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I 
 António e Bernardo acordaram constituir uma sociedade civil para apostar 
no Euromilhões. O acordo foi formalizado por escritura pública, tendo ficado 
consignado na escritura que os sócios não dotaram a sociedade de estatutos. 
 Como entrada, cada um dos sócios pagou o valor € 5.000,00, depositado 
em conta bancária da sociedade. 
 Após a constituição, a sociedade esgotou o capital social no primeiro mês 
de actividade, apostando fortemente no Euromilhões. Para continuar em 
actividade, contraiu um empréstimo bancário no valor de € 10.000, a pagar em 
três meses e investiu num sistema informático, que custou € 5.000, a pagar em 
três meses. 
 No três meses seguintes, a sociedade desbaratou o dinheiro do 
empréstimo em apostas e não tem meios de satisfazer as dívidas. 
 Quid juris? 8 val. 
  
 - Análise da sociedade civil como pessoa colectiva. O problema 
 - Formalização por escritura pública e personificação da sociedade civil 
 - Entradas dos sócios e património da sociedade 
 - Dívidas da sociedade. Responsabilidade desta e dos sócios. Análise 

II 
 Carlos nasceu com paralisia nos membros inferiores, tendo a mesma sido 
avaliada como uma patologia congénita, fruto do acaso. 
 Vinte anos depois, uma investigação científica vem a demonstrar que o 
medicamento X, tomado durante a gravidez, apresentava um risco elevado de 
causar no feto paralisia nos membros inferiores, o que o laboratório Z, que 
produzia o medicamento, estava consciente, mas escondera durante anos. 
 Carlos pretende saber se pode agir contra o laboratório Z e com que 
fundamento.  
 Quid iuris? 8 val. 
  
 - Aquisição da personalidade jurídica pela pessoa singular. O problema 
 - Danos causados antes do reconhecimento legal da personalidade. O 
problema 
 - Resonsabilidade do laboratório por violação do direito à integridade física 
do nascituro 

III 
  

a) Daniel é filho de Manuel. Tem uma expectativa jurídica à herança? 
(Fundamente) 1 val 
- Resposta afirmativa. Justificação 

b) Os pais de Ermelinda, menor de 16 anos, querem comprar uma casa 
para a filha. Têm um direito subjectivo a fazê-lo? 1 val. 
- Resposta negativa. Justificação (poder funcional; significado) 



c) Francisco deve € 1.000,00 a Gisela há mais de 20 anos e recusa 
pagar, alegando prescrição. Caracterize as situações jurídicas em 
presença. 2 val.  
- Direito subjectivo de G e dever de F. Caracterização  


