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ÍNDICE REMISSIVO GERAL 
 

Direito Civil 

 
1- Parte Geral 
 

− Caducidade da acção, seguro de acidentes de trabalho, cláusula contratual. 2870/17 
− Conflito de direitos, direito ao bom nome, direito à informação, prevalência. 2903/17 (Texto 

integral) 
− Documento particular, falsidade, ónus da prova. 2873/17 
− Interpretação do negócio jurídico, nulidade 2906/17 
− Liberdade contratual, expurgação de hipoteca, fixação de prazo. (Texto integral) 3269/19 
− Nulidade, efeitos, posse. 3052/18 
− Personalidade judiciária. 2858/17 
− Prazo de caducidade, compra e venda, coisa defeituosa, acção. 2877/17 
− Prescrição, Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada – TIR, perda ou deterioração da 

coisa, acção de condenação, indemnização, prazo de propositura da acção. 3385/19 
− Revogação do negócio jurídico, mora do devedor, caução económica, imputação do cumprimento. 

3355/19 
 
 

2- Direito das Obrigações 
 
− Abandono de sinistrado, direito de regresso, nexo de causalidade, litigância de má fé. 3117/18 
− Acção de despejo, apoio judiciário, património judiciário, pedido, contestação, prazo, interrupção, 

falta de pagamento da renda, despejo provisório. 3292/19 
− Acção de despejo, depósito da renda, levantamento de dinheiro depositado, contraditório, acção de 

anulação, causa prejudicial. 3254/19 
− Acidente de viação, auto-estrada, concessionário, responsabilidade extra contratual. 3114/18 
− Acidente de viação, auto-estrada, dano causado por animal, responsabilidade, concessionário, 

responsabilidade extracontratual, culpa, ónus da prova. 3384/19 
− Acidente de viação, Brisa, culpa, ónus da prova, dano culposo, nexo de causalidade. 3284/19 
− Acidente de viação, colisão de veículos, culpa, autor, furto de veículo, responsabilidade, seguradora. 

3402/19 
− Acidente de viação, comissão, presunção, indemnização, danos não patrimoniais. 2885/17 
− Acidente de viação, comissário, culpa presumida do condutor, responsabilidade pelo risco, danos 

não patrimoniais. 3261/19 
− Acidente de viação, competência, tribunal cível, processo penal, pedido cível, improcedência, 

acusação, absolvição do pedido, acção cível, pedido, indemnização, questão de direito, caso julgado, 
2924/17 

− Acidente de viação, condução sob o efeito de álcool, seguradora, direito de regresso, ónus da prova, 
nexo de causalidade. 3391/19 

− Acidente de viação, conexão, prioridade de passagem, condução perigosa, culpa exclusiva. 3070/18 
− Acidente de viação, culpa exclusiva, danos morais, cálculo da indemnização, juros de mora. 

3369/19 
− Acidente de viação, culpa exclusiva. 2961/17 
− Acidente de viação, culpa, indemnização, juros de mora. 3272/19 
− Acidente de viação, culpa, transgressão, presunção de culpa. 2850/17 
− Acidente de viação, danos morais, danos materiais. 3276/19 
− Acidente de viação, direito à indemnização, inquérito, procedimento criminal, contagem dos prazos, 

prescrição. 2895/17 (Texto integral) 
− Acidente de viação, direito à indemnização, prescrição, prazo, interrupção. 3257/19 
− Acidente de viação, incapacidade permanente parcial, cálculo da indemnização. 3071/18 
− Acidente de viação, indemnização, danos patrimoniais, danos futuros, incapacidade permanente 

absoluta para o trabalho habitual. 2915/17 (Texto integral) 
− Acidente de viação, indemnização, juros de mora, IRS, retenção na fonte, seguradora. 2836/17 
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− Acidente de viação, indemnização, juros de mora, IRS, retenção na fonte. 3295/19 
− Acidente de viação, indemnização, juros, retenção na fonte, IRS. 3076/18 
− Acidente de viação, indemnização, terceiro, alimentos. (Texto integral) 3299/19 
− Acidente de viação, negligência, Brisa Auto-Estradas de Portugal. 3148/18 
− Acidente de viação, nexo de causalidade, indemnização, danos patrimoniais, danos futuros, perda de 

retribuição. 2918/17 
− Acidente de viação, paragem de veículo, negligência. 2914/17 
− Acidente de viação, responsabilidade civil por acidente de viação, prioridade de passagem. 3367/19 
− Acidente de viação, responsabilidade pelo risco, directiva comunitária, interpretação da lei. 3249/19 
− Acidente de viação, responsabilidade, culpa, acidente de trabalho, acidente in itinere, ilícito 

criminal, prescrição, prazo. 2963/17 
− Acidente de viação, seguro automóvel, indemnização, danos morais, exclusão de responsabilidade, 

lesão, agente, condução automóvel. 2945/17 
− Acidente de viação, transporte de passageiros, lesão, seguradora, responsabilidade. 3258/19 
− Acidente, contrato de seguro, seguradora, responsabilidade, juros de mora, culpa in vigilando, 

presunção, culpa. 3330/19 
− Arrendamento para comércio ou indústria, encerramento do estabelecimento, resolução do contrato. 

2886/17 
− Arrendamento para comércio ou indústria, reivindicação. 2937/17 
− Arrendamento para habitação, denúncia para habitação, caducidade do negócio. 3073/18 
− Arrendamento rural, caducidade, aplicação da lei no tempo, reconvenção, simulação de contrato, 

abuso do direito. 3246/19 
− Arrendamento rural, denúncia. 2904/17 
− Arrendamento urbano, acção de despejo, deterioração, acto ilícito. 3286/19 
− Arrendamento urbano, arrendamento para habitação, renda, serviço doméstico, regime aplicável. 

3394/19 
− Arrendamento urbano, arrendamento, documento escrito, interpretação, prova testemunhal. 3099/18 
− Arrendamento urbano, caducidade, morte, arrendatário, deterioração, responsabilidade, herdeiro, 

estado, herança vaga. 3350/19 
− Arrendamento urbano, despejo imediato, rendas vencidas na pendência da acção, resolução do 

contrato, falta de pagamento da renda, caducidade, depósito da renda, faculdade jurídica. 3266/19 
− Arrendamento urbano, resolução do contrato, obras. 3243/19 
− Arrendamento urbano, resolução do contrato, residência permanente, falta, caso de força maior. 

2835/17 
− Arrendamento, acto de disposição, comproprietário, validade. 3306/19 
− Arrendamento, constitucionalidade, denúncia para habitação, necessidade de casa para habitação. 

3314/19 
− Arrendamento, falta de forma legal, nulidade, abuso do direito. 3059/18 
− Arrendamento, obras de conservação ordinária, abuso de direito. 3091/18 
− Arrendamento, partido político, regime. 2856/17 
− Arrendamento, renda, tempo, local de pagamento, provas. 3090/18 
− Arrendamento, representação, compropriedade, resolução do contrato, acção de despejo, caducidade 

da acção. 3273/19 
− Arrendamento, revogação, forma, cessação, prova testemunhal, admissibilidade. 3387/19 
− Centro comercial, contrato de exploração, contrato inominado, excepção de não cumprimento. 

3327/19 
− Centro comercial, contrato de exploração, contrato inominado. 3105/18 
− Cessão de exploração de estabelecimento comercial, regime aplicável. 2899/17 
− Cláusula contratual geral, contrato de arrendamento, fiador, erro, abuso de direito. 3368/19 
− Coisa defeituosa, venda, prédio urbano, denúncia, defeitos, impedimento, caducidade da acção. 

3041/18 
− Comodato, benfeitoria, levantamento de benfeitorias. 3342/19 
− Comodato, perda ou deterioração da coisa, culpa. 2959/17 
− Compra e venda, automóvel, retenção de documento, autor, venda, direito de retenção, preço, 

respostas aos quesitos, ampliação da matéria de facto. 3145/18 
− Compra e venda, coisa defeituosa, acção, prazo de caducidade. 2877/17 
− Compra e venda, coisa defeituosa, excepção de não cumprimento. 3158/18 
− Compra e venda, incumprimento do contrato, alteração, decisão, matéria de facto. 3038/18 
− Compra e venda, nulidade, prédio, terceiros, cancelamento de inscrição, pedido. 3100/18 
− Compra e venda, troca, hipoteca voluntária, acção executiva, embargos de executado. 3288/19 
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− Condução sob o efeito de álcool, direito de regresso, nexo de causalidade. 2955/17 
− Contrato de arrendamento, obras, alteração da estrutura do prédio, compropriedade, administrador, 

poderes de administração. 2966/17 
− Contrato de empreitada, aceitação da obra. 3296/19 
− Contrato de empreitada, preço, dono da obra, compensação de dívida, reconvenção, improcedência. 

