da prova, acidente de viação, nexo de causalidade, concorrência de culpas. 

2496/15 
− Julgamento, gravação da prova, apreciação da prova, matéria de facto, poderes da Relação. (Texto 

integral) 2690/16 
− Julgamento, gravação da prova, apreciação da prova. (Texto integral) 2672/16 
− Legitimidade activa, litisconsórcio, cônjuge, procedimentos cautelares.–2129/13 
− Legitimidade baldios, Junta de Freguesia. 2770/16 
− Legitimidade, baldios, junta de freguesia,. 2543/15 
− Legitimidade, coligação passiva. 2632/16 
− Legitimidade, loteamento urbano, alteração. 2446/15 
− Litigância de má fé, dever de indemnizar, requisitos. 2650/16 
− Litispendência, pressupostos. 2687/16 
− Litispendência. 2300/14º 
− Matéria de facto, alteração, depoimento de testemunha, gravação da prova, Tribunal da Relação 

2361/15 
− Matéria de facto, alteração, depoimento de testemunha, gravação da prova, Tribunal da Rela-

ção.2363/15 
− Matéria de facto, documento, força probatória. 2709/16 
− Matéria de facto, documento. 2715/16 
− Modificabilidade da decisão de facto –2049/13 
− Modificabilidade da decisão de facto, anulação da decisão, procedimentos cautelares. 2758/16 
− Objecto de recurso, cheque post-datado, cheque sem provisão, descriminalização, arquivamento dos 

autos, acção cível, prazo de propositura da acção. 2624/16 
− Obras, via pública, dono da obra, responsabilidade civil, acto de gestão privada, tribunal competente 

2421./15 
− Ónus da prova, condução sob o efeito de álcool, acção de regresso. 2468/15 
− Pedido principal, pedido subsidiário, pedidos incompatíveis. 2711/16 
− Penhora, depósito bancário, sigilo bancário, dever de cooperação para a descoberta da verdade –

2079/13 
− Prazo, prorrogação do prazo, legitimidade, litisconsórcio. 2517/15 
− Princípio da cooperação, rectificação de erros materiais. 2669/16 
− Princípio da livre apreciação da prova, gravação da prova, valor. 2744/16 
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− Procedimentos cautelares, admissibilidade, pressupostos. 2720/16 
− Procedimentos cautelares, admissibilidade, prova testemunhal, poderes da Relação, respostas aos 

quesitos –2064/13 
− Procedimentos cautelares, oposição, matéria de facto, apreciação da prova. 2489/15 
− Procedimentos cautelares, perigo, perturbação, posse, indeferimento liminar –2128/13 
− Procedimentos cautelares, requerimento, poderes do tribunal, natureza urgente do processo, celeri-

dade processual. 2778/16 
− Procedimentos cautelares, restituição provisória de posse, esbulho, violência –2110/13 
− Procedimentos cautelares, restituição provisória de posse, violação, execução. 2648/16 
− Processo de inventário, cônjuge, relação de bens. 2247/14º 
− Processo de jurisdição voluntária, suprimento judicial, requisitos, locatário, senhorio. 2327/14º 
− Procuração, falta, notificação. 2698/16 
− Prova documental, simulação, documento, prova testemunhal, interpretação de documento. 2722/16 
− Prova pericial, respostas aos quesitos, valor probatório. 2665/16 
− Prova testemunhal, documento autêntico, simulação, terceiros, litisconsórcio, direito de propriedade, 

registo predial, registo definitivo, presunção de propriedade, facto notório, poderes da Relação. 
2728/16 

− Prova testemunhal, documento escrito. 2746/16 
− Prova testemunhal, documento particular, força probatória plena, eficácia, admissibilidade. 2257/14º 
− Providência cautelar defesa do ambiente, não especificada –2095/13 
− Providência cautelar não especificada, dano, consumação. 2504/15 
− Providência cautelar não especificada, excepção de não cumprimento –2122/13 
− Providência cautelar não especificada, pressupostos 2419/15 
− Providência cautelar não especificada, pressupostos, forma de processo, caso julgado, caducidade, 

acção dependente. 2628/16 
− Providência cautelar não especificada, substituição, caução, aterro sanitário. (Texto integral) 

2409/15 
− Providência cautelar, caducidade, requisitos. 2765/16 
− Providência cautelar, despacho a designar dia para julgamento, poderes do juiz, decisão. 2232/14º 
− Reclamação do questionário, falta, tempestividade, incidente tributável. 2511/15 
− Reconvenção, excepção peremptória, compensação. 2204/14º 
− Recurso de oposição de terceiro, recuperação de empresa, simulação processual. 2500/15 
− Recurso de revisão, anulação de sentença, homologação, partilha, caducidade. 2764/16 
− Recurso de revisão, requisitos, documento. 2310/14º 
− Recurso, alegações, junção de documento, competência. 2442/15 
− Reivindicação, ónus da prova. 2713/16 
− Respostas aos quesitos, alteração, Tribunal da Relação, presunções judiciais. 2393/15 
− Respostas aos quesitos, anulação de julgamento. 2388/15 
− Respostas aos quesitos, arrendamento para comércio ou indústria, encerramento do estabelecimento, 

resolução do contrato. 2323/14º 
− Respostas aos quesitos, explicitação, princípio dispositivo. 2315/14º 
− Respostas aos quesitos, motivação, compra e venda, vícios da coisa, direito a reparação, caducidade, 

ónus da prova. 2369/15 
− Restituição provisória de posse, expropriação por utilidade pública, defesa da posse, idoneidade do 

meio.–2143/13 
− Restituição provisória de posse, providência cautelar não especificada, caução, interesse protegido –

2085/13 
− Rol de testemunhas, multa, reclamação, pagamento. 2290/14º 
− Rol de testemunhas, sócio gerente, depoimento de parte, depoimento de testemunha, julgamento. 

