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1. 

Curso: Solicitadoria 

Área/ Subárea: Direito / Direito Comum 

Semestre: 3º Semestre 

Carga horária: 4,5H 

ECTS: 5 

2. 

Visa-se com o presente programa dotar os alunos de uma preparação conceptual no 

âmbito da unidade curricular onde são ministrados os conceitos adequados para uma 

correta associação da relação jurídica substantiva com a delimitação da relação jurídica 

processual adequada a dirimir o conflito de interesses em causa e assim poder fazer valer 

em tribunal a pretensão do sujeito que sofreu uma lesão nos seus direitos e o 

correspondente direito de defesa da outra parte. 

No final os alunos deverão dominar o conjunto de atos processuais tendentes a propor e 

fazer seguir a ação em juízo.  

3. 

1. Noções gerais: 

1.1. Noção de Processo Civil; O Direito Processual Civil como ramo de Direito. 

1.2.Princípios e deveres estruturantes do Processo Civil; 

1.3. Características do direito processual civil; 

1.4. Espécie de ações: a distinção entre ações declarativas e ações executivas; 

1.5. As providências cautelares; espécies; providências cautelares especificadas e não 
especificadas; regime juridico; 

 

2. As formas de processo; 

2.1. Processo comum e processos especiais; 

2.2. O processo comum; o processo declaratório e o processo executivo; tipo de ações 
quanto ao fim; os processos de jurisdição voluntária e de jurisdição contenciosa. 

 

3. Pressupostos Processuais; noção e considerações gerais; 

3.1. Personalidade judiciária;  

3.2. Capacidade judiciária; 

1. 
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2. 
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3. 
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3.3. Legitimidade das partes; pluralidade de partes; litisconsórcio voluntário e necessário; 
coligação; 

3.4. Interesse processual; 

3.5. Patrocínio judiciário; o mandato; constituição, revogação e renúncia; falta e 
irregularidade do mandato; 

3.6. Competência dos tribunais; noção; pactos de jurisdição; a competência internacional; a 
competência interna; a competência em razão da matéria, do valor, da hierarquia e do 
território. 

 

4. Extensão e modificações da competência; a competência para as questões 
reconvencionais; a competência convencional; 

 

5. Modalidades de incompetência; a incompetência absoluta e relativa; 

 

6. Dos atos processuais; atos das partes; forma e prazos – tipo e contagem; atos da 
secretaria; nulidade dos atos e suas consequências. 

 

7. Incidentes da instância; valor da causa; habilitação; intervenção de terceiros. 

 

8. Citações e notificações; a notificação avulsa.  

 

9. Tramitação do processo declarativo:  

9.1. Articulados: petição inicial, contestação e réplica; Os articulados supervenientes. 

9.1.1 Formas de defesa e a revelia do réu; A reconvenção. 

9.2. Audiência prévia; Finalidades; Dispensa de audiência prévia.  

9.3. Instrução do processo 

9.3.1. Conceito de prova e seu objeto; O ónus da prova e os critérios de repartição do ónus 
da prova. A inversão do ónus da prova. 

9.3.2. Valor dos meios de prova: prova plena; prova bastante e prova pleníssima.  

9.3.3. Direito probatório formal e material. 

9.3.4. O registo da prova. 

9.3.5. O elenco dos meios de prova 

9.4. Audiência final e a produção de prova. 

9.5. Sentença e seus efeitos. 

 

10. Noções fundamentais sobre recurso ordinário, reclamação e recurso 
extraordinário. 

4. 

1. Direito Processual Civil, Jorge Pais do Amaral, 12.ª edição, 2015, Almedina, 2015; 

2. A Ação Declarativa Comum à Luz do Código de Processo Civil de 2013, José Lebre de 

Freitas, 3.ª Edição; Coimbra Editora, 2013. 

3. Introdução ao Processo Civil, Conceito e Princípios Gerais, José Lebre de Freitas, 

Coimbra Editora, 3.ª Edição, 2013; 