3291/19 
− Contrato de locação financeira, locatário, incumprimento, cláusula penal, nulidade. 3331/19 
− Contrato de mediação, retribuição. 2909/17 
− Contrato de prestação de serviços, revogação, acordo, justa causa, falta, indemnização de perdas e 

danos, danos morais. 3137/18 
− Contrato promessa, junção de documento, assinatura, impugnação, falta, efeitos, ocupação ilícita de 

prédio urbano,. 3293/19 
− Contrato-promessa de compra e venda, caso julgado, admissibilidade, prova testemunhal, litigância 

de má fé. 3403/19 
− Contrato-promessa de compra e venda, erro na forma do processo, réplica, admissibilidade, poderes 

da Relação, acção, sociedade comercial, execução específica, falência, obrigação, abuso do direito, 
impossibilidade do cumprimento, extinção. 2847/17 

− Contrato-promessa de compra e venda, forma escrita, nulidade, licença de construção, licença de 
utilização, execução específica. 3064/18 

− Contrato-promessa de compra e venda, fracção autónoma, formalidades essenciais, arguição de 
nulidades, promitente-comprador, abuso de direito, venire contra factum proprium. 3399/19 

− Contrato-promessa de compra e venda, incumprimento, resolução do contrato, restituição do sinal 
em dobro. 2938/17 

− Contrato-promessa de compra e venda, resolução. 3134/18 
− Contrato-promessa de compra e venda, tradição da coisa, promitente-comprador, mera detenção. 

3336/19 
− Contrato-promessa, cessão de exploração, incumprimento, indemnização, perda, clientela. 3068/18 
− Contrato-promessa, coisa alheia, mora, execução específica. (Texto integral) 3253/19 
− Contrato-promessa, promitente-vendedor, falência, impossibilidade superveniente. 3108/18 
− Contrato-promessa, resolução, licença de utilização. 2888/17 
− Cumprimento defeituoso, transporte Internacional de Mercadorias por Estrada – TIR, indemnização, 

juros de mora. 2840/17 
− Cumprimento do contrato, cumprimento imperfeito, caducidade da acção, acção de anulação. (Texto 

integral) 3096/18 
− Dano causado por animal, responsabilidade civil. 3086/18 
− Dano, nexo de causalidade, teoria da causalidade adequada. 3154/18 
− Dano, propriedade industrial, indemnização, competência material. 2855/17 
− Dano, reparação do prejuízo, indemnização. 3107/18 
− Danos morais, indemnização, juros de mora, início. 2853/17 
− Danos morais, indemnização, titularidade, sucessão. 3238/19 
− Danos morais, responsabilidade contratual. 3371/19 
− Depósito bancário, conta bancária, pagamento, descoberto bancário, mútuo, compensação 3260/19 
− Depósito de renda, impugnação, prazo de caducidade. 3320/19 
− Direito de preferência, herança indivisa, deliberação. 3132/18 
− Direito de regresso, juros de mora. 2884/17 
− Direito de regresso, seguradora, condução sob o efeito de álcool, requisitos, nexo de causalidade. 

3340/19 
− Doação, nulidade. 3032/18 
− Documento autêntico, força probatória, compra e venda, escritura pública, preço. 3373/19 
− Empreitada, contrato de depósito, veículo automóvel, incêndio. 3101/18 
− Empreitada, cumprimento imperfeito, resolução do contrato, execução. 3075/18 
− Empreitada, defeito da obra, caducidade da acção, indemnização, responsabilidade solidária. 

3030/18 
− Empreitada, defeito da obra, denúncia, caducidade, ónus da prova. 2837/17 
− Empreitada, defeitos, indemnização. 3098/18 
− Empreitada, fixação de prazo, incumprimento, presunção de culpa, admissibilidade, depoimento de 

parte. 3142/18 
− Empreitada, incumprimento definitivo, indemnização, litigância de má fé, nulidade de sentença. 

3263/19 
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− Empreitada, obras, auto-estrada, dano causado por actividade, responsabilidade, Brisa, questão 
nova. 3037/18 

− Empreitada, resolução do contrato, fundamentos, efeitos, retroactividade. 3131/18 
− Excepção de não cumprimento, cumprimento do contrato. 3097/18 
− Excepção de não cumprimento, nulidade de sentença. 3111/18 
− Facto ilícito, indemnização, prescrição. 3378/19 
− Fiança, locatário, extinção. 2852/17 
− Fundo de Garantia Automóvel, responsabilidade civil, acidente de viação, danos não patrimoniais, 

cálculo da indemnização, juros de mora. 3161/18 
− Impugnação pauliana, efeitos, terceiros. 2944/17 
− Imputação do cumprimento, revogação do negócio jurídico, mora do devedor, caução económica. 

3355/19 
− Indemnização de perdas e danos, juros, IRS. 2953/17 
− Indemnização de perdas e danos, reivindicação. 3159/18 
− Indemnização, actualização da indemnização, juros de mora. 2862/17 
− Indemnização, actualização, sentença, citação, juros de mora. 2948/17 
− Indemnização, crime, acção cível. 2908/17 
− Indemnização, prescrição, interrupção. 2857/17 
− Indemnização, retribuição, incapacidade permanente parcial, danos futuros, danos não patrimoniais, 

juros de mora, data, citação. 2849/17 
− Mútuo, comerciante, prova em matéria comercial, contrato de conta corrente. 3168/18 
− Mútuo, nulidade por falta de forma legal, restituição, provas. 3237/19 
− Negócio fiduciário, natureza jurídica, execução específica. 3095/18 
− Pagamento, dívida, terceiro, obrigação, restituição, empréstimo, mandato (Texto integral) 3049/18 
− Prédio urbano, empreitada, compra e venda, credor, defeitos, defeito da obra. 2900/17 
− Prestação de serviços, mandato, núncio, juros de mora. 3304/19 
− Privilégio creditório, extinção, falência, crédito da Segurança Social, hipoteca legal. 2934/17 
− Produto defeituoso, indemnização, liquidação em execução de sentença. 3031/18 
− Promessa de compra e venda, nulidade do contrato, restituição do sinal, juros compensatórios, juros 

de mora. 2892/17 
− Renda, habitação, matéria de direito, matéria de facto, contrato de hospedagem. 3274/19 
− Resolução do contrato, excepção de não cumprimento, acção de despejo. 3170/18 
− Responsabilidade civil, auto-estrada, dano, indemnização. 2874/17 
− Responsabilidade civil, cheque, falsificação, pagamento, culpa, endosso em branco. 2898/17 
− Responsabilidade extra contratual, concorrência desleal, inversão do ónus da prova. 3354/19 
− Responsabilidade extra contratual, empresa, município, tribunal competente, competência material. 

3119/18 
− Responsabilidade, banco, extravio de cheque, levantamento de dinheiro depositado, uso de nome 

falso, falsificação, assinatura. 2867/17 
− Revogação do negócio jurídico, forma, documento, prova testemunhal, admissibilidade. 2922/17 
− Ruído, actividade industrial. 2967/17 
− Sanção pecuniária compulsória. 3081/18 
− Sub-rogação, sentença, acidente de viação, seguro automóvel, falta, Fundo de Garantia 3077/18 
− Transacção judicial, alteração. 2949/17 
− Venda a prestações, interpelação, carta registada com aviso de recepção, recusa, cláusula penal, 

redução. 3116/18 
− Venda judicial, anúncio, nulidade. 3121/18 
− Violação das regras de construção urbana, restrição de direitos, abuso de direito. 2838/17 
 
 

3- Direitos Reais 
 
− Acção de divisão de coisa comum, usufrutuário, legitimidade. 3060/18 
− Acidente de viação, concorrência de culpas, valor, salvados, veículo, recurso, equidade. 2969/17 
− Acidente de viação, prescrição, direito à indemnização, culpa excessiva, velocidade excessiva, 

sinais de trânsito, indemnização, danos morais. 2970/17 
− Acidente de viação, tempestividade, reclamação do questionário, cálculo da indemnização, danos 

morais, juros de mora. 2972/17 
− Acidente de viação, valor elevado, dano, veículo, reparação do prejuízo. 2971/17 
− Águas, servidão. 3146/18 
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− Aproveitamento de águas, aquisição, título constitutivo. 2875/17 
− Arrendamento para comércio ou indústria, desvio de fim do arrendado, resolução do contrato. 