2524/15 
− Sentença, nulidade. 2473/15 
− Sociedade comercial, sociedade por quotas, gerente, destituição, justa causa 2375./15 
− Suspensão da instância, falta de pagamento, taxa de justiça, adiamento, audiência de julgamento, 

falta de advogado, nulidade de sentença, condenação ultra petitum. 2661/16 
− Testemunha, declaração, documento escrito, valor probatório. 2217/14º 
− Testemunha, matéria de facto, recurso. 2540/15 
− Transacção, interpretação. 2306/14º 
− Tribunais portugueses, competência internacional, acção, impugnação pauliana, casamento, regime 

de bens, separação judicial de bens, legitimidade passiva. 2625/16 
− Tribunal competente, loteamento clandestino, legitimidade, caso julgado formal. 2677/16 
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− Valor 2202/14º 
− Valor da causa, efeitos, reconvenção, alteração, forma de processo, prazo, réplica –2099/13 
− Venda executiva, deprecada, adjudicação, remição. 2494/15 
 
 

Execução 
 
− Acção executiva, nomeação de bens à penhora, executado, notificação. 2415/15 
− Execução de sentença, embargos de executado, sanção pecuniária compulsória, pedido. 2727/16 
− Execução específica, moeda estrangeira, execução por quantia certa, , obrigação valutária, cálculo. 

2460/15 
− Execução fiscal, suspensão, execução. 2544/15 
− Execução hipotecária, direito de sequela. 2636/16 
− Execução hipotecária, prosseguimento do processo, legitimidade. 2508/15 
− Execução para prestação de facto, embargos de executado, caução. 2299/14º 
− Execução para prestação de facto, sanção pecuniária compulsória –2104/13 
− Execução por quantia certa, adjudicação, bem apreendido, liquidação em execução. 2631/16 
− Execução por quantia certa, cumulação, princípio da adequação. 2302/14º 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, cheque sem provisão, título executivo, relação 

jurídica subjacente –2068/13 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, cheque, falta, apresentação a pagamento, exe-

quibilidade –2086/13 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, exequibilidade, cheque –2047/13 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, garantia real, obrigação futura, nulidade, hipo-

teca –2043/13 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, letra de favor, excepção peremptória, litigância 

de má fé, ónus da prova.–2132/13 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, penhora, depósito bancário 2691/16 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, sociedade comercial, avalista, título de crédito, 

assinatura, administrador –2078/13 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, suspensão da instância, título executivo, li-

vrança, responsabilidade, imposto de selo. 2739/16 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, título executivo, cheque sem provisão.–

2147/13 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, transacção, pagamento em prestações, falta de 

pagamento, prosseguimento do processo. 2626/16 
− Execução por quantia certa, legitimidade passiva, proprietário, prédio, hipoteca. 2767/16 
− Execução por quantia certa, nomeação de bens à penhora, crédito bancário, recusa de cooperação, 

banco. 2295/14º 
− Execução por quantia certa, penhora, prédio, embargos de terceiro, prazo de caducidade, ónus da 

prova, extemporaneidade. 2760/16 
− Execução por quantia certa, recusa, banco, indicação de proveniência, crédito bancário, nomeação, 

penhora –2067/13 
− Execução por quantia certa, título executivo, letra, embargos de executado, presunção, aval, saca-

dor, assinatura, aceitante. 2686/16 
− Execução por quantia certa, título executivo, sentença, juros de mora. 2381/15 
− Execução por quantia certa, venda judicial, acção de reivindicação, caução, adjudicação. 2438/15 
− Execução por quantia certa, venda judicial, erro, anúncio 2386./15 
− Execução, acção declarativa, suspensão da instância. 2522/15 
− Execução, acção pauliana, penhora, registo definitivo. 2241/14º 
− Execução, alimentos, suspensão, caução. 2749/16 
− Execução, bens comuns do casal, penhora –2081/13 
− Execução, cumulação de pedidos.–2139/13 
− Execução, embargos de executado, exequente, adjudicação, depósito do preço. 2199/14º 
− Execução, embargos de executado, suspensão da instância, pagamento, adjudicação, caução. 

2647/16 
− Execução, embargos de executado, transacção, novação. 2526/15 
− Execução, incidente tributável, valor. 2528/15 
− Execução, intervenção principal, intervenção provocada, incidentes da instância 2424./15 
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− Execução, legitimidade, título executivo, obrigação, transmissão de dívida, sub-rogação, Fundo de 
Garantia Automóvel. 2555/15 

− Execução, letra, relações imediatas, relação jurídica subjacente, oposição, embargos de executado, 
excepções, contrato-promessa, promitente-comprador, preço, pagamento, falta, sinal, efeitos. 
2220/14º 

− Execução, penhora, conta bancária, saldo disponível, banco, dever de informar . 2269/14º 
− Execução, penhora, efeitos, reivindicação, legitimidade. 2654/16 
− Execução, penhora, móveis, sustação da execução, venda, ineficácia. 2262/14º 
− Execução, quota social, venda executiva, despacho, caso julgado formal. 2314/14º 
− Execução, reclamação de créditos, graduação de créditos, crédito da Segurança Social, hipoteca. 

(Texto integral) 2700/16 
− Execução, recuperação de empresa, concordata, extinção. 2212/14º 
− Execução, suspensão da instância, inadmissibilidade 2413/15 
− Execução, sustação da execução, reclamação de créditos, prazo. 2707/16 
− Execução, título executivo, despesa hospitalar, certidão –2109/13 
− Execução, título executivo, sentença, partilha, inventário. 2556/15 
− Execução, venda executiva, anulação, erro. 2779/16 
− Execução, venda judicial, anulação –2120/13 
− Execução, venda judicial, formalidades, acto judicial, falsidade, arguição, prazo, provas, anúncio, 

publicação, nulidade –2071/13 
− Graduação de créditos, IRS, privilégio creditório, inconstitucionalidade material. 2668/16 
− Liquidação em execução de sentença, cálculo da indemnização, incapacidade permanente, juros de 

mora, princípio do contraditório, prova pericial, incapacidade temporária absoluta. 2630/16 
− Liquidação em execução de sentença, insuficiência da matéria de facto provada, equidade. (Texto 

integral) 2673/16 
− Penhora, execução, registo, sustação da execução –2114/13 
− Penhora, imposto directo, privilégio creditório. 2289/14º 
− Penhora, vencimento, depósito, falta, execução, entidade patronal. 2218/14º 
− Título de crédito, relação jurídica subjacente, embargos de executado, terceiro. 2440/15 
− Título executivo, acção pauliana, crédito ilíquido, , legitimidade. 2516/15 
− Título executivo, assunção de dívida, execução. 2701/16 
− Título executivo, cheque, prescrição, sociedade comercial, vinculação de pessoa colectiva, assinatu-

ra, gerente. 2533/15 
− Título executivo, decisão condenatória, juros de mora, sanção pecuniária compulsória. 2200/14º 
− Título executivo, documento particular, crédito ao consumo, mútuo. 2288/14º 
− Título executivo, letra, execução, articulados. 2233/14º 
− Título executivo, recuperação de empresa, gestão controlada, homologação, sentença. 2227/14º 
− Venda judicial, anulação, servidão non aedificandi. 2514/15 
− Venda judicial, venda de coisa alheia, ineficácia. 2699/16 
 
