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TESTE INTERMÉDIO 

 

Direito das Pessoas e da Família 

 

Ano Letivo: 2020/2021 – 2.º Semestre 

Docentes: Miguel de Azevedo Moura / Vânia Simões 

Dia e hora de início: 03 de maio 2021, 6pm (GMT+1) 

Dia e hora limite para entrega das respostas: 05 de maio 2020, 6pm (GMT+1) 

Forma de entrega das respostas: documento em formato word ou pdf enviado para o email – 

miguel.moura@novalaw.unl.pt (o documento deve indicar o nome e o número de aluno) 

Avaliação: serão tidos em conta, em especial (i) o domínio dos conhecimentos técnicos das matérias 

lecionadas nesta Unidade Curricular, bem como (ii) a estrutura discursivo-argumentativa. 

Fraude(!): as respostas deverão ser estritamente pessoais e individuais. Qualquer fraude ou suspeita 

fundada de fraude implica automaticamente a não avaliação do teste. 

 

GRUPO I (14 valores – avaliação global) 

 

• Imagine, por hipótese, que existe uma família multigeracional de apelido “Taló” cujos membros se têm 

dedicado, ao longo de séculos, à administração do “património familiar”, através da gestão de um grupo 

económico composto por diversas empresas que atuam na área da distribuição alimentar: o Grupo 

Taló (“GT”). 

 

Em 2019, os membros da Família Taló decidiram instituir uma fundação de direito privado, “Fundação 

Taló” (“FT”), com os objetivos de: 

(i) promover a investigação científica e do desenvolvimento tecnológico nas áreas ligadas à 

distribuição alimentar; 

(ii) prestar auxílio – financeiro e assistência pessoal – a pessoas com qualquer tipo de 

doença congénita. 

Note-se que a FT não integra o GT (este é apenas constituído por sociedades comerciais). 

• Pedro Taló e Maria Silva são casados. Pedro Taló é Presidente do Grupo Taló. Maria Silva tem uma 

irmã, Joana. Joana é mãe solteira, e tem uma filha, Ana, com 3 anos. Para além disso, Joana está 

grávida de 6 meses de um rapaz que se vai chamar Guilherme e cujo nascimento está previsto para 

agosto de 2021. Infelizmente, Ana foi diagnosticada com mielomeningocele (espinha bífida), uma 

doença congénita muito grave. No dia 03 de abril de 2021, Patrícia – avó de Joana e Maria – doa a 

Guilherme uma moeda de coleção raríssima avaliada em EUR 50.000. 
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• O GT tem sido absolutamente hegemónico na área da distribuição alimentar. O monopólio quase pleno 

faz com que os seus potenciais concorrentes sejam rapidamente diminuídos, provocando nestes uma 

grande angústia e irritação. O sentimento de revolta foi tanto que, no dia 23 de janeiro de 2021, os 

concorrentes do GT criaram uma organização secreta de natureza associativa chamada RIP com o 

objetivo único de acabar com o monopólio do GT. O cabecilha desta organização é José. 

 

No dia 15 de abril de 2021, a mando da RIP, é publicado nos jornais e nas redes sociais a seguinte 

notícia: “Grupo Taló «vende-se» ao poder político”. A notícia sugere que o GT tem vindo a beneficiar 

do apoio do Estado através de atos de corrupção e tráfico de influências (facto objetivamente falso). 

Ademais, a notícia vem acompanhada de algumas fotografias que pretendem corroborar essa ideia. 

Algumas dessas fotografias mostram Pedro Taló e Luísa D., Ministra da Economia, a ter um jantar 

romântico num local discreto; noutras, podemos observá-los a entrar num motel... Todas estas 

fotografias são verdadeiras. 

 

Pedro Taló fica furioso ao ver esta notícia. Tanto ele em nome pessoal, como as sociedades do GT e 

própria FT pretendem usar todos os mecanismos legais disponíveis para fazer cessar esta notícia 

falaciosa. 

 

No mesmo dia, a organização RIP envia uma denúncia anónima ao Ministério Público para que este 

declare a nulidade do ato de instituição da FT nos termos do artigo 158-A do Código Civil. 

 

• Joana tem dinheiro, mas não tem muito tempo disponível porque trabalha e “é mãe” ao mesmo tempo. 