2974/17 
− Árvore, usufruto, corte ilegal de árvores. 2905/17 
− Baldios, administração, cessação. 3152/18 
− Benfeitoria, levantamento de benfeitorias, comodato. 3342/19 
− Benfeitorias úteis, levantamento de benfeitorias, indemnização, valor, cálculo, enriquecimento sem 

causa. 3036/18 
− Caminho público, atravessadouro. 3251/19 
− Coisa imóvel, coisa defeituosa, prazo de propositura da acção, contagem dos prazos, ónus da prova. 

3376/19 
− Condomínio, administração, representação em juízo, contestação. 2910/17 
− Defeito da obra, acção de condenação, reparação do prejuízo, revelia, pressupostos, sanção 

pecuniária compulsória. 2968/17 
− Direito de preferência, servidão legal, servidão de passagem, usucapião, decisão judicial. 2947/17 
− Direito de propriedade, aquisição usucapião, justificação notarial, escritura pública, impugnação, 

legitimidade, posse, presunção,. 3256/19 
− Direito de propriedade, justificação notarial, escritura pública, registo predial, presunção, 

impugnação, acção, ónus da prova. 3085/18 
− Divisão de coisa comum, loteamento urbano, loteamento rústico. 3051/18 
− Fracção autónoma, aquisição, falta de registo, despesas de condomínio, título executivo. 3165/18 
− Posse, manutenção de posse, restituição de posse. 3109/18 
− Posse, nulidade, efeitos. 3052/18 
− Preferência, preço, simulação, terceiro. 3240/19 
− Propriedade horizontal, condomínio, interesse protegido. 3242/19 
− Propriedade horizontal, terraços, parte comum, obras. 2935/17 
− Reivindicação, aquisição originária, presunções, contrato-promessa de compra e venda, forma 

escrita, prova testemunhal, respostas aos quesitos. 3172/18 
− Reivindicação, cancelamento de inscrição, pedido, falta. 3347/19 
− Reivindicação, cumulação de pedidos. 3332/19 
− Reivindicação, requisitos. 3062/18 
− Restituição provisória de posse, gravação de prova, procedência, audiência do requerido, ineficácia, 

gravação da prova, revogação, decisão. 3110/18 
− Servidão de aqueduto, mudança. 3104/18 
− Servidão de passagem, sinais visíveis e permanentes. 2889/17 
− Servidão, extinção por usucapio libertatis. 2866/17 
 
 

4- Direito de Família 
 
− Acção de divórcio, divórcio por mútuo consentimento, casa da morada de família, acordo, alteração, 

alteração das circunstâncias. 3370/19 
− Acção, investigação de paternidade, exame sanguíneo, réu, falta, justificação da falta, multa, 

pagamento, inversão do ónus da prova. 2965/17 
− Alimentos devidos a menores, garantia do pagamento, Segurança Social, não retroactividade. 

3058/18 
− Alimentos devidos a menores, incumprimento, prestações devidas. 3055/18 
− Alimentos devidos a menores, maioridade, extinção. 2913/17 
− Alimentos, alteração. 3339/19 
− Alimentos, cônjuge, separação de facto, requisitos, ónus da prova. 3352/19 
− Alimentos, maioridade, pressupostos, duração, legitimidade passiva. 3300/19 
− Casamento, administração dos bens dos cônjuges, contrato de arrendamento, acto de administração, 

consentimento, autorização, locatário. 3366/19 
− Confiança judicial de menores, adopção. 2896/17 
− Divórcio, cônjuge, acordo, casa da morada de família, sentença, homologação, execução de 

sentença, petição inicial, indeferimento liminar. 2863/17 
− Investigação de paternidade, causa de pedir, exame sanguíneo, força probatória. 3345/19 
− Investigação de paternidade, presunção de paternidade, concubinato, aplicação da lei no tempo. 

2901/17 
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− Investigação de paternidade, presunção de paternidade, período legal da concepção, relações 
sexuais, provas, réu, ónus da prova. 3166/18 

− Menor, dever de vigilância, danos materiais, responsabilidade civil, danos morais. 2919/17 
− Pensão de sobrevivência, requisitos. 2843/17 
− Regulação do poder paternal, alteração, alimentos. 2894/17 
− União de facto, alimentos, herança, instituição de previdência. 3357/19 
− União de facto, pensão de sobrevivência, caducidade. 2869/17 
 
 

5- Direito de Sucessões 
 

− Herança indivisa, deliberação, direito de preferência. 3132/18 
− Processo de inventário, partilha dos bens do casal, conta bancária, sigilo bancário. 3129/18 
− Testamento público, testemunhas, inabilidade. 3259/19 
 
 

Processo Civil 

 
− Acção cível emergente de acidente de viação, reconvenção, intervenção provocada, seguradora. 

3044/18 
− Acção cível, indemnização, litigância de má fé, acesso aos tribunais, meio processual. 3319/19 
− Acção de condenação, reparação do prejuízo, defeito da obra, revelia, pressupostos, sanção 

pecuniária compulsória. 2968/17 
− Acção de condenação, transacção judicial, assistente, legitimidade. 3151/18 
− Acção de despejo, resolução do contrato, excepção de não cumprimento. 3170/18 
− Acção de despejo, segurança Social, diferimento da desocupação, renda, juros de mora, pagamento, 

responsabilidade. 3278/19 
− Acção de divisão de coisa comum, usufrutuário, legitimidade. 3060/18 
− Acção prejudicial, suspensão da instância. 3390/19 
− Acção real, competência material, tribunal comum, tribunal administrativo. 3040/18 
− Anulação de deliberação social, alienação, acções, sociedade comercial, legitimidade, autor, 

responsabilidade, custas. 3280/19 
− Anulação de deliberação social, direito de acção, prazo de caducidade. 3169/18 
− Arresto, competência territorial. 2861/17 
− Arresto, pressupostos. 3140/18 
− Audiência de julgamento, adiamento, falta, nulidade processual, nulidade relativa. 3341/19 
− Caso julgado, constitucionalidade. 3329/19 
− Caso julgado, execução, extinção. 3133/18 
− Caso julgado, requisitos. 2845/17 
− Causa de pedir, identidade de acção. 3315/19 
− Competência internacional, execução. 3127/18 
− Competência material, acto de gestão pública. 3048/18 
− Competência material, cemitério, tribunal administrativo. 3362/19 
− Competência material, cooperativa, acção de anulação, deliberação social. 3102/18 
− Competência material, cooperativa. 2962/17 
− Competência material, deliberação social, cooperativa. 3351/19 
− Competência material, denominação social, anulação. 3255/19 
− Competência material, domínio público, declaração. 3343/19 
− Competência material, propriedade industrial, dano, indemnização. 2855/17 
− Competência material, providência cautelar não especificada, aquisição, quota social, sociedade por 

quotas, tribunal de competência genérica. 3375/19 
− Competência material, tribunal comum, violação, direito de personalidade, competência, tribunal 

administrativo, causa de pedir, infracção, Plano Director Municipal. 2973/17 
− Competência, suspensão de deliberação social, cooperativa. 2952/17 
− Competência, tribunal cível, acidente de viação, processo penal, pedido cível, improcedência, 

acusação, absolvição do pedido, acção cível, pedido, indemnização, questão de direito, caso 
julgado, 2924/17 
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− Contestação, impugnação. 3106/18 
− Cumulação de pedidos, reivindicação. 3332/19 
− Depoimento de parte, apreciação da prova, matéria de facto, decisão, fundamentação, sentença. 

