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I 

Antónia e Betinho contraíram matrimónio em 2000. Em 2008, após um pequeno arrufo, o 

casal decide “dar um tempo”, sendo decretada a separação judicial de pessoas e bens.  

Porém, Betinho sempre acreditou na reconciliação. Por isso, em 2009, doa a sua quinta sita 

em Cortiçadas a Antónia.  

Um ano mais tarde, Betinho decide comprar um ramo de rosas e dirigir-se a Cortiçadas. 

Queria surpreender Antónia e reatar o seu romance. Contudo, encontrou Antónia com 

Zézito, o seu amigo de Faculdade. Descobriu que a relação amorosa entre os dois durava 

desde 2006. Furioso, anunciou que revogaria a doação realizada no ano anterior. 

Embora reconheça que a separação judicial de pessoas e bens não dissolve o vínculo 

conjugal, Antónia considera que as doações realizadas a partir desse momento não devem 

estar abrangidas pelo regime especial de livre revogabilidade previsto no artigo 1765.º do 

Código Civil, não se justificando neste caso a suspeição lançada sobre a liberdade do ato de 

doação. 

a) Considerando as posições tomadas por Antónia e Betinho, pronuncie-se sobre a 

possibilidade de revogar a doação da quinta sita em Cortiçadas, ao abrigo do disposto no 

artigo 1765.º. Na resposta à questão considere o disposto nos artigos 1795.º-A e 1795.º-

B do Código Civil (5 valores). 

Fixar objeto da interpretação – “doações entre casados”. 
Analisar os elementos literal, teleológico e sistemático da interpretação, com respetiva 
base legal. 
Concluir pela divergência entre o elemento literal e dois dos elementos lógicos (o 
teleológico e o sistemático) e tomar posição quanto às várias posições doutrinárias 
defendidas.  
Aferir se o resultado interpretativo alcançado tem o mínimo de correspondência verbal 
com a letra da lei. Indicar a base legal para a consideração deste limite. 
Concluir pela positiva, considerando que, para efeitos de aplicação do artigo 1765.º do 
CC e através de uma interpretação restritiva, o conceito de “doações entre casados” 
não abrange as doações realizadas após a separação judicial de pessoas e bens. 
 

b) Suponha que Betinho se socorre do assento n.º xx/87, de 23 de janeiro, segundo o qual 

o regime de livre revogabilidade das doações previsto no artigo 1765.º do Código Civil 

abarca as doações realizadas antes e após o decretamento da separação judicial de pessoas 
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e bens. Explicite em que medida este argumento teria influência na resposta dada à 

questão anterior (2 valores). 

Definir o conceito de assento e esclarecer que esta figura não se encontra prevista no 
ordenamento jurídico português, com alusão à revogação do artigo 2.º do CC. 
Concluir que o assento terá o valor atribuído a qualquer decisão jurisprudencial – 
poderá assumir-se, em certos casos, como fonte do direito; porém, em regra, terá um 
valor meramente persuasivo. 

 

II 

Responda de forma direta e sucinta às seguintes questões: 

a) Distinga analogia legis e analogia iuris (3 valores). 

Definir os conceitos de analogia legis e analogia iuris, indicando a respetiva base 
legal. 

b) Distinga, fundamentadamente, interpretação corretiva de redução teleológica, 

pronunciando-se quanto à admissibilidade destas figuras na ordem jurídica portuguesa 

(4 valores). 

Definir os conceitos de redução teleológica e de interpretação corretiva.  
Problematizar sobre a admissibilidade destas figuras na ordem jurídica portuguesa. 
 

III 

Comente a seguinte afirmação: 

Para que o costume seja relevante não é necessária a sua consagração legal, pois isso 

pressuporia a subordinação do costume à lei e impediria que pudesse ser considerado como 

uma fonte imediata do direito (4 valores). 

Enquadrar o costume enquanto fonte de direito. 
Problematizar sobre a classificação do costume como fonte mediata ou imediata. 
Refletir sobre a natureza da classificação que distingue entre fontes mediatas e imediatas. 
 

 

Grupo I: 7 valores 
Grupo II: 7 valores 
Grupo III: 4 valores 
Redação e sistematização: 2 valores 
Duração da prova: 1h30  