 

Processo Especial 
 
− Acção especial, prestação de contas, legitimidade, litisconsórcio. 2402/15 
− Baldios, assembleia de compartes, delegação de poderes. 2281/14º 
− Concurso de credores, falência, crédito laboral, privilégio creditório, graduação de créditos. 2766/16 
− Declaração de falência, cessação de pagamentos –2112/13 
− Declaração de falência, contrato de locação financeira, resolução do contrato, acção declarativa, inu-

tilidade superveniente da lide. 2242/14º 
− Expropriação por utilidade particular, prédio encravado, servidão de passagem, sinais visíveis e perma-

nentes.2230/14º 
− Expropriação por utilidade pública, anulação, avaliação, honorários, perito. 2234/14º 
− Expropriação por utilidade pública, cálculo da indemnização.–2135/13 
− Expropriação por utilidade pública, decisão arbitral, caso julgado. 2256/14º 
− Expropriação por utilidade pública, indemnização ao lesado –2138/13 
− Expropriação por utilidade pública, interessado. 2319/14º 
− Expropriação por utilidade pública, nulidade processual, falta de notificação, cota processual, valor 

probatório –2076/13 
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− Expropriação por utilidade pública, peritagem, actualização da indemnização, recurso de agravo, re-
curso de revista, reclamação para a conferência.–2148/13 

− Expropriação por utilidade pública, posse administrativa, caducidade, reivindicação. –2089/13 
− Expropriação por utilidade pública, prova pericial, PDM. 2304/14º 
− Expropriação por utilidade pública, terreno para construção, indemnização. 2270/14º 
− Expropriação por utilidade pública, terreno para construção, indemnização. 2274/14º 
− Expropriação, energia eléctrica, indemnização –2094/13 
− Expropriação, terreno para construção, PDM, loteamento urbano –2042/13 
− Falência, cessação de facto, cessação de pagamentos, data, confissão. 2750/16 
− Falência, crédito, trabalhador, imposto, penhor mercantil, aval, estado, empréstimo, privilégio credi-

tório, extinção. 2702/16 
− Falência, efeitos, constitucionalidade orgânica. 2537/15 
− Falência, execução, apensação, reclamação de créditos. 2679/16 
− Falência, graduação de créditos, crédito laboral. 2681/16 
− Falência, liquidatário, destituição. 2420/15 
− Falência, liquidatário, remuneração, remuneração mensal. 2539/15 
− Falência, processo, reclamação de créditos, prazo de caducidade, conhecimento oficioso. 2459/15 
− Falência, reclamação de créditos, causa de pedir, alteração. 2305/14º 
− Falência, reclamação de créditos, tempestividade, verificação de créditos, graduação de créditos. 

2755/16 
− Falência, requisitos, ónus da prova. 2731/16 
− Falência, restituição de bens, caução –2066/13 
− Injunção, requerimento, distribuição, processo especial, tribunal competente. 2448/15 
− Inventário, prova pericial. 2273/14º 
− Massa falida, restituição de bens, propositura da acção. 2621/16 
− Prestação de contas, baldios, administração, assembleia de compartes, junta de freguesia, 2754/16 
− Processo especial de recuperação de empresa, anulação, requerimento, acção de anulação 2412/15 
− Processo especial de recuperação de empresa, suspeição, gestor judicial, litigância de má fé, homo-

logação, deliberação social, questão nova. 2385/15 
− Recuperação de empresa, concordata, execução, extinção. 2212/14º 
− Recuperação de empresa, crédito da Segurança Social 2376./15 
− Recuperação de empresa, crédito da segurança social, redução, privilégio creditório, assembleia de 

credores, homologação. 2405/15 
− Recuperação de empresa, falência, privilégio creditório, extinção, aplicação da lei no tempo. 

2771/16 
− Recuperação de empresa, gestão controlada, homologação, sentença, título executivo. 2227/14º 
− Recuperação de empresa, oposição, credor, garantia real –2098/13 
− Recuperação de empresa, repetição. 2531/15 
− Restituição provisória de posse, expropriação por utilidade pública, defesa da posse, idoneidade do 

meio.–2143/13 
− Revisão de sentença estrangeira, regulação do poder paternal, competência em razão de hierarquia, 

absolvição da instância. (Texto integral) 2692/16 
− Revisão de sentença estrangeira, separação de facto, alimentos, direitos. 2292/14º 
− Revisão de sentença estrangeira, Tribunal Arbitral, competência material, Tribunal Cível, Tribunal 

de Instância, Tribunal da Relação. 2633/16 
 
 

Direito Comercial 
 
− Actividade bancária, cheque, cheque visado, falsificação, pagamento, responsabilidade civil, banco 

–2072/13 
− ALD, seguro de créditos, garantia autónoma, cláusula on first demand. 2757/16 
− Arrendamento para comércio ou indústria, execução de sentença, acção de despejo, embargos de 

terceiro, admissibilidade, recurso, falta, alçada, efeitos, caso julgado, desvio de fim do arrendado, 
alteração da estrutura do prédio, questão nova. 2469/15 

− Arrendamento para comércio ou indústria, morte, arrendatário, falta, comunicação, senhorio, cadu-
cidade, contrato. 2470/15 

− Avalista, defesa, excepções, pagamento. 2550/15 
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− Cartão de crédito, contrato, contrato de seguro, contrato de adesão, interpretação, seguro de 
acidentes pessoais, seguradora, sub-rogação. 2296/14º 