3088/18 
− Depoimento de parte, confissão judicial, transcrição, falta, nulidade relativa. 2923/17 
− Depoimento de parte, inadmissibilidade. 2844/17 
− Depoimento de testemunha, irregularidade processual, nulidade processual, arguição. 3063/18 
− Depoimento de testemunha, solicitador, segredo profissional, nulidade, comunicação, mandato sem 

representação. 3157/18 
− Despacho saneador, legitimidade passiva, intervenção principal, dedução, prazo. 3305/19 
− Despacho, nulidade, tribunal competente, substituição. 3388/19 
− Divisão de coisa comum, loteamento urbano, loteamento rústico. 3051/18 
− Embargo de obra nova, legitimidade passiva, caducidade da acção, continuação da obra, regime, 

recurso de agravo, ónus de impugnação especificada, decisão, matéria de facto. 3393/19 
− Embargo de obra nova, legitimidade, oposição, nulidade de sentença, matéria de facto, poderes da 

Relação. 2864/17 
− Embargos de executado, documento particular, assinatura, falsidade, ónus da prova. 2916/17 
− Embargos de executado, levantamento de dinheiro depositado. 2925/17 
− Embargos de executado, ónus da prova. 2911/17 
− Embargos de executado, preenchimento abusivo, livrança. 2920/17 
− Embargos de terceiro. 2859/17 
− Erro na forma do processo, réplica, admissibilidade, poderes da Relação, acção, sociedade 

comercial, contrato-promessa de compra e venda, execução específica, falência, obrigação, abuso do 
direito, impossibilidade do cumprimento, extinção. 2847/17 

− Especificação, base instrutória, contradição, contrato-promessa de compra e venda, documento 
particular, prova testemunhal, perda de interesse do credor. 3397/19 

− Extinção da instância, impossibilidade superveniente, inutilidade superveniente da lide, condomínio, 
administração, destituição. 3353/19 

− Extinção do poder jurisdicional, rectificação de erros materiais, coisa pública, desafectação. 2883/17 
− Falsidade, letra, assinatura, ónus da prova. 2882/17 
− Falta de citação, citação edital, prazo de arguição. 2893/17 
− Fixação de prazo, requisitos. 3400/19 
− Gravação da prova, respostas aos quesitos. 3033/18 
− Gravação da prova. 3061/18 
− Impugnação, escritura pública, justificação notarial, acção de apreciação negativa, falta, interesse 

em agir. 3337/19 
− Indeferimento liminar da petição, valor, junção de documento, petição inicial, questão de facto, 

ineptidão. 3310/19 
− Inspecção judicial, poder vinculativo. 3335/19 
− Intervenção acessória, pressupostos. 3386/19 
− Intervenção de terceiros, intervenção espontânea, reivindicação, competência material, tribunal 

comum. 3066/18 
− Intervenção principal, intervenção provocada. 3163/18 
− Intervenção principal, intervenção provocada. 3163/18 
− Intervenção provocada, litisconsórcio, danos morais, juros de mora. 3160/18 
− Investigação de paternidade, causa de pedir, exame sanguíneo, força probatória. 3345/19 
− Juízo cível, competência. 3123/18 
− Julgamento, repetição, inquirição de testemunha, culpa do lesado. 2931/17 
− Junção de documento, assinatura, impugnação, falta, efeitos, ocupação ilícita de prédio urbano, 

contrato-promessa. 3293/19 
− Legitimidade activa, litisconsórcio, indemnização, seguro de vida, cônjuge. 3348/19 
− Legitimidade, acção de despejo, herdeiro, cessão de quota. 3344/19 
− Legitimidade, interesse em agir, providência cautelar não especificada, absolvição da instância. 

3282/19 
− Litigância de má fé, factos pessoais. 3326/19 
− Litigância de má fé, multa. 3372/19 
− Litigância de má fé, quesitos, resposta. 3324/19 
− Litigância de má fé. 2958/17 
− Litispendência, requisitos, causa de pedir, cumulação de pedidos. 2960/17 
− Matéria de facto, alteração, gravação da prova. 2872/17 
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− Matéria de facto, alteração, gravação da prova. 3053/18 
− Matéria de facto, anulação da decisão. 3244/19 
− Matéria de facto, decisão, fundamentação. 3047/18 
− Matéria de facto, fundamentação, sentença. 2897/17 
− Matéria de facto, impugnação, gravação da prova, justo impedimento, alegações. 2841/17 
− Notificação postal. 3317/19 
− Notificação, justo impedimento. 2940/17 
− Nulidade de sentença, nulidade processual, inquirição de testemunha. 3057/18 
− Nulidade processual, conhecimento oficioso, despacho saneador, fiança, garantia autónoma, 

cláusula on first demand 3287/19 
− Nulidade processual, nulidade relativa, interposição de recurso, requerimento, extravio, prazo de 

arguição. 2851/17 
− Pedido, alteração, cálculo, erro, processo judicial, correcção oficiosa, cláusula contratual, 

deterioração, ónus da alegação, ónus da prova. 2865/17 
− Petição deficiente, poderes do juiz, nulidade processual. 3267/19 
− Petição inicial, indeferimento liminar, divórcio, cônjuge, acordo, casa da morada de família, 

sentença, homologação, execução de sentença. 2863/17 
− Pressupostos processuais, interesse em agir. 3262 /19 
− Princípio da plenitude da assistência dos juizes, procedimentos cautelares, gravação da prova. 

3153/18 
− Princípio da verdade material, princípio da preclusão. 2878/17 
− Princípio dispositivo, inquisitório, ónus da alegação, ónus da prova. 3359/19 
− Procedimentos cautelares, decisão, cumprimento, acção, condenação, sentença, nulidade. 3268/19 
− Procedimentos cautelares, deliberação social, acção de anulação, causa prejudicial, suspensão da 

instância, inquérito judicial. 3156/18 
− Procedimentos cautelares, embargos de obra nova, restituição provisória de posse, execução, 

execução para prestação de facto. 3395/19 
− Procedimentos cautelares, incidentes da instância, oposição, admissibilidade, extemporaneidade, 

indeferimento liminar. 3277/19 
− Procedimentos cautelares, requisitos, urgência. 3334/19 
− Procedimentos cautelares, restituição provisória de posse, caso julgado. 3307/19 
− Procedimentos cautelares, sanção pecuniária compulsória. 2871/17 
− Processo judicial, Estado, representação em juízo, irregularidade, correcção oficiosa, intervenção 

principal, intervenção provocada, indeferimento liminar, fundamentos. 3162/18 
− Processo, rol de testemunhas. 2879/17 
− Prova testemunhal, trespasse, formalidades ad substantiam, prova documental. 3358/19 
− Provas, documento autenticado, prova testemunhal. 3298/19 
− Provas, inspecção judicial, poder discricionário. 3374/19 
− Providência cautelar não especificada, indeferimento liminar. 3082/18 
− Providência cautelar não especificada, oposição, direito de retenção. 3361/19 
− Providência cautelar, acção declarativa, objecto. 2912/17 
− Providência cautelar, caducidade, habilitação de herdeiros, negligência. 3316/19 
− Quesitos, alteração. 2926/17 
− Reconvenção, admissibilidade. 3050/18 
− Recurso de revisão, falta de citação, requisitos, ónus da prova. 3349/19 
− Recurso de revisão, fundamentação, documento particular, tribunal competente, admissão do 

recurso. 2975/17 
− Recurso de revisão, nulidade, citação edital, acção de condenação, indeferimento liminar. 3149/18 
− Recurso de revisão, requisitos, revelia, falta de citação, citação, nulidade, citação edital, citação em 

país estrangeiro, citação por via postal. 3139/18 
− Recurso, alegações, repetição. 2891/17 
− Recurso, falta, tempestividade, apresentação das alegações, multa aplicável. 3072/18 
− recurso, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, competência. 3321/19 
− Recurso, junção de documento. 2881/17 
− Recurso, questão nova, decisão. 3092/18 
− Responsabilidade pré-negocial, requisitos. 2880/17 (Texto integral) 
− Respostas aos quesitos, declaração negocial. 2932/17 
− Respostas aos quesitos, matéria de direito, conclusões. 3084/18 
− Restituição de posse, arrendamento para habitação, união de facto, indeferimento liminar. 3138/18 
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− Réu, estrangeiro, sociedade comercial, citação por via postal, nulidade, arguição, prazo, sanação da 
nulidade, competência internacional, tribunal competente, legitimidade activa. 3389/19 

− Revisão de sentença estrangeira. 3377/19 
− Sentença, matéria de facto, especificação, questionário, poderes do juiz, alteração, nulidade de 

sentença, motivação, falta, oposição entre fundamentos e decisão, contrato de agência, denúncia, 
aviso prévio, resolução do contrato, indemnização, abuso de direito. 2842/17 

− Sentença, nulidade, falta de motivação, arrendamento, senhorio, obras, abuso de direito, 
constituição, violação. 2964/17 

− Sigilo bancário, processo de inventário, partilha dos bens do casal, conta bancária. 3129/18 
− Suspensão da instância, acto judicial, despacho, nulidade processual, reclamação. 3346/19 
− Suspensão de deliberação social, pressupostos. 3396/19 
− Telecópia, alegações, tempestividade, deserção de recurso. 3115/18 
− Testemunhas, inabilidade para depor, nulidade relativa. 2941/17 
− Tribunais portugueses, competência internacional, regulação do poder paternal, alteração. 2939/17 
− Tribunal competente, empreitada de obras públicas. 3136/18 
− Tribunal competente, responsabilidade extra contratual, empresa, município, competência material. 

