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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

 
20.03.2013 

 

Duração: 3 horas         Cotação: I – 8;  II a) – 8;  II b) – 4 

 

I 

Em 1 de julho de 2012, Ana arrenda uma casa a Bruno. As partes estipulam que o contrato 

vigorará por um prazo de cinco anos. No mesmo contrato, Ana vende a Bruno todo o 

recheio da casa arrendada, comprometendo-se Bruno a pagar-lhe o preço em doze 

prestações mensais. Tudo corre bem até que, em março de 2013, Bruno vai a Roma com a 

intenção de assistir à apresentação do novo Papa e esquece-se de pagar os montantes 

devidos a Ana. Ao regressar a casa, Bruno encontra na caixa do correio uma carta de Ana, 

exigindo-lhe o pagamento integral e imediato de todas as suas dívidas, a saber, quatro 

prestações do preço do recheio e cento e quarenta e oito rendas da casa. Como 

aconselharia Bruno a reagir à carta de Ana? 

 

II 

Em meados de janeiro de 2013, Carlota dirigiu-se à loja de Dinis, a quem encomendou uma 

dúzia de ovos de chocolate com os dizeres «Carlota da Silva – Páscoa de 2013». Na altura 

não chegaram a agendar uma data para a entrega da encomenda. Cerca de um mês depois, 

Carlota passou pela loja de Dinis com a intenção de lhe perguntar porque ainda não lhe 

telefonara a dar conta de que a encomenda estava pronta, como fazia habitualmente, e se já 

podia levantar os seus ovos. Dinis explicou-lhe, envergonhado, que se esquecera 

completamente daquele pedido, a que não dera nenhum seguimento. Carlota manifestou o 

seu desagrado, dizendo-lhe que precisava muito daqueles ovos e depressa, mas nunca mais 

voltou à loja de Dinis. 

Em 19 de março de 2013, Dinis recebeu na sua loja a visita de Elias, pai de Carlota. 

Aproveitou então para lhe entregar os ovos encomendados por Carlota. Elias não prestou 

muita atenção às explicações de Dinis e comeu os ovos, convencido de que se tratava de 



Neste exame só é permitida a consulta de diplomas legais. 

2 

 

um presente da filha. Quando Carlota lhe telefonou, para lhe desejar um feliz dia do Pai, 

Elias aproveitou para agradecer o seu delicioso presente… 

a) Em 20 de março de 2013, Carlota dirigiu-se à loja de Dinis. Furiosa, disse-lhe que 

nada lhe pagaria a não ser que, até às 17h00 do dia 27 de março, ele lhe entregasse 

uma dúzia de ovos de chocolate com os dizeres «Carlota da Silva – Páscoa de 

2013». Podia exigi-lo? 

b) Dinis acedeu às exigências de Carlota. No entanto, enviou a Elias uma fatura no 

montante de € 100, correspondentes ao preço dos ovos por este consumidos em 19 

de março de 2013. Se estivesse no lugar de Elias, como responderia a esta carta de 

Dinis? 

 


