
A aplicação “Perfect Fit”, após ser descarregada, gratuitamente, auxilia o utilizador na 

escolha do presente perfeito para a pessoa que tem em mente e oferece a possibilidade 

de adquirir o presente selecionado aos respetivos distribuidores de forma conveniente, 

dentro da própria aplicação.  

A “Perfect Fit” determina a prenda ideal através de um algoritmo sofisticado após o 

utilizador inserir uma série de dados considerados relevantes sobre a pessoa em questão, 

incluindo o seu nome, idade, relação com o utilizador, hobbies, hábitos, emprego, 

descrição geral dos seus gostos e personalidade, bem como a sua morada para que o 

presente seja entregue.  

Na mais recente altura natalícia a “Perfect Fit” tem vindo a ser alvo de uma forte 

oposição por parte do grupo “Comerciantes Contra a Automatização” (CCA), que 

acusam a aplicação popular de lhes estar a causar prejuízos incontáveis, impondo-lhe a 

responsabilidade pelo êxodo dos seus clientes, numa altura em que os lucros costumam 

atingir o seu pico. Os membros do grupo CCA impõem agora uma ação contra a 

“Perfect Fit” por esta estar a agir ilicitamente, visto não possuir licença de comerciante 

e estar a recolher dados pessoais sensíveis de terceiros através dos seus clientes, sem a 

autorização dos indivíduos a que estes dados pertencem. 

Resolva as seguintes alíneas, justificando com a legislação relevante: 

a) Reagindo à ação do grupo CAA a “Perfect Fit” alega não precisar de qualquer 

licença e que o seu tratamento dos dados é legítimo e está consagrado nos seus 

termos de utilização. Quid juris?  

b) Como parte da sua campanha publicitária a “Perfect Fit” criou uma série de 

anúncios digitais, oferecendo estatísticas sobre os seus clientes, identificando até 

vizinhos do visualizador que tenham recebido presentes através da aplicação. 

Esta campanha gerou nova ação pelo CAA, que defende agora que a aplicação 

está a reter e a utilizar os dados pessoais para os seus próprios fins comerciais. 

Quid juris?   

c) Considere agora que Humberto utilizou a “Perfect Fit” para oferecer ao seu 

irmão Adelino uma nova bicicleta. No entanto, os travões da bicicleta tinham 

um defeito grave que levou Adelino a envolver-se num acidente. Os dois irmãos 

procuram responsabilizar a “Perfect Fit” pelos danos. Aconselha-os no que toca 

à probabilidade do seu sucesso. 