3119/18 
− Tribunal competente, sociedades comerciais, suprimentos, reembolso, fixação de prazo, acção 

especial 3167/18 
− Tribunal comum, competência material. (Texto integral) 3056/18 
− Tribunal comum, pedido, identidade de acção, conflito de competência. 3285/19 
− Tribunal especial, tribunal competente, marcas, registo, concorrência desleal. 3087/18 
− Venda judicial, anúncio, nulidade. 3121/18 
 
 

Execução 
 
− Acção executiva, alimentos devidos a menores, rejeição, execução. 3074/18 
− Cheque, prescrição, título executivo. 2954/17 
− Crédito do Estado, acordo, Plano Mateus, reclamação de créditos, inadmissibilidade 3171/18 
− Dívida de cônjuges, penhora, bens comuns do casal, execução, caso julgado. 2839/17 
− Embargos de executado, ónus da prova. 3135/18 
− Embargos de terceiro, caducidade, apreensão de veículo. 3103/18 
− Execução de sentença, embargos de executado, consignação em depósito, suspensão da instância. 

3360/19 
− Execução de sentença, facto ilícito, pedido genérico, caso julgado. 2936/17 
− Execução, penhora, sustação da execução. 3080/18 
− Execução para prestação de facto, procedimentos cautelares, embargos de obra nova, restituição 

provisória de posse, execução,. 3395/19 
− Execução por quantia certa, cumulação, penhora, pagamento, preferência. 3239/19 
− Execução por quantia certa, embargos de executado, assinatura, gerente comercial, vinculação de 

pessoa colectiva, sociedade. 3039/18 
− Execução por quantia certa, indeferimento liminar, assinatura ilegítima de cheque, título executivo, 

executado, sociedade por quotas. 3143/18 
− Execução por quantia certa, indeferimento liminar, título executivo, mútuo, documento particular. 

2943/17 
− Execução por quantia certa, pagamento em prestações, documento particular, título executivo. 

3290/19 
− Execução por quantia certa, penhora, expectativa jurídica, aquisição, automóvel, posse, leasing. 

2942/17 
− Execução, alimentos, vencimento, adjudicação, penhora. 3150/18 
− Execução, competência internacional. 3127/18 
− Execução, embargos de executado, indeferimento liminar, manifesta improcedência. 3392/19 
− Execução, executado, cessionário, habilitação 3279/19 
− Execução, extinção, caso julgado. 3133/18 
− Execução, falência, extinção, custas. 3302/19 
− Execução, falência, herdeiro. (Texto integral) 3093/18 
− Execução, indeferimento liminar, título executivo, falta de título. 3125/18 
− Execução, legitimidade activa, alimentos devidos a menores, maioridade. 3128/18 
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− Execução, legitimidade passiva, letra, aval. 3356/19 
− Execução, legitimidade, cheque, sociedade, gerente. (Texto integral) 3270/19 
− Execução, nomeação de bens à penhora, habilitação de herdeiros. 3323/19 
− Execução, penhora, isenção. 3155/18 
− Execução, penhora, suspensão. 3250/19 
− Execução, penhora. 3144/18 
− Execução, suspensão, embargos de executado. 3252/19 
− Execução, título executivo, causa de pedir, execução hipotecária, obrigação futura, provas, 

legitimidade passiva. 3382/19 
− Execução, título executivo, cheque, garantia do pagamento. (Texto integral) 3045/18 
− Liquidação em execução de sentença, produto defeituoso, indemnização. 3031/18 
− Penhora,  crédito, devedor de crédito penhorado, declaração. 3281/19 
− Penhora, bens impenhoráveis, pessoa singular, pessoa colectiva, sociedades comerciais. 3380/19 
− Penhora, depósito bancário, conta bancária. 3126/18 
− Penhora, prédio urbano, promessa de venda, aquisição, registo definitivo, prevalência. 2846/17 
− Penhora, rectificação de registo, registo. 2921/17 
− Penhora, sustação, nomeação de bens à penhora. 2854/17 
− Reclamação de créditos, título executivo, prazos, prazo peremptório. 3365/19 
− Sentença cível, execução, oposição, fundamentos. 2860/17 
− Título executivo, fracção autónoma, aquisição, falta de registo, despesas de condomínio,. 3165/18 
− Título executivo, processo especial de recuperação de empresa, acção executiva. 2951/17 
 
 

Processo Especial 
 

− Arrolamento, divórcio, inventário, partilha dos bens do casal, termo, procedimentos cautelares. 
3120/18 

− Expurgação de hipoteca, liberdade contratual, fixação de prazo. (Texto integral) 3269/19 
− Falência, administração, liquidatário, responsabilidade civil. 3313/19 
− Falência, audiência de julgamento. 3029/18 
− Falência, caducidade, ónus da alegação. 3311/19 
− Falência, competência territorial. 3124/18 
− Falência, execução herdeiro. (Texto integral) 3093/18 
− Falência, execução, extinção, custas. 3302/19 
− Falência, privilégio creditório, extinção, crédito da Segurança Social, hipoteca legal. 2934/17 
− Falência, reclamação de créditos, crédito laboral. 3398/19 
− Falência, reclamação de créditos, erro de escrita. 2946/17 
− Falência, registo, reclamação de créditos. 3241/19 
− Liquidatário, retribuição. 2950/17 
− Partilha dos bens do casal, inventário, passivo, pagamento, responsabilidade. 3294/19 
− Processo de inventário, partilha dos bens do casal, sigilo bancário conta bancária. 3129/18 
− Processo Especial de Recuperação de Empresa, acção executiva, título executivo. 2951/17 
− Processo Especial de Recuperação de Empresa, anúncio, publicação, prazo. 3283/19 
− Processo Especial de Recuperação de Empresa, assembleia de credores, homologação. 3364/19 
− Processo Especial de Recuperação de Empresa, comissão de credores, pareceres, omissão, nulidade. 

3318/19 
− Processo Especial de Recuperação de Empresa, reclamação de créditos, verificação de créditos, 

assembleia de credores, acção de condenação, pagamento, crédito devido, inadmissibilidade, caso 
julgado, revogação do negócio jurídico. 3067/18 

− Processo especial, fixação de prazo, contrato, suprimentos, restituição, crédito. 3042/18 
− Reclamação de créditos, interpretação da lei. 3113/18 
− Recuperação de empresa, anulação, acção sumária. 3275/19 
− Recuperação de empresa, falência, privilégio creditório. 3404/19 
− Recuperação de empresa, providência cautelar, posse, propriedade, suspensão. 3264/19 
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Direito Comercial 
 
− Anulação de deliberação social, alienação, acções, sociedade comercial, legitimidade, autor, 

responsabilidade, custas. 3280/19 
− Anulação de deliberação social, direito de acção, prazo de caducidade. 3169/18 
− Cessão de exploração, contrato-promessa. 3363/19 
− Cheque, documento particular, reconhecimento da dívida. 2890/17 
− Cheque, falsificação, pagamento, responsabilidade civil, culpa, endosso em branco. 2898/17 
− Compra e venda comercial, defeitos, denúncia, prazo de caducidade. 3118/18 
− Conta bancária, contrato de conta corrente, requisitos. 3046/18 
− Contrato de concessão, requisitos, regime aplicável, resolução do contrato, factos supervenientes, 

indemnização, equidade. 3078/18 
− Contrato de locação financeira, cláusula penal, incumprimento, resolução do contrato. 3043/18 
− Contrato de locação financeira, cláusula, nulidade. 3034/18 
− Contrato de locação financeira, locatário, incumprimento, cláusula penal, nulidade. 3331/19 
− Contrato de seguro, declaração inexacta, nulidade. 3309/19 
− Contrato de seguro, seguradora, responsabilidade, juros de mora, culpa in vigilando, presunção, 

acidente, culpa. 3330/19 
− Deliberação social, acção de anulação, legitimidade activa, sócio. 3333/19 
− Deliberação social, acção de anulação, pedido, causa de pedir, alteração, legitimidade activa, 

