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1. 

Curso: Solicitadoria 

Área/ Subárea: Direito / