TEORIA DO PROCESSO
2019/2020 – 2.º Semestre:
Exame escrito/Época especial: 01.09.2020
Duração: 3 horas
Processo Civil
1. De férias, Ana decidiu fazer parte do percurso da Estrada Nacional n.º 2. Quando se encontrava no
concelho da Sertã (Distrito de Castelo Branco), parou num miradouro. Enquanto admirava a paisagem,
fumou um cigarro. Distraidamente, lançou a beata para longe. Com esse gesto, provocou um incêndio no
pinhal circundante.
Tendo em consideração que o Ministério Público acusou Ana pela prática de um crime de incêndio
florestal praticado com negligência grosseira, punível com pena até cinco anos de prisão (art.º 274.º n.º
5 do Código Penal), cujo julgamento cabe a tribunal singular (art.º 16.º n.º 2, al. b) do Código de Processo
Penal), e levando em consideração que é competente para conhecer de um crime o tribunal em cuja área
se tiver verificado a sua consumação (art.º 19. º n.º 1 do Código de Processo Penal), a que ordem
jurisdicional e a que tribunal compete proceder ao julgamento de Ana?
Justifique. (2 valores)
2. Bernardo intentou contra Clara uma ação cível, alegando que vendera a esta um apartamento por €
300 000,00, do qual Clara apenas pagara € 150 000,00, encontrando-se em dívida € 150 000,00, que Clara
recusa liquidar. Com esse fundamento, Bernardo pediu que o tribunal condenasse Clara a pagar-lhe a
quantia de € 150 000,00, acrescida de juros de mora.
a) Que espécie de ação é esta, atendendo ao seu fim? Justifique (1,5 valores)
b) Na contestação da ação acima referida, Clara alegou que havia intervindo na escritura de compra e
venda do aludido prédio tão só em nome de Duarte, como sua procuradora, pelo que não é ela a
compradora do imóvel.
Que tipo de defesa é esta, e qual a consequência possível no desfecho da ação, em caso da sua
procedência? Justifique (2,5 valores)
3. Num acórdão do Supremo Tribunal de Justiça escreveu-se o seguinte:
“A decisão judicial, enquanto prestação do dever de julgar, deve conter-se dentro do perímetro objetivo e
subjetivo da pretensão deduzida pelo autor, em função do qual se afere também o exercício do
contraditório por parte do réu, não sendo lícito ao tribunal desviar-se desse âmbito ou desvirtuá-lo”.
Em não mais de duas páginas manuscritas ou em uma página redigida em computador, comente a aludida
frase à luz dos princípios pertinentes do processo civil (4 valores)

Processo Penal e Processo de Contraordenação
4. Antónia pediu aos seus amigos Carlota e Diogo que a ajudassem a mudar de casa. Para facilitar a
retirada dos móveis, Antónia e os seus amigos deixaram a porta do apartamento aberta, enquanto
transportavam a mobília para a carrinha. Bruno, que observava as movimentações, aproveitou esse
momento para se introduzir em casa de Antónia e subtrair a carteira que esta tinha deixado sobre o balcão
da cozinha - crime de furto qualificado, previsto no artigo 204.º, n.º 1, al. f), do Código Penal.
Quando se dirigia para a porta, já com a carteira de Antónia na mão, Bruno foi intercetado por Carlota e
Diogo que regressavam para continuar a recolher os caixotes da mudança. Enquanto Carlota e Diogo
agarravam Bruno, Antónia chamou a polícia que compareceu passados dez minutos. Bruno foi entregue
à polícia.
Analise todas as formas de processo previstas no Código de Processo Penal e identifique, justificando, as
que podem ser aplicadas no caso. (5 valores)
5. Indique e caracterize as manifestações processuais de consenso no processo penal e nos regimes
processuais das contraordenações do sistema financeiro. (4 valores)
Resolução Alternativa de Litígios
6. Moda Ibérica, S.A., celebrou com a Imóveis de Portugal, S.A., um contrato de arrendamento de uma
loja de 1.000m2 no Chiado, em Lisboa. Nesse contrato as partes estabeleceram a seguinte cláusula:
"Qualquer litígio decorrente deste Contrato será resolvido por arbitragem, em Lisboa."
Desde o início de março que a Moda Ibérica nada vende na sua loja no Chiado e, por isso, deixou de pagar
a renda à Imóveis de Portugal, alegando alteração das circunstâncias.
Imóveis de Portugal, inicia ação judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa, pedindo o pagamento das
rendas em atraso. Moda Ibérica pensa que a mediação é a melhor alternativa para a situação e pretende
convencer a Imóveis de Portugal a aderir. Que argumentos utilizaria para convencer a Imóveis de
Portugal? (1 valor)

Importante: na realização do presente exame só é permitida a consulta de legislação. Esta deverá ser
consultada apenas na sua versão simples (não é permitida a consulta de edições da legislação
comentada ou anotada).