nulidade, prazo de propositura da acção, assembleia geral, convocatória, falta, efeitos. 3308/19 
− Deliberação social, Competência material, cooperativa, acção de anulação,. 3102/18 
− Deliberação social, competência material, cooperativa. 3351/19 
− Denominação social, competência material,, anulação. 3255/19 
− Depósito bancário, cumprimento imperfeito. 2933/17 
− Emissão de cheque durante medida de restrição do uso, rescisão. 2907/17 
− Estabelecimento comercial, trespasse, licença de utilização. 3379/19 
− Extravio de cheque, levantamento de dinheiro depositado, uso de nome falso, falsificação, 

assinatura, responsabilidade, banco. 2867/17 
− Gerente, assinatura, legitimidade, endosso, cláusula sem despesas, protesto. 2917/17 
− Letra em branco, preenchimento abusivo, ónus da prova. 3328/19 
− Letra, aceitante, protesto, juros de mora. 2876/17 
− Letra, assinatura, falsidade, ónus da prova. 2882/17 
− Letra, execução, legitimidade passiva, aval. 3356/19 
− Letra, nulidade, aval, título de crédito, embargos de executado. 2930/17 
− Letra, preenchimento abusivo, ónus da prova, avalista, protesto. 3289/19 
− Livrança, embargos de executado, preenchimento abusivo. 2920/17 
− Livrança, pacto de preenchimento, violação, subscritor, aval, avalista, preenchimento abusivo, 

portador legítimo, obrigação cambiária, prescrição, prazo, início da prescrição, abuso de direito. 
(Texto integral) 3083/18 

− Livrança, relações imediatas, relações mediatas, embargos de executado, articulado superveniente. 
3245/19 

− Livrança, solidariedade. 3248/19 
− Operação bancária, desconto bancário. 3112/18 
− Personalidade judiciária, sociedades comerciais, liquidação, registo. 3383/19 
− Propriedade industrial, dano, indemnização, competência material. 2855/17 
− Seguro, minuta, valor. 2929/17 
− Sociedade comercial, Assembleia Geral, deliberação social, contas das sociedades, impedimento. 

3247/19 
− Sociedade comercial, erro na forma do processo, réplica, admissibilidade, poderes da Relação, 

acção, contrato-promessa de compra e venda, execução específica, falência, obrigação, abuso do 
direito, impossibilidade do cumprimento, extinção. 2847/17 

− Sociedade comercial, escritura pública, falta, efeitos, sociedade irregular, nulidade, liquidação. 2848 
− Sociedade comercial, inquérito, inutilidade superveniente da lide. 3322/19 
− Sociedade por quotas, competência material, providência cautelar não especificada, aquisição, quota 

social, tribunal de competência genérica. 3375/19 
− Sociedade por quotas, direito de preferência, cessão de quota, competência material, tribunal 

competente. 3147/18 
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− Sociedades comerciais, suprimentos, reembolso, fixação de prazo, acção especial, tribunal 
competente. 3167/18 

− Suprimentos, empréstimo. 3303/19 
− Suspensão de deliberação social, cooperativa, competência. 2952/17 
− Suspensão de deliberação social, pressupostos. 3396/19 
− Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada – TIR, cumprimento defeituoso, 

indemnização, juros de mora. 2840/17 
− Transporte Internacional de Mercadorias por Estrada – TIR, perda ou deterioração da coisa, acção 

de condenação, indemnização, prazo de propositura da acção, prescrição. 3385/19 
− Trespasse, formalidades ad substantiam, prova documental, prova testemunhal. 3358/19 
 
 

Vários 
 
− Apoio judiciário, património judiciário, pedido, acção de despejo, contestação, prazo, interrupção, 

falta de pagamento da renda, despejo provisório. 3292/19 
− Apoio judiciário, patrocínio judiciário, honorários, pagamento, interrupção do prazo de recurso. 

3312/19 
− Apoio judiciário, recurso, tribunal competente. 3079/18 
− Expropriação por utilidade pública, ampliação do pedido. 3338/19 
− Expropriação por utilidade pública, indemnização, ampliação do pedido. 3065/18 
− Expropriação por utilidade pública, indemnização, aptidão construtiva, acesso. 3089/18 
− Expropriação por utilidade pública, indemnização, dano, nexo de causalidade. 3325/19 
− Expropriação por utilidade pública, indemnização, depositário. 2956/17 
− Expropriação por utilidade pública, reformatio in pejus, actualização da indemnização. 3054/18 
− Expropriação por utilidade pública, terreno apto para construção, reserva agrícola nacional, 

requisitos, acesso. 2868/17 
− Expropriação por utilidade pública, terreno apto para construção, princípio da igualdade, princípio 

da proporcionalidade. 2957/17 
− Expropriação por utilidade pública, terreno apto para construção, cálculo da indemnização. 3069/18 
− Expropriação por utilidade pública, terreno apto para construção, valor, ambiente, cálculo da 

indemnização. 3141/18 
− Expropriação por utilidade pública, terreno apto para construção, falta, acesso, rodoviários, cálculo 

da indemnização. 3401/19 
− Expropriação por utilidade pública, terreno para construção, PDM, Reserva Agrícola Nacional, 

Reserva Ecológica Nacional. 3381/19 
− Expropriação por utilidade pública, terreno para construção, requisitos, PDM, Reserva Agrícola 

Nacional. 3265/19 
− Expropriação, plano de urbanização, servidão administrativa. 3297/19 
− Expropriação, terreno para construção, Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional. 

2887/17 
− Interesses difusos, defesa, protecção dos animais, legitimidade activa. 2902/17 (Texto integral) 
− Justificação notarial, escritura pública, impugnação, ónus da prova. 2928/17 
− Rectificação de registo, caducidade. 2927/17 
− Registo predial, impugnação, cancelamento de inscrição, pedido. 3301/19 
− Registo predial, presunção. 3035/18 
− Registo predial, rectificação de registo. 3271/19 
 
 

Direito Penal 
 
Parte Geral 

 
− Admoestação, pressupostos. 3177/18 
− Crime público, desistência da queixa, pedido cível, transacção judicial, sentença, homologação, caso 

julgado. 3187/18 
− Pena de prisão, substituição da pena, prevenção especial, reinserção social. 3198/18 
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− Pena de prisão, suspensão da execução da pena, deveres que podem condicionar a suspensão da 
execução, alteração, cumprimento, impossibilidade do cumprimento 3180/18 

− Perda de instrumento do crime, pressupostos, tráfico de menor gravidade. 3012/17 
− Prescrição do procedimento criminal, suspensão da prescrição, contumácia, jurisprudência 

obrigatória, fixação de jurisprudência. 2998/17 
− Suspensão da execução da pena, arguido, obrigações, modificação, poderes do juiz. 3429/19 
− Tentativa, desistência, pressupostos. 3013/17 
 
 

Parte Especial 
 
− Abuso de confiança fiscal, crime de execução permanente, prescrição, prazo. 3430/19 
− Abuso de confiança fiscal, IVA, elementos da infracção, sócio gerente, responsabilidade criminal, 

pluralidade de infracções. 2979/17 
− Abuso de confiança fiscal, suspensão provisória do processo, requisitos. 3420/19 
− Abuso de confiança, Segurança Social, conflito de deveres, estado de necessidade. 3422/19 
− Abuso sexual de crianças, crime de perigo, elementos da infracção. 3411/19 
− Acidente de viação, homicídio por negligência, indemnização, danos morais, direito à vida, 

herdeiro, danos patrimoniais, pressupostos, liquidação em execução de sentença. 2981/17 
− Acidente de viação, homicídio por negligência, peão, culpa do lesado. 3210/18 
− Arma de fogo, arma caçadeira, perda a favor do Estado, pressupostos, restituição de objectos, 

extinção do procedimento criminal, dano, garantias de defesa do arguido 3188/18 
− Auto-estrada, taxa, falta de pagamento, responsabilidade, transgressão, multa. 3005/17 
− Burla, requisitos, contrato-promessa, incumprimento do contrato, reserva mental, responsabilidade 

criminal, responsabilidade civil, abuso de confiança, sociedade comercial, sócio gerente, 
descaminho. 3423/19 

− Carta de condução, falta, proibição de conduzir veículo motorizado. 3184/18 
− Cheque sem provisão, cheque post-datado, despacho de pronúncia, qualificação, alteração, extinção 

do procedimento criminal, conhecimento superveniente. 2980/17 
− Cheque sem provisão, gerente comercial, sociedade comercial, responsabilidade. 3416/19 
− Cheque sem provisão, pedido cível, legitimidade para recorrer, elementos da infracção, danos 

patrimoniais. 3173/18 
− Coacção, testemunha, ofendido, lesado, constituição de assistente. 3413/19 
− Condução perigosa de meio de transporte, danos patrimoniais, Fundo de Garantia Automóvel, 

legitimidade passiva, direcção efectiva de viatura. 3212/18 
− Condução sob o efeito de álcool, alcoolémia, exame, exame sanguíneo, prazo, desobediência. 

