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Exame final (S/M)
Instrucões:
• O exame tem a duração total de 180 (cento e oitenta) minutos improrrogáveis.
• O exame é composto por duas partes (A e B), às quais corresponde a pontuação
total de 20 (vinte) valores.
e As respostas devem ser redigidas com caligrafia legível e não devem ultrapassar
o limite total máximo de 4 (quatro) páginas. As respostas que excederem o

limite total de páginas não serão consideradaspara efeitos de avaliação do

exame escrito.
Na pontuação atribuída a cada resposta será igualmente objeto de ponderação
a correção da escrita, bem como a capacidade de expor, organizar e encadear os

•

argumentos.
•

Podem ser utilizadas abreviaturas desde que na primeira utilização seja indicado
por extenso o respetivo significado

• No decurso do exame está autorizada a consulta de legislação (simples e
anotada), apontamentos, fotocópias e livros do próprio.
A transcrição de passagens que sejam da autoria de terceiros deverá ser
devidamente assinalada através da indicação do nome do autor e título da obra.
A inclusão no exame de passagens da autoria de terceiros que não se encontrem
devidamente assinaladas poderá configurar a prática de pláqio e acarretar, entre
outras consequências, a anulacão integral do exame.

A utilização de tablets, smartphones, laptops ou qualquer outro equipamento
eletrónico que permita o acesso à internet não é permitida durante toda a
duracão do exame.

Boa sorte!
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Parte A (4 + 6 valores)

União Euro eia poderá
1) À luz da Constitui ão da Re ública Portu uesa e do Direito da
aludindo aos preceitos
o Estado abolir a propriedade privada? Justifique a sua resposta
normativos relevantes.
pública por
2) A Lei n.2 62-A/2008, de 11 de novembro (regime jurídico da apropriação
o seguinte: "Podem ser

via de nacionalização)prevê, no seu artigo 1.2 ("Finalidade")

parte,
objeto de apropriaçãopública,por via de nacionalização,no todo ou em

e
participaçõessociais de pessoas coletivasprivadas, quando, por motivos excecionais
especialmentefundamentados, tal se revele necessário para a salvaguarda do interesse
os
público". O mesmo diploma prevê ainda o
titulares de participações sociais na empresa nacionalizadaza qual deverá ser calculada
nos termos do artigo 4.2 do mesmo diploma.

Será o diploma em apreço compatível com a Constituição económica ortu uesaP
Justifique a sua resposta.

Parte B 'IO valores)
O Reino da Bélgica aprovou recentemente legislação que proíbe as empresas privadas
do ramo funerário de en er rnas cinerária (urnas para depósito de cinzas); a mesma
legis ação restringe igualmente a possibilidade das empresas que operam no setor
funerário de fazerem publicidade das suas atividades. A mesma legis açao rese a aos

serviços provinciais res onsávei ela manutenção de es a os públicos (jardins,
cemiterios, parques, etc.), em regime de em egime de mono óli a venda de urnas
cinerárias, sendo o respetivo preço definido anualmente por cada uma das regiõesl .
No preâmbulo do diploma que aprova esta alteração legislativa o Governo federal
invoca três razões justificativas da mesma:

CffV

1 Na Bélgica existem 3 regiões (a região da Flandres, a região da Valónia e a região de Bruxelas-capital);
cada região encontra-se dividida em 5 províncias, à exceção da região de Bruxelas-Capital que não possui
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• A necessidadede controlar o comércio de urnas para evitar que da sua venda
indiscriminada por privados possa resultar a comercialização de urnas que não
oferecem todas as garantias do ponto de vista da saúde pública.
• O speito pela memória das essoas a eci as é incompatível com a
possibilidades de as empresas privadas poderem lucrar com a venda de urnas.—
• A necessidade de os serviços provinciais obterem, através da venda de urnas em
regime de monopólio legal, ec •as adicionais ue permitam reduzir em parte
as transferências de fundos realiz das elas regiões.

A Gato Pingado, Lda é uma sociedadede direito portuguêsque se dedica à atividade
ainda antes da publicação da alteração legislativa, planeava expandir a
sua atividade ao Reino da Bélgica. Sentindo-se lesada pela alteração legislativa
decidiu apresentar uma queixa junto da
ComissãoEuropeia a qual, depois de fracassados os contactos com o Reino da Bélgica
para tentar resolver a questão pela via não litigiosa, avançou recentemente contra este
Estado-Membrocom uma ação de incumprimento perante o Tribunal de Justiça. Nessa
ação alega o seguinte:
A legislação aprovada pelo Reino da Bélgica na parte em que respeita à proibição

de venda de urnas aplicável às empresas privadas do ramo funerário é
incompatível com a liberdade de circulação de mercadorias pois restringe a
circulação de urnas.
S.Q..-C
em que a mesma legislação restringe a possibilidadede as¯embresas
fazerem publicidade da sua atividade deve ser considerada
el om a
jurisprudência Kecket Mithouard.

• As justificações invocadas pelo Reino da Bélgica são completamente
inadmissíveis e, por essa razão, deverão ser integralmente rejeitadas.

1) Apreciejuridicamente e de forma fundamentada os argumentos avanç dos pela
Comissão Europeia, referindo se concorda com os mesmos ou, não concordando,
qual seria no seu entender a apreciação juridicamente correta.

2) Caso a Gato Pingado fosse uma sociedade de direito belga, teria a mesma
fundamento para apresentar uma queixa à ComissãoEuropeia

