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À GUISA DE INTRODUÇÃO 

O regime processual dos incidentes em geral suscita inúmeras questões no 
plano da sua interpretação e aplicação, designadamente na prática do foro.

A complexidade cada vez maior das relações económicas, a crescente 
interconexão entre elas, a amplitude objetiva e subjetiva dos eventos infor-
tunísticos causadores de danos, além do mais, refletem-se cada vez mais 
nos processos, gerando a multiplicação dos incidentes.

A reforma do Código de Processo Civil que entrou em vigor no dia 1 de 
janeiro de 1997 alterou a disciplina de alguns dos incidentes da instância, 
o que nos motivou à publicação, em setembro de 1999, da primeira edição 
deste livro, baseado essencialmente na nossa prática nos tribunais.

 No decurso do tempo, seguiram-se diversas alterações da lei relativa a 
estes incidentes, designadamente, os Decretos-Leis nºs 303/2007, de 24 
de agosto, e 34/2008, de 26 de fevereiro, o Código de Processo Civil de 
2013, a Lei da Organização do Sistema Judiciário, o seu Regulamento, o 
Decreto-Lei nº 97/2019, de 26 de julho, e a Lei nº 67/2019, de 27 de agosto.

 Na sequência das referidas alterações da lei, à medida da exaustão de 
cada uma das edições, fomos sucessivamente publicando novas edições, 
a última em meados de 2020. Esgotada esta, decidimos fazer e publicar a 
décima-segunda edição.

Teve-se em linha de conta a doutrina e a jurisprudência que se tem pro-
nunciado sobre o tema, acrescentou-se o julgado pertinente, clarificaram-
-se algumas soluções, corrigiu-se o que se justificou e eliminou-se o que 
se considerou supérfluo.

Continua a ser um trabalho essencialmente prático, centrado sobretudo 
na jurisprudência, com a menção julgada necessária das opiniões da dou-
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trina, a pensar na facilitação da tarefa dos profissionais forenses – magis-
trados, advogados, solicitadores, agentes de execução, oficiais de justiça 
– e das próprias partes.

Oxalá a imperfeição que necessariamente carateriza este modesto tra-
balho não constitua insuperável obstáculo àquilo que foi o nosso desígnio. 

dezembro de 2022
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