3191/18 
− Condução sob o efeito de álcool, pena acessória, proibição de conduzir veículo motorizado, medida 

da pena, erro de julgamento, nulidade de sentença. 3208/18 
− Contra-ordenação, auto de notícia, assinatura, recusa, notificação, notificação do arguido. 3201/18 
− Contra-ordenação, continuação criminosa, pluralidade de arguidos, pluralidade de infracções, 

pluralidade de acções, caso julgado, excepção peremptória. 3002/17 
− Crime continuado, pluralidade de infracções, caso julgado. 3409/19 
− Crime contra a economia, crime contra a saúde pública, géneros alimentícios, género alimentício 

anormal, géneros avariados, bem jurídico protegido, amnistia. 2993/17 
− Crime de dano, crime semi-público, titular do direito de queixa, exercício da acção penal, 

legitimidade do Ministério Público. 3185/18 
− Dano, pedido cível, herança, legitimidade activa, absolvição da instância. 3175/18 
− Denúncia caluniosa, elementos da infracção, dolo, falsidade. 3176/18 
− Desobediência, providência cautelar, transacção judicial, ordem legítima, acusação manifestamente 

infundada. 2983/17 
− Doença, doença grave, saúde pública, perigosidade, medida de segurança, internamento hospitalar, 

competência dos tribunais de instância. 2990/17 
− Falsificação de documento, bem jurídico protegido, assistente, legitimidade, pedido cível, 

responsabilidade civil, pressupostos, nexo de causalidade. 2987/17 
− Falsificação de documento, chapa de matrícula, documento autêntico, documento particular. 

3010/17 
− Fraude fiscal, abuso de confiança fiscal, acto preparatório, IVA, IRC, elementos da infracção, 

consumação, falsificação de documento, abuso de confiança, concurso real de infracções, concurso 
aparente de infracções , relação de especialidades. 3179/18 
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− Furto, dano, concurso real de infracções. 3428/19 
− Homicídio privilegiado, compreensível emoção violenta, natureza jurídica. 3194/18 
− Homicídio qualificado, frieza de ânimo, reflexão sobre os meios empregados, especial 

censurabilidade do agente, pena de prisão, antecedentes criminais, ausência. 2996/17 
− Homicídio qualificado, meio insidioso. 2992/17 
− Homicídio, homicídio voluntário, legítima defesa, excesso de legítima defesa. 3004/17 
− Incêndio. 3211/18 
− Inibição da faculdade de conduzir, pressupostos, âmbito. 3011/17 
− Injúria, injúrias contra autoridade, legitimidade para a queixa, coacção de funcionário, bem jurídico 

protegido, corporação pública, suspensão da execução da pena, deveres que podem condicionar a 
suspensão da execução, indemnização, injúrias contra agente da autoridade. 3408/19 

− Injúria, junção de documento, pareceres, prazo, erro notório. 2982/17 
− Obrigação alimentar, incumprimento, elementos da infracção. 3424/19 
− Ofensa à integridade física, especial censurabilidade do agente. 3181/18 
− Tráfico de estupefaciente, tráfico de menor gravidade, consumo de estupefacientes, consumo 

pessoal, descriminalização. 3426/19 
− Usurpação de imóvel, elementos da infracção violência contra as pessoas, ameaça. 3014/17 
 
 

Processo Penal 
 
− Abertura de instrução, formalidades essenciais, objecto do processo. 3192/18 
− Abertura de instrução, formalidades essenciais, omissão de formalidades, admissibilidade, rejeição. 

3174/18 
− Abertura de instrução, requerimento, pluralidade de arguidos, contagem dos prazos. 3412/19 
− Abertura de instrução, taxa de justiça, pagamento, multibanco. 3205/18 
− Acção laboral, despedimento nulo, despedimento sem justa causa, indemnização, falso depoimento 

de parte, pedido cível, nexo de causalidade, recurso de revisão. 2978/17 
− Acidente de viação, excesso de velocidade, redução, obrigação, menores. 3414/19 
− Acidente de viação, pedido cível, legitimidade passiva, Gabinete Português da Carta Verde, 

Companhia de Seguros, representação das seguradoras, indemnização, pressupostos, pressupostos 
processuais, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. 3406/19 

− Acusação particular, crime semi-público, assistente, legitimidade, acção penal, promoção, nulidade 
absoluta. 3419/19 

− Acusação, termo de identidade e residência, julgamento, adiamento, notificação do arguido, 
sucessão de leis no tempo, aplicação da lei processual no tempo. 3189/18 

− Alteração dos factos, alteração da qualificação jurídica, alteração não substancial dos factos, 
nulidade de sentença. 3202/18 

− Apoio judiciário, insuficiência de meios económicos, presunção. 2986/17 
− Apreciação da prova, princípio da livre apreciação da prova, fundamentação, motivação, homicídio 

qualificado, circunstâncias qualificativas, especial censurabilidade do agente, crime de perigo, meio 
perigoso, arma de fogo, arma não manifestada. 3425/19 

− Arguição de nulidades, prazo de arguição, incidente tributável, meios de prova, audiência de 
julgamento, sentença, requisitos, fundamentação, fundamento de facto, omissão de pronúncia, 
nulidade de sentença, repetição. 3186/18 

− Assistente em processo penal, pedido cível, prazo. 3427/19 
− Audiência de julgamento, adiamento, prova testemunhal, eficácia, perda. 2999/17 
− Audiência de julgamento, contra-ordenação, falta do réu, recurso, prazo de interposição de recurso. 

3209/18 
− Audiência de julgamento, falta do réu, doença, justificação da falta, meios de prova, conhecimento 

oficioso. 2977/17 
− Audiência de julgamento, interrogatório do arguido, antecedentes criminais, determinação da 

medida da pena. 3405/19 
− Audiência de julgamento, provas, eficácia, perda, sentença, data, repetição. 3178/18 
− Busca domiciliária, requisitos, indícios. 2985/17 
− Busca, busca domiciliária, advogado, Ordem dos Advogados, aviso prévio, juiz de instrução 

criminal. 3000/17 
− Competência dos tribunais de instância, doença, doença grave, saúde pública, perigosidade, medida 

de segurança, internamento hospitalar. 2990/17 
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− Constituição de assistente, taxa de justiça, falta de pagamento. 3003/17 
− Contra-ordenação, dispensa de pena. 3415/19 
− Contra-ordenação, recurso, impugnação, julgamento, despacho, nulidade de despacho, omissão de 

pronúncia, provas, renúncia. 3207/18 
− Contumácia, prescrição do procedimento criminal, suspensão da prescrição, jurisprudência 

obrigatória, fixação de jurisprudência. 2998/17 
− Defensor oficioso, competência. 3195/18 
− Desistência da queixa, crime público, pedido cível, transacção judicial, sentença, homologação, caso 

julgado. 3187/18 
− Despacho de não pronúncia, trânsito em julgado, facto novo. 3200/18 
− Despacho de pronúncia, cheque sem provisão, cheque post-datado, qualificação, alteração, extinção 

do procedimento criminal, conhecimento superveniente. 2980/17 
− Erro de julgamento, condução sob o efeito de álcool, pena acessória, proibição de conduzir veículo 

motorizado, medida da pena, nulidade de sentença. 3208/18 
− Factos novos, audiência de julgamento, verificação, poderes do tribunal, nulidade. 3196/18 
− Gravação da prova, transcrição, matéria de facto, recurso, rejeição de recurso. 3182/18 
− Instrução criminal, contumácia, prazo. 3001/17 
− Instrução criminal, debate instrutório, provas, prova indiciária, conhecimento oficioso. 3199/18 
− Instrução criminal, requerimento, despacho de não pronúncia, recurso, rejeição de recurso. 3183/18 
− Interposição de recurso, prazo, matéria de facto. 3206/18 
− Junção de documento, pareceres, prazo, injúria, erro notório. 2982/17 
− Junção de documento, prazo, gravação da prova, transcrição, matéria de facto, recurso, dano 

