António tem uma manhã difícil…
8:15: António dirige o seu carro quando ouve na rádio o seguinte: “crédito pessoal XX, em
condições inigualáveis, ligue já 123123123”.
8:30: António retira um “ticket” num parque de estacionamento, entra e estaciona o carro
num local onde se encontrava afixado “não estacionar”. O responsável do estacionamento
exige a António que retire o automóvel, dizendo-lhe que, ao entrar no estacionamento, fica
automaticamente obrigado a respeitar o regulamento do parque, o que inclui obediência
ao que se encontra afixado.
8:45: António, já irritado, entra no supermercado, dirige-se a uma prateleira e prepara-se
para retirar um pacote de bolachas. Bento, gerente do supermercado e inimigo de
António, bloqueia o acesso à prateleira, referindo que aquelas bolachas não podem ser
vendidas. António protesta e refere que o supermercado está obrigado a vender as
bolachas. António consegue ficar com as bolachas, mas não repara que o chão se
encontrava sujo de azeite e acaba por escorregar, magoando-se num braço.
9:00: António é levado ao hospital por Berta, sua amiga, que se encontrava no
supermercado e assistiu à queda de António. Para espanto de António, Berta, depois de
estacionar o carro à porta do hospital, refere “são 10 Euros pelo transporte”.
9:15: À espera de ser atendido no hospital, António lê um catálogo de computadores e
verifica que um modelo do seu agrado se encontra em promoção, por apenas €200 Euros.
12: 30: Horas depois, António sai do hospital, com gesso no braço e telefona para XX,
dizendo que aceita o crédito pessoal, para fazer uma viagem ao Japão. A funcionária da XX
refere que só poderá conceder crédito se António tiver rendimentos superiores a €1.000 /
mês e caso não tenha dívidas. Além disso, refere a funcionária da XX que no anúncio era
pedida resposta imediata (“ligue já”).
13:00: António pensa então: “já que não viajo, vou comprar um computador novo para me
entreter”. Dirige-se à loja de computadores, pede o modelo em promoção, mas o
empregado diz-lhe que o preço foi alterado, agora são €300.
Quid iuris?
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