TEORIA GERAL DO DIREITO CIVIL I – TURMA DA NOITE – 12-Jul.-2012
Época de recurso
TÓPICOS DE CORRECÇÃO

1) Formação do contrato: qualificação fundamentada da carta de A a B como proposta
contratual de venda do carro (indicação dos requisitos), válida, inclusivamente sob o
ponto de vista formal (219º CC) (forma voluntária: 222º/1). Contrato de compra e venda
do automóvel, entre A e D, é válido, nomeadamente, quanto à legitimidade do vendedor,
dado que, à data, A era dono do veículo, transmitindo-se, automaticamente, a
propriedade do veículo para D (contrato real quoad effectum; cfr. 408º/1). Assim, nessa
data, A perdeu o poder de disposição do direito de propriedade do veículo, antes que a
proposta de venda a B se tornasse eficaz (224º/1, 1ª parte): ineficácia da proposta
(226º/2) e consequente irrelevância, no caso, do artigo 228º; deste modo, o fax de dia 10
não vale como aceitação de qualquer proposta eficaz, não se celebrando qualquer
contrato entre A e B.

2) Culpa in contrahendo: qualificação da carta de A a C como mero convite a contratar,
por falta de suficiência formal (cfr. 875º); inaplicabilidade, no caso, do artigo 228º/1; o
telefonema (dia 4), de concordância, de C a A não gera, pois, qualquer contrato válido.
Análise da conduta de A à luz da culpa in contrahendo: responsabilidade pré-contratual
(227º), por ruptura injustificada do processo de formação do contrato; violação da boa
fé nos preliminares; o dever de lealdade e a frustração da legítima confiança de B.
Cláusulas contratuais gerais: indicação fundamentada dos respectivos requisitos (1º/1
LCCG) e da sua aplicação ao caso concreto (2º, 3º e 4º LCCG). Provável violação do
dever/encargo de comunicação (5º/2) (“pequeno letreiro”) e consequente exclusão da
cláusula (8º/a) LCCG), com manutenção do contrato (9º LCCG). Cláusula de exclusão
da responsabilidade, proibida (18º/c)/20º LCCG), como tal, nula, nos termos da LCCG
(12º ss. e 24º).

3) Coacção moral: verificação dos requisitos (255º/1, 2) (não está em causa a ameaça do
exercício normal de um direito – 255º/3) e aplicação do regime legal (256º e 287º).
Erro sobre o objecto: qualificação, caracterização como erro-vício e ponderação dos
requisitos de relevância (251º e 247º, 2ª parte), enquanto causa de anulabilidade do
negócio, em especial quanto ao requisito do conhecimento/cognoscibilidade, que,
perante os dados, não se verifica: o negócio é, nesta perspectiva, válido.