− Cessão de exploração de estabelecimento comercial, incumprimento do contrato, indemnização, li-
tigância de má fé, nulidade de sentença. 2298/14º 

− Cessão de exploração, estabelecimento comercial, comércio, exercício. 2452/15 
− Cheque, assinatura, sacador, sociedade, gerente, obrigação. 2222/14º 
− Compra e venda comercial, coisa defeituosa, reclamação, prazo, ónus da prova. 2264/14º 
− Compra e venda comercial, defeitos, denúncia, caducidade, aplicação de lei estrangeira –2082/13 
− Compra e venda internacional de mercadorias, legítima, contrato de transporte, conceito jurídico, , 

Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada – TIR, transitário, perda das mercadorias, in-
demnização. (Texto integral) 2449/15 

− Conta bancária, contrato, cláusula. 2745/16 
− Contrato de abertura de crédito, título executivo. 2759/16 
− Contrato de agência, agente, poderes de representação, preço –2111/13 
− Contrato de concessão, natureza jurídica, lei aplicável, regime. 2395/15 
− Contrato de conta corrente –2115/13 
− Contrato de locação financeira, ALD, validade, seguro, caução, fiança, autonomia. 2392/15 
− Contrato de locação financeira, incumprimento do contrato, resolução do contrato, indemnização. 

2670/16 
− Contrato de locação financeira, incumprimento, resolução do contrato, falência, réu, nulidade de 

sentença, omissão de pronúncia. 2293/14º 
− Contrato de locação financeira, locador, locatário, responsabilidade, renda, pagamento, empresa 

comercial, crédito, juros de mora. 2645/16 
− Contrato de locação financeira, locatário, direito real de gozo, coisa pública, usucapião, prazo, desa-

fectação –2107/13 
− Contrato de locação financeira, seguro de créditos. 2502/15 
− Contrato de locação financeira, venda, automóvel, falta, autorização, locador, efeitos, nulidade, 

questão nova. 2390/15 
− Contrato de seguro, cláusula de exclusão, dever de informar. 2476/15 
− Contrato de seguro, declaração inexacta, ónus da prova, objecto negocial, nulidade do contrato. 

2507/15 
− Contrato de transporte, incumprimento de contrato, condenação ultra petitum, juros –2123/13 
− Contrato de transporte, reclamação, caducidade, renúncia, declaração tácita. 2231/14º 
− Depósito bancário, dever de informar. 2638/16 
− Desconto bancário, contrato, documento particular, título executivo. 2729/16 
− Estabelecimento comercial, contrato-promessa, trespasse, fracção autónoma, condomínio, falta de 

licenciamento, abuso do direito. 2629/16 
− Gerente, nomeação, acção especial, sócio, citação 2417/15 
− Gerente, vinculação de pessoa colectiva, abuso do direito. 2196/14º 
− Letra em branco, preenchimento abusivo, ónus da prova. 2747/16 
− Letra, aceite, sociedade comercial, gerente, assinatura, pagamento, responsabilidade. 2372/15 
− Letra, assinatura, falsidade, ónus da prova, litigância de má fé –2092/13 
− Letra, execução, relações imediatas, relação jurídica subjacente, oposição, embargos de executado, 

excepções, contrato-promessa, promitente-comprador, preço, pagamento, falta, sinal, efeitos. 
2220/14º 

− Letra, letra em branco, preenchimento abusivo, ónus da prova, crédito, transmissão de crédito, ces-
são de contrato, efeitos, devedor, notificação, citação. 2551/15 

− Livrança, requisitos, valor, inscrição. 2401/15 
− Marcas, acção de anulação, registo, competência material, competência territorial, tribunal compe-

tente. 2475/15 
− Propriedade industrial, confusão, marcas. 2249/14º 
− Seguradora, dívida, protocolo 2362/15 
− Seguro de vida, prémio, valor, relação de bens, processo de inventário. 2712/16 
− Seguro, declaração inexacta, anulabilidade. 2271/14º 
− Seguro, indemnização, lucro cessante. 2486/15 
− Seguro, seguro de vida, herdeiro. 2318/14º 
− Sociedade comercial, acções nominativas, transmissão de título, formalidades, respostas aos 

quesitos, simulação, prova testemunhal, abuso de direito, nulidade, falta de forma legal. 
2201/14º 
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− Sociedade comercial, direito à informação, sócio, escritura pública, documento, apresentação, ac-
ção, absolvição da instância. 2642/16 

− Sociedade comercial, presidente, remuneração suplementar, nulidade. 2455/15 
− Sociedade comercial, sociedade por quotas, gerente, destituição, justa causa. 2375/15 
− Sociedade comercial, sociedade por quotas, quota social, posse, direito real, cessão de quota, forma, 

compra e venda, resolução do contrato, preço, falta de pagamento. 2308/14º 
− Sociedade cooperativa, suspensão de deliberação social, tribunal competente. (Texto integral) 

2465/15 
− Sociedade irregular, prestação de contas. (Texto integral) 2457/15 
− Sociedade por quotas, inquérito judicial –2116/13 
− Sociedade por quotas, representação, gerente, representação em juízo. 2549/15 
− Sociedade, cessão de arrendamento, transformação. 2224/14º 
− Sociedades comerciais, credor social, responsabilidade do gerente. 2557/15 
− Sociedades comerciais, deliberação social, nulidade, declaração, acção, tribunal competente, 

comércio, tribunal. 2203/14º 
− Sociedades comerciais, informações preparatórias de assembleia geral. 2732/16 
− Sociedades comerciais, sócio, sociedade civil, administrador, gerente, mandato, prestação de contas, 

obrigação, interpelação. 2726/16 
− Sócio gerente, destituição, processo, audiência do requerido, falta, constitucionalidade. 2272/14º 
− Título de crédito, cheque, cheque sem provisão, emissão de cheque durante medida de restrição do 

uso, responsabilidade, banco.–2136/13 
− Título de crédito, forma de declaração negocial, erro notório, rectificação de erros materiais. 

