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

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
04.02.2021
Duração: 3 horas

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

Agnes encomendou online à Beirã, empresa dedicada à indústria têxtil, um
lote de duzentas máscaras reutilizáveis certificadas com as cores e o logo do
clube desportivo onde as filhas jogam basquetebol, que pretendia doar ao
clube para uso e proteção individual das filhas, restantes atletas e equipa
técnica. Assim que terminou o seu fabrico, a Beirã contratou o transportador
Cândido para entregar as máscaras na sede do clube, conforme o acordado
com Agnes. À entrada encontrou Dinis, adepto ferrenho que lá se dirigira a
fim de receber um prémio de fidelidade ao clube. Dinis vestia o equipamento
do clube, pelo que Cândido acreditou tratar-se de um seu funcionário e
entregou-lhe a encomenda, pedindo-lhe até que assinasse o respetivo
documento de quitação. Dinis assim fez, e em seguida levou o pacote para
casa, convencido de que se tratava do seu prémio de fidelidade. Quando viu o
seu conteúdo, de imediato distribuiu as máscaras pelos amigos e conhecidos.
a) Agnes entra em contacto com a Beirã, perguntando pelas máscaras. É
informada do sucedido e exige uma nova entrega. Terá direito a ela?
b) A Beirã, incomodada com o sucedido, entra em contacto com Dinis e exige
a devolução das máscaras ou o pagamento do respetivo preço em dinheiro.
Que lhe deve Dinis? E que deve Dinis a Agnes?
c) Imagine que as máscaras são entregues ao presidente do clube. Ao
examiná-las, este dá-se conta de que a Beirã fabricou as máscaras com tecido
idêntico ao que usa para o fabrico em série de material de um outro clube,
muito mais conhecido e com cores próximas mas não idênticas às do seu
clube. Quando confrontada com o sucedido, a Beirã oferece a Agnes um
desconto, mas recusa-se a enviar novas máscaras, explicando que se
fabricasse o tecido de raiz elas lhe sairiam muito mais caras. Terá razão?
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d) Imagine, por fim, que imediatamente antes de expedir as máscaras,
fabricadas de acordo com as especificações da cliente, a Beirã as acondiciona
numa embalagem própria para o transporte, devidamente identificada com
a morada e denominação do destinatário, que arruma na zona de cargas e
descargas da sua fábrica. Infelizmente, um incêndio destrói toda essa zona,
inutilizando as máscaras. Deve a Beirã fabricar novas máscaras em
substituição das primeiras?

II
Estrela arrendara uma casa a Finório. Este só aceitara arrendar-lha porque
Estrela arranjou um fiador, pois desconfiava da solvabilidade de Estrela. Graça,
sua amiga de longa data, fizera-lhe esse grande favor. Estrela, que era atriz de
teatro, perde o seu ganha-pão devido aos prolongados confinamentos
decorrentes da pandemia que assola o país. Deixou de pagar as rendas.
Finório foi bater à porta de Estrela e exigiu-lhe o pagamento das rendas em
dívida e de uma indemnização igual a metade de tais rendas.
a) Pode Estrela recusar-se a pagar as rendas, com o argumento de que Finório
pode exigi-las a Graça?
b) Se Finório for bater à porta de Graça, como pode esta defender-se?
c) Imagine que Finório descobre que Estrela ofereceu recentemente um
quadro de Vieira da Silva ao amigo Onofre, por ocasião do seu aniversário.
Pode Finório de algum modo reagir contra o que teme ser o desaparecimento
do único bem de algum valor de que Estrela era proprietária?
d) Imagine agora que Graça paga a Finório todas as rendas em dívida. Que
poderá Graça fazer para se furtar ao pagamento de todas as rendas vincendas,
até ao término do contrato de arrendamento de Estrela?
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