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a) Desconhecia o valor real do quadro (superior ao preço oferecido por Beatriz); (cotação: 

3 valores; espaço máximo de resposta: 20 linhas)  
R: improcedência do erro causado por dolo omissivo; improcedência do erro sobre os 

motivos regulado no art. 252.º/1. 

 

 

b) Encontrava-se numa situação de desespero e Beatriz aproveitou-se desse facto; 

(cotação: 3 valores; espaço máximo de resposta: 20 linhas)  
R: o negócio usurário (art. 282.º); requisitos; a irrelevância da putativa situação de 

inferioridade. O sistema móvel. 

 

 

c) Desconhecia que, afinal, não precisava de vender o quadro, nem sequer de pedir a 

Beatriz o dinheiro para as obras; (cotação: 3 valores; espaço máximo de resposta: 20 

linhas)  
R: erro sobre o seu próprio património: aplicável o disposto no art. 252.º/1 (sem que 

se verifique anulabilidade). 

 

 

d) Nunca poderia vender o quadro por este pertencer a sua sobrinha Carlota, que entretanto 

engravidara; (cotação: 6 valores; espaço máximo de resposta: 40 linhas)  

R: doação de coisa móvel feita por escrito (art. 947.º/2); sujeita a condição suspensiva; 

não há venda de bem alheio, apenas se deve observar o disposto no artigo 274.º. A 

validade da própria doação podia ser equacionada por haver o mesmo erro referido 

em a). 

 

 

e) O depósito do dinheiro correspondeu ao empréstimo que ambas celebraram aquando 

da troca de emails, até porque nem se chegou a celebrar o contrato de compra e venda 

(cotação: 5 valores; espaço máximo de resposta: 40 linhas)  

R: o mútuo como negócio jurídico real quoad constitutionem: falta da traditio. Hipótese 

de mútuo meramente consensual. Falta da forma exigida pelo disposto no art. 1143º. 

Revogação por acordo do mútuo. 

A carta de Antónia contém uma aceitação (extemporânea) com modificações, devido à 

condição, e que foi tacitamente aceite por Beatriz ao depositar, imediatamente, o 

preço. 


