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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES

13.09.2017

Duração: 3 horas          Cotação: I – 10; II – 10

I

Lenita goza uns dias de férias na região de Amarante. Ao passar pela montra de uma 

pastelaria, sente a barriga a dar horas e assoma-a uma vontade muito forte de provar umas 

lérias, doce regional típico daquela zona. Entra, senta-se ao balcão, pede uma água natural 

sem gás e, quando o empregado lhe vira costas, deleita-se com as três lérias que consegue 

surripiar estendendo o braço por cima do balcão. Em seguida, paga a sua água e tenta sair

de mansinho. Manuel, dono da pastelaria, apanha-a mesmo à saída e exige-lhe o pagamento 

dos € 6,00 que lhe são devidos pelas três lérias consumidas na loja. Lenita responde-lhe que

não tem dinheiro suficiente na carteira e que deixara os cartões em casa, com receio de ser 

atacada por ladrões. Mostra-lhe a carteira, onde apenas se veem duas moedas de cinquenta

cêntimos, afirmando-se impossibilitada de pagar ao € 6,00. Acrescenta que, em sua opinião,

aquelas lérias são demasiado caras, explicando-lhe que nunca as consumiria se tivesse de 

pagar os € 6,00. Oferece-se para pagar apenas € 1,00. Manuel recusa-se a receber essa 

quantia. Lenita vai-se embora deixando-lhe o seu contacto. Passados três meses, Lenita 

recebe em casa uma carta de Manuel.

a) Manuel podia recusar-se a receber o pagamento de € 1,00?

b) Imagine-se na posição de Manuel. O que exigiria a Lenita na carta que lhe enviara, e 

como fundamentaria as suas exigências?

c) Suponha que as lérias de Manuel são as mais caras de toda a região, pois Manuel 

vende-as a € 2,00 por unidade, enquanto a generalidade dos outros comerciantes 

cobra apenas € 1,00. Suponha ainda que por cada léria adquirida Manuel paga 

apenas € 80 ao fornecedor. E suponha finalmente que Manuel raramente consegue 

esgotar todo o seu stock de lérias, tendo sempre de deitar fora as sobras do final do 

dia. Lenita teria aqui matéria para se defender total ou parcialmente das exigências 

de Manuel?
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II

Bárbara e André são colegas de escola. Sabendo que a mãe de Bárbara havia acordado na

venda da sua Playstation ao pai de André, ocorreu-lhes dar-lhes uma mãozinha. Numa tarde 

sem aulas, Bárbara foi a casa buscar a dita Playstation e entregou-a a André. Este foi a casa, 

arrumou a Playstation no móvel TV, foi à carteira da mãe buscar dinheiro e pagou o

montante acordado a Bárbara. No final do dia, Berenice, mãe de Bárbara, chega a casa e 

desafia a filha para mais um jogo de FIFA 2017. Bárbara conta-lhe o que fez, explicando-

lhe que a Playstation já está em casa de André. Berenice enfurece-se e põe Bárbara de castigo 

no quarto. Em seguida dirige-se a casa de André e explica a António, seu pai, que terá de 

devolver-lhe a Playstation, pois nada haviam estipulado quanto ao momento da sua compra 

e venda e ela não tencionava entregar-lhe a sua Playstation sem antes ganhar pelo menos 

uma partida de FIFA 2017 à sua filha Bárbara.

a) Pode António recusar-se a devolver a Playstation a Bárbara?

b) Se fosse António a pretender a devolução do dinheiro, poderia ele exigir a sua 

devolução a Bárbara?

c) Imagine que com o transporte a Playstation deixara de funcionar. O que pode fazer 

António, admitindo que continuaria interessando em comprá-la?