2254/14º 
− Transporte internacional de mercadorias por estrada - TIR, direito de regresso.–2130/13 
− Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada – TIR, incumprimento do contrato, mora, de-

ver de indemnizar. 2483/15 
 
 

Vários 
 
− Apoio judiciário, condomínio –2118/13 
− Apoio judiciário, condomínio. 2261/14º 
− Apoio judiciário, emolumentos, registo. 2472/15 
− Apoio judiciário, recusa, petição inicial, poderes do juiz, competência, Segurança Social. 2382/15 
− Baldios, administração, assembleia de compartes, junta de freguesia, prestação de contas. 2754/16 
− Baldios, legitimidade, Junta de Freguesia. 2770/16 
− Custas, taxa de justiça, redução, acção especial, capital social, autorização judicial. 2394/15 
− Expropriação por utilidade pública, alegações escritas, recurso, âmbito. 2663/16 
− Expropriação por utilidade pública, avaliação, anulação, perito, impedimento. 2530/15 
− Expropriação por utilidade pública, decisão arbitral, recurso da arbitragem, indemnização, compe-

tência material, tribunal comum, inconstitucionalidade, inconstitucionalidade material. 2697/16 
− Expropriação por utilidade pública, decisão arbitral, trânsito em julgado. 2493/15 
− Expropriação por utilidade pública, indemnização, pagamento, mora. 2774/16 
− Expropriação por utilidade pública, indemnização, terreno para construção, Reserva Agrícola Naci-

onal. 2646/16 
− Expropriação por utilidade pública, inércia das partes, Câmara Municipal, reclamação. 2384/15 
− Expropriação por utilidade pública, ratificação, embargo de obra nova, tribunal competente, tribunal 

comum, tribunal administrativo. 2655/16 
− Expropriação por utilidade pública, recurso da arbitragem, instância, modificação, ampliação do pe-

dido. 2721/16 
− Expropriação, dano. 2644/16 
− Inércia das partes, remessa a conta, contagem dos prazos. 2505/15 
− Justificação notarial, impugnação, acção de apreciação negativa. 2484/15 
− Procedimento criminal, pedido cível, crime particular, crime semi-público. 2477/15 
− Quotização sindical, entidade patronal, desconto. 2546/15 
− Registo predial, presunção, factos –2093/13 
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Direito Penal 

 

Parte Geral 
 
− Concurso aparente de infracções, fraude fiscal, IRC, IVA, falsificação de documento, burla, , lei es-

pecial. 2574/15 
− Crime continuado, prescrição do procedimento criminal, interrupção da prescrição, constitucionali-

dade, imposto, apropriação ilícita –2152/13 
− Direito de queixa, exercício de direito, formalidades. 2813/16 
− Interrupção da prescrição contumácia, , suspensão da prescrição, jurisprudência obrigatória –

2150/13 
− Jovem delinquente, admoestação, pressupostos. 2563/15 
− Legítima defesa, retorsão, insuficiência da matéria de facto provada, reenvio do processo. 2340/14º 
− Medida da pena, atenuação especial da pena, homicídio voluntário, 2576/15 
− Objecto do crime, destino dos bens apreendidos. 2587/15 
− Pena de prisão, suspensão da execução da pena, condição, infracção fiscal,. 2571/15 
− Prescrição do procedimento criminal, contumácia, suspensão da prescrição –2170/13 
− Prisão subsidiária –2164/13 
− Reincidência, pressupostos, insuficiência da matéria de facto provada. 2780/16 

 
 
Parte Especial 

 
− Abuso de confiança agravado, sociedade comercial, sócio gerente, declaração de falência, credor, 

lesado, assistente, legitimidade, pedido cível. 2794/16 
− Abuso de confiança fiscal, apropriação ilícita, sociedade comercial, administrador, gerente, respon-

sabilidade pessoal, solidariedade, responsabilidade tributária, dolo, prisão, constitucionalidade, con-
tradição insanável da fundamentação. 2809/16 

− Abuso de confiança fiscal, consumação, elementos da infracção, prisão, constitucionalidade. 
2811/16 

− Abuso de confiança, elementos da infracção, terceiro. 2802/16 
− Abuso de confiança, Segurança Social, contribuição para a Segurança Social, , elementos da infrac-

ção –2157/13 
− Abuso sexual, abuso sexual de adolescentes, abuso sexual de crianças, procedimento criminal, de-

sistência, desistência da queixa 2583./15 
− Acidente de viação, direito à vida, pedido cível, legitimidade activa, litisconsórcio, perda. 2349/14º 
− Acidente de viação, homicídio por negligência, pena acessória, inibição da faculdade de conduzir, 

fundamentação, omissão, nulidade de sentença, suprimento da nulidade. 2337/14º 
− Ameaça, ameaça com arma de fogo, elementos da infracção. 2797/16 
− Ameaça, elementos essenciais do crime –2177/13 
− Arma de fogo, arma de defesa, arma não manifestada, arma proibida, licença de uso e porte de arma, 

jurisprudência obrigatória. 2801/16 
− Atentado contra a segurança rodoviária, negligência, ofensas corporais por negligência. 2808/16 
− Burla, burla relativa a seguros, elementos da infracção, falsas declarações, companhia de seguros, 

indemnização, danos patrimoniais, direito de regresso. 2785/16 
− Caça, arma caçadeira, veículo automóvel, perda a favor do Estado, pressupostos, proprietário, ter-

ceiros, legitimidade para recorrer, restituição de posse. 2573/15 
− Cheque sem provisão, cheque post-datado, data, insuficiência da matéria de facto provada, reenvio 

do processo. 2341/14º 
− Cheque sem provisão, cheque post-datado, descriminalização, prosseguimento do processo, pedido 

cível, responsabilidade civil, responsabilidade do gerente –2155/13 
− Coacção, bem jurídico protegido, audiência de julgamento, princípio da continuidade da audiência, 

adiamento, provas, eficácia, perda. 2332 /14º 
− Contrafacção de marca, fraude sobre mercadoria, interesse protegido, concurso aparente de infrac-