qualificado, indemnização, indemnização provisória, liquidação em execução de sentença. 2976/17 
− Junção de documento, processo penal, sanção. 3007/17 
− Júri, inquérito, recusa de resposta, elementos da infracção, erro censurável. 2989/17 
− Legitimidade do Ministério Público, crime de dano, crime semi-público, titular do direito de queixa, 

exercício da acção penal. 3185/18 
− Legitimidade, telecomunicações, segredo de telecomunicações, segredo profissional, dever de 

cooperação para a descoberta da verdade, escusa. 3417/19 
− Legitimidade, menores, pedido cível, representação legal, constituição de assistente. 3431/19 
− Mandato, irregularidade, falta, irregularidade processual. 3193/18 
− Matéria de facto, gravação da prova, recurso, motivação, registo de marca, princípio da imediação, 

princípio da oralidade, princípio da livre apreciação da prova, fundamentação. 3407/19 
− Matéria de facto, recurso, motivação, conclusões, indicação de prova, falta, transcrição, difamação, 

abuso de liberdade de imprensa, junta de freguesia. 2995/17 
− Matéria de facto, recurso, motivação, fundamentação, ónus da alegação, gravação da prova, 

transcrição, sentença, requisitos, fundamento de facto. 3190/18 
− Matéria de facto, recurso, rejeição de recurso, motivação, conclusões, omissão, prova pericial, 

exame médico, repetição. 2988/17 
− Matéria de facto, recurso, renúncia ao recurso, alteração dos factos. 2991/17 
− Meios de prova, confissão, co-arguido. 2994/17 
− Processo penal, confissão, valor probatório, apreciação da prova, princípio da livre apreciação da 

prova. 3006/17 
− Processo Penal, saneamento, prescrição do procedimento criminal, pedido cível, prosseguimento do 

processo, tribunal cível. 2997/17 
− Provas, transcrição. 3197/18 
− Recurso penal, prazo de interposição de recurso, justo impedimento, acta de julgamento. 3008/17 
− Recurso penal, transcrição, tempestividade. 3009/17 
− Reenvio do processo, novo julgamento, tribunal competente. 3421/19 
− Sentença, fundamentação, matéria de facto, nulidade de sentença. 3410/19 
− Transgressão, auto-estrada, taxa, falta de pagamento, responsabilidade, multa. 3005 /17 
− Tribunal colectivo, audiência de julgamento, gravação da prova. 3418/19 
− Tribunal colectivo, matéria de facto, recurso, poderes da Relação. 2984/17 
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 Direito do Trabalho 
 
− Acidente de trabalho, ajudas de custo, prémio de produtividade, retribuição. 3457/19 
− Acidente de trabalho, aprendiz, cálculo da indemnização, retribuição. 3456/19 
− Acidente de trabalho, culpa da entidade patronal, danos morais. 3225/18 
− Acidente de trabalho, culpa da entidade patronal, respostas aos quesitos. 3023/17 
− Acidente de trabalho, descaracterização de acidente. 3227/18 
− Acidente de trabalho, direito a reparação. 3021/17 
− Acidente de trabalho, entidade patronal, responsabilidade, insolvência, Fundo de Acidentes de 

Trabalho. 3452/19 
− Acidente de trabalho, negligência grosseira, descaracterização de acidente, culpa da entidade 

patronal. 3442/19 
− Acidente de trabalho, nexo de causalidade, abuso do direito. 3458/19 
− Acidente de trabalho, prestação em espécie. 3228/18 
− Acidente de trabalho, seguro, folha de férias. 3231/18 
− Acidente de trabalho, seguro, prémio variável, folha de férias. 3025/17 
− Acidente de trabalho, suspensão da instância, interrupção da instância, direito de acção, caducidade. 

3443/19 
− Acidente de trabalho, transporte de passageiros, tractor agrícola, reboque, culpa da entidade 

patronal. 3446/19 
− Actualização de pensão. 3435/19 
− Ampliação do pedido, contrato de trabalho, pressupostos, ónus da prova. 3215/18 
− Caducidade do contrato de trabalho, salário, ónus da prova. 3441/19 
− Caducidade do contrato de trabalho. 3438/19 
− Cálculo da pensão. 3451/19 
− Caso julgado formal, patrocínio oficioso, constituição obrigatória de advogado. 3220/18 
− Caso julgado formal. 3218/18 
− Comparência pessoal a julgamento, falta, férias, encerramento do estabelecimento, acordo. 3437/19 
− Contra-ordenação, acusação, responsabilidade por facto ilícito. 3233/18 
− Contra-ordenação, decisão, falta de fundamentação. 3028/17 
− Contra-ordenação, decisão, nulidade. 3026/17 
− Contra-ordenação, nulidade de sentença. 3024/17 
− Contrato de trabalho a prazo, motivação. 3230/18 
− Contrato de trabalho a prazo, motivação. 3448/19 
− Contrato de trabalho, abandono de trabalho, extinção do contrato de trabalho, data, comunicação, 

início da prescrição. 3447/19 
− Contrato de trabalho, despedimento. 3439/19 
− Contrato de trabalho, dever de lealdade, violação, despedimento com justa causa. 3222/18 
− Contrato de trabalho, ónus da prova. 3213/18 
− Contrato de trabalho, trabalho rural, nulidade de sentença. 3229/18 
− Declaração, documento particular, força probatória, abuso do direito. 3455/19 
− Desobediência, despedimento sem justa causa. 3453/19 
− Despedimento colectivo. 3440/19 
− Despedimento com justa causa, dever de lealdade, violação, princípio da igualdade, discriminação. 

3232/18 
− Despedimento sem justa causa, ónus da prova. 3459/19 
− Despedimento, faltas, justificação da falta, ónus da prova, justa causa. 3017/17 
− Documento particular, força probatória. 3449/19 
− Doença profissional, lei aplicável. 3217/18 
− Entidade patronal, poder de direcção, trabalhador, dever de obediência, ordem legítima, recusa de 

cumprimento. 3214/18 
− Execução, oposição, fundamentos. 3436/19 
− Fiel depositário, arresto, bens próprios. 3450/19 
− Fundo de Acidentes de Trabalho, embargos de executado, rejeição. 3444/19 
− Matéria de facto, impugnação, meios de prova, especificação, rejeição de recurso, deveres do 

trabalhador, violação. 3022/17 
− Nulidade de sentença, constitucionalidade. 3020/17 
− Nulidade de sentença, omissão de pronúncia, arresto, oposição. 3019/17 
− Pensão por incapacidade, remição, actualização de pensão. 3432/19 
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− Período experimental. 3460/19 
− Poder disciplinar, delegação de poderes, expressão ofensiva, despedimento com justa causa. 

3454/19 
− Processo comum, presunções judiciais, renovação de prova. 3236/18 
− Processo disciplinar, nota de culpa, direito de defesa, dever de lealdade, violação, despedimento 

com justa causa. 3223/18 
− Recurso, ineptidão da petição inicial, nulidade de sentença, nulidade processual. 3224/18 
− Reintegração de trabalhador, sentença, prescrição, prazo. 3018/17 
− Rescisão de contrato, nulidade de sentença, respostas aos quesitos, justa causa, ampliação da 

matéria de facto. 3015/17 
− Rescisão de contrato, rescisão pelo trabalhador, justa causa, trabalho suplementar, caducidade. 

3226/18 
− Retribuição, pagamento, ónus da prova. 3433/19 
− Revisão da incapacidade, incapacidade temporária, indemnização. 3221/18 
− Sanção disciplinar. 3434/19 
− Segurança no trabalho, entidade patronal, responsabilidade civil por acidente de trabalho. 3219/18 
− Serviço doméstico, tempo parcial, ónus da prova. 3461/19 
− Trabalho normal. 3234/18 
− Trabalho, competência material, Caixa Geral de Depósitos, trabalhador. 3027/17 
− Transferência de trabalhador, horário de trabalho, alteração, danos significativos. 3016/17 
− Tribunal do Abandono de trabalho, despedimento tácito. 3235/18 
− Tribunal do trabalho, competência material, contrato de trabalho, avença. 3216/18 
− Tribunal do trabalho, competência material, indeferimento liminar da petição. 3445/19 
 


