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I 

  

 António, Professor de Direito da Universidade de Lisboa, foi “apanhado” pelos seus 

alunos enquanto saía de um jantar com sua mulher, cerca das 22h, no Bairro Alto, em Lisboa. No 

dia seguinte de manhã a fotografia de António e de sua mulher aparece na edição diária do jornal 

universitário O Aprendiz de Jurista. 

 António fica muito desagradado e solicita de imediato aos responsáveis do jornal que 

cessam de imediato a divulgação de cópias da edição e que as recolham imediatamente, uma vez 

que considera haver um atentado ilícito à sua vida privada. 

a) Quid iuris? (6 val.) 

1. Os direitos de personalidade. Objecto e características. 

2. Os direitos de personalidade envolvidos: o direito à imagem e o direito à reserva 

da vida privada. Caracterização respectiva (com alusão à teoria das esferas). 

3. A violação atinge não apenas António, como a sua mulher. 

4. Formas de tutela geral dos direitos de personalidade. 

5. Formas de tutela específicas do caso. Especial menção ao disposto no art. 70.º, 

n.º 2 do CC. 

 b) A mulher de António poderia fazer alguma coisa igualmente? (3 val.) 

 1. Ver o que se disse em 4 e 5. 

      II 

 Bento, menor de 17 anos, comprou uma prancha de surf com o dinheiro do seu trabalho 

de verão e uma semana depois usou dinheiro da sua poupança, que os pais mantinham num cofre 

caseiro, para comprar uma playstation de € 500,00. 

 Carlota sua mãe, inconformada com a atitude do filho, que nada dissera aos seus pais, 

está determinada a destruir os efeitos dos dois contratos celebrados. 

a) Quid iuris? (5 val.) 

1. O menor tem capacidade de exercício para dispor do dinheiro ganho através do 

seu trabalho. A compra da prancha de surf é válida. 

2. A compra da playstation não está abrangida pelas excepções à capacidade de 

exercício do menor. Apenas os representantes legais poderiam clebrar 

validamente esse contrato. Este é, pois, anulável, nos termos gerais, por 

incapacidade de exercício de Bento. 

3. Carlota pode anular a compra da playstation, mas não da prancha de surf. Pode 

fazê-lo até Bento perfazer os 18 anos, mas não depois disso, em virtude da 

maioridade deste. 

b) Suponha agora que Bento perfaz 18 anos no mês seguinte e pretende ser ele próprio 

a destruir os efeitos dos dois contratos (2 val.) 

1. Não o pode fazer quanto à prancha, por se tratar de um contrato válido. 

2. Quanto à playstation, pode anular esse contrato, com fundamento em 

incapacidade de exercício por menoridade, no ano seguinte à maioridade, ou seja, 

até fazer 19 anos. 

 

III 

 Daniel partiu de férias há um ano e um mês e nunca mais voltou ou deu notícias a alguém. 

O seu café ficou a ser gerido por um empregado, mas a incumbência era apenas para um mês. 

 A irmã de Daniel e a mãe, únicos parentes de Daniel não sabem o que fazer. 

 !uid iuris? (4 val.)  

1. Situação paradigmática da ausência. Caracterização do instituto. 

2. Analisar os estádios legais da ausência. 



3. No caso, só pode haver lugar a curadoria provisória. Analisar os requisitos legais e 

os efeitos desta. 


