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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES

02.06.2015

Duração: 3 horas       Cotação: I – 12 (2 * 6); II – 8 (2 * 4).

I

Conchita é contratada por Amélia, mãe de David, para cantar o Ave Maria de 

Bach/Gounod na cerimónia de casamento de David com Filipe, a ter lugar no dia 2 de 

junho pelas 12h00 no Pavilhão Atlântico. O que sucede às obrigações das partes se:

a) Na manhã do dia 2 de junho, ao dirigir-se para o Pavilhão Atlântico, Conchita é 

raptada por um conjunto de fãs, só sendo salva pela polícia passados três dias?

b) Na manhã do dia 2 de junho Conchita acorda completamente sem voz?

c) Quinze dias antes da data marcada Amélia é informada de que a cerimónia no 

Pavilhão Atlântico fora cancelada devido às fortes pressões de que os organizadores 

foram alvo por parte dos detratores do casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

tendo os noivos optado por uma cerimónia mais simples, sem música, na 

Conservatória do Registo Civil de Lisboa?

d) A cerimónia não chega a ter lugar porque ao entrar no Pavilhão Atlântico pela mão 

de Bernardo, seu pai, Filipe desiste de casar com David e foge para não mais voltar?

e) Conchita apenas se comprometera a cantar na dita cerimónia se o Sporting 

vencesse a Taça de Portugal, o que veio a suceder em 31 de maio. Alteraria a sua 

resposta à alínea c)?

f) Conchita apercebe-se de que antes de aceitar este compromisso marcara uma 

viagem num navio de cruzeiros pelo Mediterrâneo entre os dias 1 e 15 de junho, 

que já pagara na íntegra e não conseguiria cancelar ou adiar, pelo que telefona a 

Amélia a informá-la de que lhe será impossível atuar na cerimónia?



Neste exame só é permitida a consulta de diplomas legais.

2

II

Caetana foi a um evento de promoção de cursos de formação de executivos. Visitou 

diversas barraquinhas e recolheu informação sobre os cursos que lhe pareceram mais 

interessantes. Decidiu inscrever-se num curso de mandarim. Preencheu e enviou o 

respetivo formulário para a Pǔtōng huà, L.da, mas por lapso transferiu o pagamento do 

valor da inscrição e primeiras propinas para conta bancária da Guǎngdōng huà, L.da, que no 

mesmo evento distribuíra folhetos sobre um curso de cantonês. A Pǔtōng huà, L.da, recusa-

se a admitir Caetana enquanto esta não proceder ao pagamento que entende ser-lhe devido. 

Caetana dá conta do seu erro e pede à Guǎngdōng huà, L.da, que lhe devolva o dinheiro ou 

o transfira para conta bancária da Pǔtōng huà, L.da. A Guǎngdōng huà, L.da, responde-lhe 

que não faz devoluções, sendo todos os pagamentos recebidos convertidos no direito de 

frequentar aulas de cantonês.

a) Pode Caetana exigir a devolução do dinheiro à Guǎngdōng huà, L.da?

b) Pode Caetana exigir que a Guǎngdōng huà, L.da, transfira o dinheiro para a Pǔtōng 

huà, L.da?

c) Pode a Pǔtōng huà, L.da, exigir a devolução do dinheiro à Guǎngdōng huà, L.da?

d) E pode a Pǔtōng huà, L.da, exigir o pagamento do valor da inscrição e das primeiras 

propinas a Caetana?


