SISTEMAS JURÍDICOS COMPARADOS
TESTE – 21 DE OUTUBRO DE 2019 – C1
Nome e N.º: _____________________________________________________

•
•
•

1 a 20 – Identifique se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F)
21 a 25 – Complete as frases para a afirmação ser verdadeira.
Cada resposta correta vale 0,8 valores.

1. As universidades tiveram um papel muito importante para a unidade da família de
direitos romano-germânicos. V
2. As Diretivas da UE constituem instrumentos de harmonização de direitos. V
3. A separação de poderes carateriza a família de direitos romano-germânica. V
4. A microcomparação é a comparação das soluções para problemas jurídicos
concretos em ordenamentos jurídicos diversos. V
5. Para os litígios de direito da concorrência têm competência os juízos de comércio. F
6. A jurisprudência é uma fonte de direito relevante na família de direitos romanogermânicos. V
7. A mediação é um meio de resolução alternativa de litígios em que se procura que as
partes negociem com base nos seus interesses. V
8. A codificação consiste na compilação sistemática, sintética e científica das
normas. V
9. A integração de lacunas é uma das funções do direito comparado, encontrando-se
ligada à construção de regras. V
10. A expressão “civil law” designa a família de direitos romano-germânica. V
11. As primeiras classificações em famílias de direitos baseavam-se na influência da
revolução francesa. F
12. A UE estabelece as regras que definem a pertença às famílias de direitos. F
13. A revolução russa teve um papel muito importante para a unidade da família de
direitos romano-germânicos. F
14. A regra da dupla conforme impõe que, para haver recurso, é necessário que existam
duas decisões anteriores no mesmo sentido. F
15. A organização dos tribunais é um dos elementos históricos que deve ser comparado
na macrocomparação. F
16. A arbitrariedade é um meio de resolução alternativa de litígios. F
17. A grelha comparativa não é necessária se os elementos a comparar forem simples. F
18. A Cour de Cassation profere uma decisão definitiva sobre o fundo da causa. F
19. A comparação de direitos pressupõe a análise de dois direitos estrangeiros. F
20. Sistemas jurídicos comparados e direito comparado são expressões equivalentes. F
21. Na Alemanha, o tribunal competente para julgar os crimes menos graves é o
Amtsgericht.
22. O Código Civil português de 1966 ainda está em vigor em Angola.
23. A mediação é um meio de resolução alternativa de litígios em que o terceiro auxilia
as partes a alcançar um acordo.
24. A constituição portuguesa não garante, em todos os casos, um duplo grau de
jurisdição.
25. Na Alemanha, um magistrado do Ministério Público designa-se Staatsanwalt ou
Bundesanwalt.

