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Ficha de unidade curricular  

 
Licenciatura em Direito 
Ano lectivo 2020-2021 

 
Unidade curricular 
Direito Processual Civil II (Turma Noite) 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular 
 Isabel Alexandre – 4 horas semanais 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Iolanda Bastos – 4 horas semanais 
Diogo Castanheira Pereira – 4 horas semanais 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Compreender a relevância do Direito Processual Civil, enquanto ramo do Direito, para a tutela das situações jurídicas 
substantivas, identificar os principais problemas que a tutela desses direitos coloca e apreender os conceitos básicos 
do Direito Processual Civil, enquanto disciplina científica.  
 
Conteúdos programáticos 
 

I. Objecto do processo civil 
 

1. Noção 
a) Pedido 
b) Causa de pedir 

2. Pressupostos processuais gerais relativos ao objecto 
a) Ineptidão da petição inicial 
b) Litispendência 
c) Caso julgado (remissão) 

3. Tipos de pedidos 
a) Pedidos alternativos 
b) Pedidos subsidiários 
c) Cumulação de pedidos 
d) Pedidos genéricos 
e) Pedido de prestações vincendas 

4. Pluralidade de pedidos e pluralidade de partes 
 O litisconsórcio e a coligação (revisão) 
 Tipos de coligação 
 Requisitos de admissibilidade da coligação 

5. Defesa do réu 
a) Defesa por impugnação e defesa por excepção 
b) Excepções dilatórias e peremptórias 
c) Tipos de excepções peremptórias 
d) Resposta às excepções 

6. Modificações objectivas da instância 
7. Reconvenção 

 Noção 
 Requisitos de admissibilidade 
 Em particular, a compensação de créditos 
 Consequências da reconvenção 
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II. A prova em processo civil 
 

1. Noções gerais sobre a prova 
a) Os vários sentidos do termo “prova” 
b) Sede legal da prova 
c) Objecto da prova 
d) Contratos probatórios 
e) Ónus da prova 
f) Graus de prova 
g) Força probatória dos meios de prova 
h) Provas ilícitas 
i) Valoração da recusa de colaboração para a descoberta da verdade 

2. Produção da prova em juízo 
a) Princípios reguladores 

 Princípio da livre admissibilidade dos meios de prova 
 Princípio da cooperação 
 Princípio da aquisição processual 
 Princípio da imediação 
 Princípio da oralidade 
 Princípio da plenitude da assistência do juiz 

b) Procedimento probatório 
 Provas pré-constituídas e constituendas 
 Antecipação da produção da prova 

3.  Meios de prova 
a) Noção de meio de prova 
b) Meios de prova previstos no CC 

 Prova por presunção 
 Prova por confissão 
 Prova documental  
 Prova pericial 
 Prova por inspecção judicial 
 Prova testemunhal 

c) Meios de prova previstos no CPC 
 Prova por apresentação de coisas móveis e imóveis 
 Prova por declarações de parte 
 Verificações não judiciais qualificadas 

4. Valor extraprocessual das provas 
 

III. Procedimentos cautelares 
1. Noção 
2. Sede legal 
3. Razão de ser 
4. Tipos 
5. Competência 
6. Valor 
7. Regime do procedimento cautelar comum 
8. Regimes dos procedimentos cautelares especificados 
9. Inversão do contencioso 

 
IV. Marcha do processo comum de declaração em 1ª instância 
1. Aspectos gerais 

 Fases 
 Tramitação electrónica 

2. Fase dos articulados 
a) Aspectos gerais 
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b) Petição inicial 
c) Distribuição 
d) Despacho liminar 
e) Citação 
f) Contestação 
g) Revelia 
h) Não impugnação 
i) Réplica 
j) Articulados supervenientes 

3. Fase da gestão inicial do processo e audiência prévia 
4. Fase da audiência final 
5. Fase da sentença 
 
V. Julgamento 
1. Momento do julgamento 
2. Referência temporal do julgamento 
3. Julgamento e outras decisões 
4. Estrutura da sentença 
5. Conteúdo da decisão final 
6. Efeitos da sentença 
7. Vícios da sentença 

 
VI. Caso julgado 
1. Noção 
2. Trânsito em julgado 
3. Caso julgado formal e material 
4. Razão de ser 
5. Efeito positivo e efeito negativo do caso julgado material 
6. Limites do caso julgado (aspectos gerais) 
7. Limites subjectivos 
8. Limites objectivos 
9. Limites temporais 
10. Modificação do caso julgado 

 
VII. Impugnação das decisões judiciais 
1. Recursos e reclamações 
2. Espécies de recursos 
3. Tribunais competentes para os recursos 
4. Decisões que admitem recurso ordinário (o art. 629º do CPC) 
5. Prazos para a interposição dos recursos 

