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LEIA PRIMEIRO TODO O ENUNCIADO E RESPONDA DEPOIS DE FORMA
SINTÉTICA E OBJECTIVA A TODAS AS QUESTÕES ABAIXO INDICADAS,
INDICANDO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS E FUNDAMENTANDO
AS SUAS RESPOSTAS, TENDO EM CONSIDERAÇÃO A SEGUINTE
HIPÓTESE:

Em data imprecisa de Janeiro de 2005, Baltasar, de 19 anos, agride
corporalmente Manuel, na área da cidade do Penafiel, causando somente uma
equimose na face. Manuel somente vem a saber que fora Baltasar a agredi-lo, em
Outubro de 2006.
Entretanto, em Fevereiro de 2006, como José se tivesse apoderado de uns
óculos de Joaquim, com 14 anos de idade, filho de Manuel, que se encontravam
fechados num cacifo dos balneários da piscina municipal de Penafiel, que ambos
frequentavam. Quando, em Junho do mesmo ano, corria termos o processo por
estes factos, Manuel prestou declarações no decurso das investigações, onde
atribuiu o valor de €300 aos óculos.

1. Efectue o enquadramento jurídico-penal e processual das condutas.
0,75v.

O processo correu termos, tendo Manuel requerido, em Novembro de 2006, a
sua constituição como assistente, em nome de seu filho.

2. Manuel podia ter-se constituído assistente em nome do filho? Se sim, que
requerimento e documentos teve que apresentar para se constituir como tal
(elabore o requerimento)? 1,75 v.

Proferida acusação pelo MºPº pela conduta referente a subtracção dos óculos de
Joaquim, Manuel e o advogado, desta foram notificados pessoalmente, em 15 de
Janeiro de 2007. Tendo presente a acusação do MºPº, Manuel quer requerer

julgamento, acompanhando a acusação do Mº Pº e, pretende1 que o advogado,
ainda, a venha a formular pela agressão na sua própria pessoa.

3. Até que data Manuel poderia ter deduzido acusação? Dirigida a que
Tribunal? 0,75 v.

4. Admitindo que foi deduzida acusação pela agressão que Manuel sofreu,
não concordando Baltasar com esta acusação, como poderia opor-se à sua
remessa para julgamento? 0,75 v.

Na mesma altura, Manuel deduziu, pelo seu advogado, no processo penal o
pedido cível pelo crime relativamente aos óculos de seu filho, e esse mesmo
pedido em processo cível, quanto aos factos relativos à agressão por si sofrida.

5. O advogado de Manuel optou correctamente na escolha das jurisdições
para exercer os pedidos cíveis? 1,25 v.

Dando como assente que havia indícios suficientes relativamente a qualquer das
infracções por, em que se admite, que Manuel acusou, nada tendo sido requerido
no processo por Baltasar, foi a mesma remetida para julgamento.

6. A acusação deduzida por Manuel, remetida a tribunal para julgamento,
seria recebida na totalidade? 0,5 v.

7. Se no despacho do Tribunal apenas se viesse a receber a acusação
pela infracção referente a subtracção dos óculos de Joaquim, poderia
Manuel atacar o mesmo? (Indique todos os aspectos e elementos
processuais necessários à sua apresentação). 1,25 v.

1

Correcção efectuada de acordo com instrução da CNA, divulgada na realização do exame.