ções, subsidiariedade, punição. 2789/16 
− Contra-ordenação, crime, aplicação da lei no tempo. 2330/14º 
− Contra-ordenação, estabelecimento hoteleiro, jogo, licença, licença de utilização, concurso de in-

fracções, unidade de infracções –2167/13 
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− Contra-ordenação, impugnação, prescrição do procedimento contra-ordenacional, suspensão da 
prescrição, autarquia, autoridade administrativa, sucessão de leis no tempo, competência. 2343/14º 

− Contra-ordenação, prazo de interposição de recurso, constitucionalidade, princípio da igualdade. 
2579/15 

− Contra-ordenação, processo, decisão, notificação, recurso, prazo. 2588/15 
− Crime continuado, prescrição, IVA, falta de pagamento. 2564/15 
− Crime praticado em estado de embriaguez, imputabilidade, imputabilidade diminuída, inimputabili-

dade, culpa. 2338/14º 
− Dano, coisa alheia, bens comuns do casal. 2575/15 
− Desobediência, desobediência qualificada, providência cautelar, recusa de cumprimento –2171/13 
− Desporto, violência. 2799/16 
− Difamação, abuso de liberdade de imprensa, comparticipação, entrevista –2175/13 
− Difamação, elementos da infracção, direito de crítica, liberdade de expressão. 2787/16 
− Difamação, liberdade de imprensa, crime de imprensa, ofensas à honra, elemento subjectivo. 

2568/15 
− Falsas declarações, falsas declarações a autoridade pública, notariado, escritura pública, justificação 

notarial, elementos da infracção, falsificação de documento, convolação –2173/13 
− Fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, IV A, consumação –2161/13 
− Fraude fiscal, IRC, IVA, falsificação de documento, burla, concurso aparente de infracções, lei es-

pecial. 2574/15 
− Furto, inquérito, , cartão de crédito, multibanco, sigilo bancário, dispensa, conflito de interesses –

2158/13 
− Graduação de créditos, privilégio creditório, IRS. 2795/16 
− Homicídio por negligência, acidente de viação, , culpa, circulação automóvel, cinto de segurança, 

uso, falta, nexo de causalidade, responsabilidade, responsabilidade criminal, indemnização, redução, 
danos patrimoniais, danos morais, direito à vida, herdeiro, sucessão, sucessão de ascendente, mon-
tante da indemnização, juros de mora –2163/13 

− Homicídio por negligência, acidente de viação, danos não patrimoniais, direito à vida, perda, deter-
minação do valor, juros de mora, subsídio por morte, subsídio de funeral, reembolso, sub-rogação. 
2328 /14º 

− Homicídio por negligência, ofensas corporais por negligência, direito à vida, incapacidade perma-
nente parcial, danos futuros, danos morais, princípio da igualdade. 2791/16 

− Homicídio por negligência, omissão de auxílio, concurso real de infracções, medida da pena, pena 
acessória, inibição da faculdade de conduzir, proibição de conduzir veículo motorizado, concorrên-
cia de culpas, recurso, recurso subordinado. 2790/16 

− Homicídio por negligência, pena acessória, proibição de conduzir veículo motorizado, sucessão de 
leis no tempo. 2792/16 

− Homicídio por negligência; acidente de viação, excesso de velocidade, mudança de direcção, co-
autoria, concorrência de culpas, medida da pena. 2806/16 

− Homicídio por negligência; acidente de viação, pena de multa, proibição de conduzir veículo moto-
rizado, sucessão de leis no tempo. 2807/16 

− Homicídio qualificado, meio insidioso –2174/13 
− Homicídio voluntário, medida da pena, atenuação especial da pena. 2576/15 
− Homicídio, homicídio qualificado, meio particularmente perigoso, censurabilidade do agente, ate-

nuação especial da pena, medida da pena. 2335/14º 
− Infracção contra a economia, publicação –2169/13 
− Infracção fiscal, abuso de confiança fiscal, pagamento em prestações, prescrição do procedimento 

criminal, suspensão da prescrição. 2346/14º 
− Infracção fiscal, pena de prisão, suspensão da execução da pena, condição. 2571/15 
− Insolvência, insolvência civil, dolo específico, dano, credor, crime de perigo. 2784/16 
− Introdução em lugar vedado ao público Alteração substancial dos factos, pressupostos, domicílio, 

violação. 2565/15 
− Ofensa à integridade física, agravação pelo resultado, ofensas corporais agravadas, ofensas corpo-

rais de que resultou a morte, cumplicidade. 2334/14º 
− Ofensa à integridade física, ofensas corporais simples, retorsão. 2342/14º 
− Ofensa à integridade física, ofensas graves, crime de perigo, crime de resultado, tentativa, acto pre-

paratório. 2817/16 
− Ofensas corporais com dolo de perigo, ofensa à integridade física, sucessão de leis no tempo, regime 

concretamente mais favorável, amnistia. 2582/15 
− Ofensas corporais por negligência, incapacidade permanente parcial, danos futuros, cálculo da in-

demnização. 2788/16 
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− Ofensas corporais simples, incapacidade permanente parcial, ofensas corporais agravadas. 2805/16 
− Prescrição do procedimento criminal, interrupção da prescrição, suspensão da prescrição, sucessão 

de leis no tempo, desvio de subsídio, agravantes, circunstâncias qualificativas, limite máximo da 
pena, desvio de subvenção. 2333/14º 

 
 

Processo Penal 
 
− Abertura de instrução, assistente, requerimento, requisitos –2165/13 
− Acusação, homicídio por negligência, objecto do processo, alteração não substancial dos factos, di-

reito de defesa, omissão, nulidade de sentença. 2348/14º 
− Acusação, matéria de facto, qualificação, erro, alteração, irregularidade, constitucionalidade –

2179/13 
− Alçada, recurso, valor da causa, responsabilidade civil, ónus da prova, denúncia caluniosa, elemen-

tos da infracção, indemnização. 2783/16 
− Alteração substancial dos factos, pressupostos, domicílio, violação, introdução em lugar vedado ao 

público. 2565/15 
− Antecedentes criminais, falsidade, falsas declarações a autoridade pública, auto de notícia, docu-

mento autêntico, força probatória, erro de julgamento, insuficiência da matéria de facto provada. 
2567/15 

− Apoio judiciário , requerimento, erro, reforma. 2804/16 
− Apoio judiciário, interrupção do prazo de recurso –2166/13 
− Assistente em processo penal, constituição de assistente, prazo peremptório –2176/13 
− Assistente em processo penal, legitimidade, caso julgado formal, incriminação. 2584/15 
− Assistente, crime público, acusação particular, , legitimidade, inquérito, nulidade absoluta, comu-

nhão de adquiridos, bens comuns do casal, frutos naturais –2172/13 
− Assistente, legitimidade para recorrer, pena, medida da pena, suspensão da execução da pena,. 

