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I 

 

1. Perante o conteúdo desta lei, António pretende saber se a compra do seu 

peixinho Glu deve ser considerada válida. 

Nesta questão, o aluno deverá, pelo menos: 

• Identificar o problema e integrá-lo na matéria da aplicação da lei no tempo; 

• Pronunciar-se pela solução pela primeira parte do artigo 12.º/2, 1.ª parte do 

Código Civil, relativa às condições formais, e discutir a aplicação da doutrina da 

retroatividade in mitius. 

 

2. Sendo válida, António questiona se este também se encontra vinculado à 

obrigação de apresentação anual do peixe, uma vez que, quando o comprou, 

não contava com tantas chatices. Que resposta lhe daria? 

Nesta questão, o aluno deverá, pelo menos: 

• Identificar o problema de matéria da aplicação da lei no tempo; 

• Discutir a questão da obrigatoriedade de apresentação anual de Glu num Posto 

Oficial de Inspeção Animal, considerando a aplicação da norma às relações já 

constituídas que subsistam à data da sua entrada em vigor, nos termos do disposto 

pelo artigo 12.º/2, 2.ª parte do Código Civil;  

• Identificar o problema de interpretação da lei; 

• Analisar o objeto interpretativo “animais” presente no artigo 7.º e determinar a 

sua possível aplicação a animas domésticos, ou apenas a animais selvagens; 

• Analisar o contributo de todos os elementos e critérios de interpretação presentes 

no artigo 9.º/1 do Código Civil, partindo do elemento literal, para os elementos 

lógicos (em especial, o elemento sistemático, elemento teleológico); 

• Nesta fase, será privilegiada a coerência da resposta do examinando: identificar a 

possível contrariedade entre os elementos lógicos; verificar se há “um mínimo de 

correspondência verbal”, de acordo com o artigo 9.º/2 do Código Civil; 

• Valorização da concreta ponderação dos vários elementos interpretativos 

fornecidos e tomada de posição justificada. 



 

3. Imagine que Bernardo, vizinho cego de António, tem um macaco de 

estimação treinado para o acompanhar na sua deslocação. Poderá Bernardo 

ser acompanhado pelo seu macaco ao se deslocar ao trabalho de comboio?  

Nesta questão o aluno deverá, pelo menos: 

• Identificar o problema interpretativo; 

• Analisar o objeto interpretativo “cães” presente no n.º 2 do artigo 10.º e determinar 

a sua possível aplicação ao macaco de Bernardo; 

• Analisar o contributo de todos os elementos e critérios de interpretação presentes 

no artigo 9.º/1 do Código Civil, partindo do elemento literal, para os elementos 

lógicos; discutir o valor do preâmbulo na determinação do sentido da lei e 

restantes elementos; 

• Discutir a possibilidade de uma interpretação extensiva ou de uma aplicação 

analógica da lei; 

• Referência ao problema do artigo 11.º do Código Civil das regras excecionais.  

 

 

II 

 

Responda, de forma sucinta e fundamentada, a duas, e apenas a duas, das seguintes 

questões: 

 

 

1. Discutir se um caso que aparentemente se encontrava regulado pela letra da 

lei, deve, afinal, ser regulado pela norma aplicável aos casos análogos, ao 

concluir-se que, por interpretação restritiva, a norma não o abrange, ou, ao 

invés, se trata de uma exceção, pelo que se deve aplicar um argumento a 

contrario. 

2. Definir o que entende por redução teleológica e pronunciar-se, tomando 

posição, sobre a querela acerca da autonomia da figura no ordenamento 

jurídico.  

3. Abordar os requisitos da lei interpretativa e integrá-los no regime da aplicação 

da lei no tempo.  