 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Na unidade curricular em referência analisam-se os pressupostos processuais relativos ao objecto do processo e as 
modificações deste, as principais temáticas do direito probatório, a função das providências cautelares, a marcha do 
processo comum de declaração, as principais questões e a relevância do caso julgado, bem como algumas noções 
gerais sobre recursos cíveis: deste modo, os alunos completam o estudo, iniciado em Direito Processual Civil I, dos 
aspectos centrais da tutela jurisdicional dos direitos. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas teóricas serão essencialmente expositivas, sem prejuízo da ilustração das matérias com casos práticos e da 
resolução, sempre que possível, de dúvidas colocadas pelos Alunos durante as aulas. As aulas práticas consistirão na 
realização de hipóteses pelos alunos, no esclarecimento de dúvidas emergentes do estudo, na análise de jurisprudência 
e no debate de problemas colocados pelo Docente e/ou pelos Alunos, sem prejuízo da exposição da matéria pelo 
Docente, quando tal se justifique pela orientação dos alunos e sistematização da matéria trabalhada em aula. Os Alunos 
serão incentivados a analisar criticamente e fundamentadamente a doutrina e a jurisprudência e os Docentes dar-lhes-
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ão apoio nessa tarefa. A participação dos Alunos em aula corresponderá a metade da nota da avaliação contínua, nos 
termos do art. 15º, n.º 2, do Regulamento de Avaliação. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
A combinação entre o ensino teórico e o prático e o enfoque dado à orientação dos Alunos pelos Docentes e à 
problematização e observação da realidade judiciária permitirá aos Alunos obter uma formação sólida em Direito 
Processual Civil, que poderão complementar com especializações, mais tarde, em outras áreas processuais. 
 
Bibliografia principal 
Assinalam-se apenas obras portuguesas de âmbito geral. As obras referentes a pontos específicos do 
programa, bem como as obras estrangeiras, serão referenciadas nas aulas teóricas e práticas. 
ALMEIDA, Francisco Manuel Lucas Ferreira de, Direito processual civil, vols. I (3ª ed.) e II (2ª ed.), Almedina, 2019 
AMARAL, Jorge Augusto Pais de, Direito processual civil, 15ª ed., Almedina, 2019 
ANDRADE, Manuel Augusto Domingues de, Noções elementares de processo civil (com a colaboração do Prof. Antunes 
Varela; nova edição revista e actualizada pelo Dr. Herculano Esteves), Coimbra Editora, 1979 
BRITO, Wladimir, Teoria geral do processo, Almedina, 2019 
CASTRO, Artur Anselmo de, Direito processual civil declaratório, 3 vols., Almedina, 1981-1982 
FARIA, Paulo Ramos de / LOUREIRO, Ana Luísa, Primeiras notas ao novo Código de Processo Civil, vol. I (2ª ed.), 
Almedina, 2014 
FREITAS, José Lebre de 
– A ação declarativa comum à luz do Código de Processo Civil de 2013, 4ª ed., Gestlegal, 2017 
– Introdução ao processo civil: Conceito e princípios gerais à luz do novo Código, 4ª ed., Gestlegal, 2017 
– / ALEXANDRE, Isabel, Código de Processo Civil anotado, vols. I (4ª ed.) e II (4ª ed.), Almedina, 2018-2019 
GERALDES, António Santos Abrantes / PIMENTA, Paulo / SOUSA, Luís Filipe Pires de, Código de Processo Civil 
anotado, vol. I (Parte geral e processo de declaração), 2ª ed., Almedina, 2020 
MARQUES, João Paulo Remédio, Acção declarativa à luz do Código revisto, 3ª ed., Coimbra Editora, 2011 
MENDES, João de Castro, Direito processual civil, vols. I, II e III, AAFDL, 1986-1989 
MESQUITA, Lurdes Varregoso, Noções de direito processual civil, Gestlegal, 2020 
PIMENTA, Paulo, Processo civil declarativo, 3ª ed., Almedina, 2020 
PINTO, Rui 
– Código de Processo Civil anotado, vols. I e II, Almedina, 2018 
– Manual do recurso civil, vol. I, AAFDL Editora, 2020 
REGO, Carlos Francisco de Oliveira Lopes do, Comentários ao Código de Processo Civil, vols. I e II, 2ª ed., Almedina, 
2004 
REIS, José Alberto dos 
– Código de Processo Civil anotado, vols. I a VI, Coimbra Editora, 1948-1953; 
– Comentário ao Código de Processo Civil, vols. I a III, Coimbra Editora, 1960, 1945 e 1946 
RODRIGUES, Fernando Pereira, Noções fundamentais de processo Civil, 2ª ed., Almedina, 2019 
SOUSA, Miguel Teixeira de 
– As partes, o objecto e a prova, Lex, 1995; 
– Estudos sobre o novo processo civil, 2ª ed., Lex, 1997; 
– Introdução ao processo civil, 2ª ed., Lex, 2000 
VARELA, João de Matos Antunes/ BEZERRA, J. Miguel / NORA, Sampaio e, Manual de processo civil, 2ª ed., Coimbra 
Editora, 1985 
XAVIER, Rita Lobo /FOLHADELA, Inês/CASTRO, Gonçalo Andrade e, Elementos de direito processual civil (Teoria 
Geral / Princípios / Pressupostos), 2ª ed., Universidade Católica Editora, 2018 
 