Por isso, em maio de 2021, e de acordo com o procedimento previsto no regulamento da FT, Joana 

preenche um formulário para que a fundação preste assistência pessoal a Ana. Uma semana depois 

recebe uma carta da FT nos termos da qual lhe é negada a assistência. 

 

• Patrícia tem atualmente uma dívida de EUR 50.000 para com José. José pretende adquirir a moeda 

de coleção dado ser o único objeto de valor de Patrícia. Patrícia diz que o direito de propriedade já se 

transferiu para Guilherme. José contesta dizendo que Guilherme é um mero nascituro e não tem 

personalidade jurídica pelo que não pode ser titular de direito de propriedade sobre a referida moeda. 

 

Pronuncie-se sobre estes temas e sobre quaisquer outros que considere relevantes em função da matéria 

lecionada em aula: 

a) Qual a natureza jurídica da organização RIP? Comente a sua conformidade (ou não) com a lei; 

b) Qual o argumento possível que poderia sustentar a pretensão de RIP na denúncia anónima feita 

ao Ministério Público? Pode o Ministério Público declarar a nulidade do ato institutivo com base 

nesse argumento e no artigo 158-A do Código Civil? 

c) Relativamente à querela entre Patrícia e José, quem tem razão e porquê? 

d) Que direitos de personalidade foram potencialmente afetados pela publicação da notícia e das 

fotografias e porquê? Identifique todos os bens de personalidade em causa, os titulares dos 

direitos de personalidade afetados, bem como os mecanismos que cada um tem para fazer cessar 

a ofensa e, na medida do possível, repor o prejuízo causado; 

e) Que argumento acha que foi usado pela FT para a não aceitação do pedido de Joana? Concorda? 
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GRUPO II (6 valores) 

 

Escolha um – e apenas um – dos seguintes temas para desenvolvimento: 

 

1. Há muito pouco tempo, houve um programa (reality show) na televisão portuguesa que ficou muito 

famoso – pelos piores motivos – pelo facto do seu objeto consistir na exposição de crianças a vários 

métodos “disciplinadores”. Previamente, os pais autorizavam que fossem praticados alguns atos aos 

seus filhos, consentindo, em nome destes, na limitação de certos direitos de personalidade (direito à 

imagem; direito à reserva sobre a vida privada). O caso gerou muita polémica, o programa foi 

imediatamente suspenso e foi proposta uma ação judicial que já chegou ao Supremo Tribunal de 

Justiça1. No sumário da decisão podemos ler: 

I. O direito à imagem e o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e os outros direitos de 

personalidade são concretizações da dignidade da pessoa humana, que é um valor intangível e 

indisponível. II. Se são admissíveis, por princípio, limitações aos direitos de personalidade, já não o 

são aquelas que atinjam / toquem o limite da dignidade da pessoa humana, por violarem o princípio da 

ordem pública. III. Através do conceito indeterminado de “ordem pública”, o Direito protege os valores 

e princípios do ordenamento que são inderrogáveis por serem base da coexistência social e garantes 

de um bem público. IV. A instrumentalização das pessoas e, em particular, das crianças é contrária à 

ordem pública, pois ofende o valor da dignidade humana. V. Num contexto deste tipo, a limitação dos 

direitos de personalidade por via do consentimento é absolutamente irrelevante como causa de 

exclusão da ilicitude da lesão (cfr. artigos 81.º, n.º 1, e 280.º, n.º 2, do CC). 

Comente o sumário da decisão. 

 

2. Comente a seguinte citação: “O casamento é o modo de constituição de relações familiares dominante 

na ordem jurídica portuguesa, o que influencia parte da doutrina a considerar que só ele é fonte 

familiar.” (MARGARIDA SILVA PEREIRA, Direito da Família, 3.ª ed., Lisboa, 2019, pp. 210-1). 

 

 
1 Para a resposta não é necessário que tenham conhecimento do caso, mas se tiverem curiosidade, a decisão do 
STJ pode ser consultada em 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/32d36f4f4a970a598025840a00511a7f?OpenDocum
ent&Highlight=0,seguran%C3%A7a,internet,crian%C3%A7a 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/32d36f4f4a970a598025840a00511a7f?OpenDocument&Highlight=0,seguran%C3%A7a,internet,crian%C3%A7a
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/32d36f4f4a970a598025840a00511a7f?OpenDocument&Highlight=0,seguran%C3%A7a,internet,crian%C3%A7a