2569/15 
− Assistente, taxa de justiça, falta de pagamento, incidente tributável, alteração não substancial dos 

factos, irregularidade. 2810/16 
− Audiência de julgamento, arguido, ausência, ausência do arguido em parte incerta, sentença, notifi-

cação do arguido, mandado de detenção. 2816/16 
− Audiência de julgamento, coacção, bem jurídico protegido, , princípio da continuidade da audiência, 

adiamento, provas, eficácia, perda. 2332/14º 
− Busca, apreensão, meios de prova, nulidade, nulidade da decisão. 2572/15 
− Constituição de assistente, falsificação de documento. 2578/15 
− Contra-ordenação, consumação, prescrição, prazo. 2803/16 
− Contra-ordenação, decisão judicial, recurso, fundamentação, nulidade, suprimento da nulidade, pre-

clusão, rejeição de recurso. 2347/14º 
− Contra-ordenação, impugnação, prazo –2168/13 
− Contra-ordenação, prazo de interposição de recurso, constitucionalidade, princípio da igualdade. 

2579/15 
− Contra-ordenação, prescrição do procedimento contra-ordenacional, suspensão da prescrição, apli-

cação subsidiária do Código Penal. 2812/16 
− Contra-ordenação, recurso, prazo de interposição de recurso. 2345/14º 
− Contra-ordenação, sociedade comercial, fusão de empresas, inexistência da sentença, eficácia. 

2793/16 
− Contra-ordenação, sociedade comercial, representação sem poderes, notificação, nulidade absoluta, 

irregularidade. 2814/16 
− Contumácia, interrupção da prescrição, suspensão da prescrição, jurisprudência obrigatória –

2150/13 
− Contumácia, prescrição do procedimento criminal, suspensão da prescrição, recurso, admissibilida-

de, jurisprudência obrigatória. 2800/16 
− Crime particular, dedução, falta, arquivamento dos autos, queixa, renovação. 2570/15 
− Custas, isenção de custas, Estado, petição inicial, prorrogação do prazo, falta de pagamento da mul-

ta, desentranhamento. 2586/15 
− Despacho a designar dia para julgamento, despacho de pronúncia, equivalência, interrupção da 

prescrição, suspensão da prescrição. 2566/15 
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− Despacho a designar dia para julgamento, notificação do arguido, prescrição do procedimento cri-
minal, interrupção da prescrição, suspensão da prescrição –2156/13 

− Despacho a designar dia para julgamento, objecto do processo, sucessão de leis no tempo, alteração 
dos factos, qualificação, prescrição do procedimento criminal, cheque sem provisão, valor conside-
ravelmente elevado –2154/13 

− Diligência de instrução, requerimento, despacho, recurso, inadmissibilidade, omissão de diligências 
essenciais, nulidade, arguição, prazo de arguição. 2781/16 

− Escuta telefónica, admissibilidade. 2581/15 
− Factos, alteração não substancial dos factos, qualificação, alteração. 2336/14º 
− Gravação da prova, transcrição, omissão, recurso, motivação, provas, especificação, matéria de fac-

to, poderes da relação, profanação de cadáver. 2796/16 
− Gravação da prova, transcrição, tribunal –2151/13 
− Inquérito, furto, cartão de crédito, multibanco, sigilo bancário, dispensa, conflito de interesses –

2158/13 
− Instrução criminal, deprecada, Tribunal de Instrução Criminal, competência. 2562/15 
− Instrução criminal, inquirição de testemunha, competência, deprecada. 2589/15 
− Insuficiência da matéria de facto provada, cheque sem provisão, cheque post-datado, data, reenvio 

do processo. 2341/14º 
− Insuficiência do inquérito, exame, falta, nulidade. 2815/16 
− Interrogatório do arguido, falta de advogado, irregularidade processual. 2580/15 
− Irregularidade processual, anulação de julgamento, repetição, novo julgamento, tribunal competente. 

2344/14º 
− Legitimidade para recorrer, caça, arma caçadeira, veículo automóvel, perda a favor do Estado, pres-

supostos, proprietário, terceiros, restituição de posse. 2573/15 
− lnstrução criminal, nulidade, arguição –2153/13 
− Matéria de facto, recurso, motivação, registo da prova, transcrição, omissão. 2577/15 
− Medidas de coacção, prisão preventiva, recurso, prazo de interposição de recurso, inquérito, meios 

de prova, princípio do contraditório –2160/13 
− Nulidade de sentença, acidente de viação, homicídio por negligência, pena acessória, inibição da fa-

culdade de conduzir, fundamentação, omissão, suprimento da nulidade. 2337/14º 
− Pedido cível, acidente de viação, direito à vida, legitimidade activa, litisconsórcio, perda. 2349/14º 
− Prisão preventiva, prazos, alteração do prazo, audiência do arguido, falta de fundamentação, irregu-

laridade, conhecimento oficioso. 2590/15 
− Procedimento criminal, desistência, desistência da queixa, abuso sexual, abuso sexual de adolescen-

tes, abuso sexual de crianças,. 2583/15 
− Processo penal, pedido cível, transacção judicial, apoio judiciário, custas, divisão 2782/16 
− Processo sumário, audiência de julgamento, adiamento, interrupção, suspensão. 2585/15 
− Processo, decisão, notificação, recurso, prazo, contra-ordenação. 2588/15 
− Prosseguimento do processo, cheque sem provisão, cheque post-datado, descriminalização, , pedido 

cível, responsabilidade civil, responsabilidade do gerente –2155/13 
− Recurso penal, terceiro, prazo, nulidade de sentença, omissão de pronúncia. 2331/14º 
− Recurso, matéria de facto, gravação da prova, irregularidade, anulação de julgamento. 2339/14º 
− Recurso, matéria de facto, gravação da prova, transcrição. 2329/14º 
− Recurso, matéria de facto, gravação de prova, transcrição, ónus da alegação, ónus de afirmação –

