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DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
12.06.2020
Duração: 3 horas

Cotação: I a) 4; b) 4; c) 4; II a) 3; b) 3; c) 2.
I

Marco desenvolve a Com Vida, uma app de promoção de encontros sociais de
diversa natureza na era pós-COVID-19. Só aceita utilizadores que demonstrem
estar vacinados contra o vírus. A app é um sucesso instantâneo. Três meses
depois do lançamento, Marco sofre um acidente de bicicleta que o deixa em
coma no hospital. Joana, sua cliente e amiga de longa data, sabe que nestas
coisas não há tempo a perder, bastando uns dias fora de serviço para se ser
ultrapassado pela concorrência. Uma vez que Marco lhe entregara em tempos
uma pen com todas as suas passwords, para que as guardasse em segurança,
Joana decide chegar-se à frente, em nome da sua longa amizade, e tomar
conta da Com Vida durante o impedimento de Marco.
As semanas transformam-se em meses, os meses em anos, e a Com Vida
continua a ser um sucesso, até que começa a acusar sinais de desgaste e a ser
ultrapassada por algumas concorrentes. Joana decide que é tempo de mudar,
pelo que encerra a Com Vida e, fazendo-se valer de tudo o que aprendeu com
a experiência, cria a Movida, convidando toda a toda a clientela da primeira a
juntar-se à segunda na sua inauguração. O sucesso da Movida ultrapassa em
pouco tempo o da sua congénere. No auge da fama, Joana vende o negócio a
um fundo de investimento por 10 milhões de euros.
Nisto, Marco acorda do coma. Joana vai ter com o amigo, feliz, e conta-lhe
tudo. Marco dá-lhe uma pancadinha nas costas, afirma que a atitude de Joana
merece a sua inteira aprovação, e pede-lhe que transfira para a sua conta os
10 milhões de euros. Joana nega-se a transferir qualquer quantia, limitandose a devolver-lhe a pen com as passwords da inativa Com Vida.
a) Terá Marco algum fundamento para ficar com os 10 milhões de euros?

1

Neste exame é permitida a consulta
de quaisquer materiais de apoio.

b) Suponha que Marco perde a primeira ação que intenta contra Joana.
Que outra estratégia lhe recomendaria?
c) Imagine que, enquanto aguarda a decisão do tribunal, Marco se
apercebe de que Joana vive uma vida desregrada, gastando todo o seu
dinheiro em festas e viagens no seu iate de luxo. Um dia descobre que
Joana perdera o iate, seu único bem de algum valor, num jogo de poker
ganho pela amiga Olga. Que aconselharia Marco a fazer?
II
Alberta e Berta contratam Cosme, construtor civil, para lhes construir uma
piscina no jardim. Comprometem-se a pagar-lhe o preço em três tranches de
€ 7.500. Pagam a primeira tranche no ato de encomenda, em 12 de junho,
ficando de transferir para a conta de Cosme a segunda tranche em 12 de julho
e a terceira em 12 de agosto, data em que a piscina deveria ficar pronta.
Tudo corre bem, até que Alberta se esquece de transferir os seus segundos
€ 3.250 para a conta de Cosme. Este explica a Berta que devem pagar-lhe de
imediato o dinheiro em falta ou a sua relação termina naquele mesmo
momento, já que tem muitos outros pedidos em espera. Berta responde-lhe
que não tem ali o dinheiro, mas oferece-lhe um quadro antigo, muito valioso,
que recentemente herdara de uma tia. Cosme rejeita o quadro e vai-se
embora, dando início a uma outra obra. Alberta paga a sua dívida com cinco
dias de atraso, mas Cosme explica-lhe que só conseguiria retomar a obra em
meados de setembro, não devendo esta terminar antes de novembro, se o
tempo se mantiver soalheiro.
a) Berta podia entregar o quadro em pagamento de uma dívida de
Alberta? E Cosme podia recusar-se a recebê-lo?
b) Cosme podia terminar daquela forma a sua relação com as clientes?
Em caso negativo, que podia Cosme exigir-lhes?
c) Se Cosme aceitasse o quadro de Berta, que podia esta exigir a Alberta?
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