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I
Responda de forma sintética mas fundamentada apenas a duas das seguintes questões:
1. Apresente três particularidades relevante do regime jurídico-processual dos crimes particulares.
2. Explique o conceito e o regime das questões prejudiciais em processo penal.
3. Apresente algumas manifestações processuais do princípio constitucional da presunção de inocência do arguido.
II
Resolva de forma fundamentada o seguinte caso prático
ANTÓNIO realizou uma manobra proibida ao conduzir o seu automóvel e atropelou um peão (PEDRO) em Loures.
Chamada uma ambulância, PEDRO foi transportado de urgência para o Hospital de Santa Maria (HSM), em Lisboa,
onde morreu pouco depois em consequência do atropelamento. Entretanto, em Loures, a PSP tomou conta da
ocorrência, recolheu o depoimento de uma testemunha (TERESA), informou-se sobre a morte de PEDRO no HSM e
deteve ANTÓNIO, conduzindo-o à esquadra, por indícios da prática do crime de condução rodoviária por negligência
(artigo 291.º, n.º 1, alínea b) e n.º 3 do CP), causando a morte negligente de PEDRO (artigo 285.º, ex vi artigo 294.º,
n.º 3, do CP).
4. Qual o tribunal competente e a forma de processo aplicável ao caso descrito?
5. PEDRO era casado com MARIA e tinha dois filhos, FERNANDO e FÁTIMA, e nenhum se quer constituir assistente
no processo. EDUARDO, irmão de PEDRO, apresenta um requerimento pedindo a sua constituição como assistente no processo. O MP não se pronuncia sobre o requerimento e o Advogado de António considera o pedido
ilegal. Como e com que fundamentos deve o Tribunal decidir este requerimento?
6. Admita que a acusação é deduzida pelos crimes acima referidos. Em fase de julgamento prova-se, inequivocamente, que ANTÓNIO causou a morte de PEDRO intencionalmente. Explique como deve o Tribunal proceder
no plano processual, os fundamento dessa solução e o que acontece ao processo em curso.
III
Escreva um ensaio sobre um dos seguintes temas:
7. Liberdade de qualificação jurídica dos factos e direito de defesa: um compromisso possível?
8. O papel do JIC no processo penal português: um juiz das liberdades ou um colaborador da investigação?

Cotações: Perguntas 1, 2, 3 e 5: 2 valores cada. Perguntas 4 e 6: 4,5 valores cada. Ensaio (perguntas 7 e 8): 5
valores.
INFORMAÇÃO ESSENCIAL: O exame é rigorosamente pessoal e não admite a interferência de terceiros. O exame é
realizado com permissão de consulta de qualquer elemento de natureza legal, doutrinária ou jurisprudencial. Tal
permissão não autoriza a reprodução indevida de texto alheio sem a identificação do seu autor. Sempre que forem
utilizados no exame extractos de textos alheios (seja qual for a sua natureza ou origem) estes devem surgir entre
aspas e o seu autor claramente identificado, sendo anulados os textos que não respeitarem estes critérios.