2159/13 
− Recurso, matéria de facto, registo da prova, transcrição –2162/13 
− Recurso, motivação, matéria de facto, registo da prova, transcrição, poderes da Relação. 2798/16 
− Sentença, fundamentação, nulidade da sentença, nulidade sanável, contra-ordenação, regime de pre-

ços, preço, preço das mercadorias, concorrência desleal, constitucionalidade. 2786/16 
− Tribunal competente, cheque sem provisão, , sucessão de leis no tempo –2178/13 
 
 

 Direito do Trabalho 
 
− Acidente de trabalho, culpa da entidade patronal, desabamento de terras. 2831/16 
− Acidente de trabalho, embriaguez, descaracterização de acidente. 2358/14º 
− Acidente de trabalho, presunção. 2599/15 
− Acidente de trabalho, segurança no trabalho, culpa da entidade patronal, ónus da prova. 2601/15 
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− Acidente de trabalho, sócio gerente, trabalho ao domingo, trabalho em dia feriado, apólice de segu-
ro. 2591/15 

− Acidente in itinere, descaracterização de acidente, acidente de viação, presunção de culpa. 2609/15 
− Bancário, pensão de reforma. 2350/14º 
− Carreira expresso, agente único, subsídio. 2614/15 
− Caso julgado formal. 2830/16 
− Caução, prorrogação do prazo. 2612/15 
− Cessão de crédito, declaração de falência, ineficácia. 2353/14º 
− Contrato de trabalho a prazo, motivação, retribuição, valor. 2616/15 
− Contrato de trabalho a prazo, renovação, comunicação. 2604/15 
− Contrato de trabalho a prazo. 2357/14º 
− Contrato de trabalho, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, pensão de reforma, Segurança Social, pen-

são, dedução. 2829/16 
− Contrato de trabalho, contrato de prestação de serviços, subordinação jurídica, jornalista, Radiotele-

visão –2190/13 
− Contrato de trabalho, gerente comercial, documento, fotocópia, carta rogatória, arguição de nulida-

des, inquirição de testemunhas, carta precatória, processo de trabalho. 2598/15 
− Contrato de trabalho, má fé, efeitos, objecto, validade –2186/13 
− Contrato de trabalho, rescisão de contrato, justa causa, caducidade. 2832/16 
− Contrato de trabalho, subordinação jurídica, subordinação económica. 2825/16 
− Defesa por excepção, resposta à contestação, quitação, remissão abdicativa. 2611/15 
− Despachante oficial, extinção do contrato de trabalho, indemnização, tribunal do trabalho, compe-

tência –2185/13 
− Despedimento com justa causa. 2594/15 
− Despedimento com justa causa. 2600/15 
− Despedimento, desobediência, justa causa –2188/13 
− Despedimento. 2597/15 
− Deveres do trabalhador, dever de respeito, violação, justa causa de despedimento. 2819/16 
− Documento particular, força probatória –2181/13 
− Documento particular, força probatória, prestação de trabalho, prestação suplementar, rescisão do 

contrato, audiência preliminar, faltas injustificadas. 2610/15 
− Doença profissional, acção especial, pressupostos processuais. 2820/16 
− Exercício de funções, habilitações literárias, educadora de infância, local de trabalho, transferência, 

horário de trabalho, alteração. 2608/15 
− Funcionário bancário, pensão de reforma, cálculo da pensão –2180/13 
− Gravação da prova, nulidade processual, 2602/15 
− Horário de trabalho, competência, despedimento sem justa causa. 2824/16 
− Incapacidade temporária, incapacidade permanente, fixação da incapacidade –2189/13 
− Injúria, ameaça, despedimento com justa causa. 2596/15 
− Justa causa de despedimento, nota de culpa, decisão final, factos. 2833/16 
− Justa causa de despedimento. 2827/16 
− Litigância de má fé, acidente de trabalho, participação, seguradora, burla. 2605/15 
− Matéria de facto, reclamação, legitimidade para recorrer. 2818/16 
− Nulidade do despedimento, prescrição, prazo. 2821/16 
− Obrigação, cumprimento, terceiro, recusa. 2606/15 
− Pensão por incapacidade, remissão. 2615/15 
− Prescrição. 2355/14º 
− Procedimento disciplinar, caducidade –2184/13 
− Processo disciplinar, factos, força probatória, reprodução de documento –2183/13 
− Reforma, caducidade do contrato de trabalho, negócio unilateral, extinção do contrato de trabalho, 

tempestividade, despedimento nulo. 2828/16 
− Regime de trabalho, despedimento tácito –2182/13 
− Remição, pensão. 2834/16 
− Rescisão de contrato, rescisão pelo trabalhador, justa causa de despedimento, prazo de caducidade. 

2823/16 
− Rescisão de contrato, rescisão pelo trabalhador, justa causa. 2356/14º 
− Rescisão do contrato, rescisão pelo trabalhador, justa causa. 2822/16 
− Resolução do contrato, crédito laboral, prescrição, prazo. 2826/16 
− Respostas aos quesitos, vícios, arguição, alcoolémia, descaracterização de acidente, nexo de causa-

lidade. 2607/15 
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− Revisão da incapacidade, incapacidade temporária, indemnização. 2593/15 
− Salários em atraso, abuso do direito, litigância de má fé. 2603/15 
− Serviço de Transportes Colectivos do Porto, agente único, subsídio, retribuição 2595./15 
− Trabalhador não sindicalizado, contrato colectivo de trabalho. 2352/14º 
− Trabalho temporário, execução, regime aplicável. 2592/15 
− Trabalho temporário, renovação, caducidade, condenação ultra petitum, retribuição, pagamento. 

2351/14º 
− Transmissão de estabelecimento, cessão de posição contratual –2187/13 
− Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada - TIR, salário, alteração, ajudas de custo. 

2354/14º 
− Violação das regras de construção urbana, culpa da entidade patronal, pensão por incapacidade, in-

demnização, agravamento. 2613/15 
 


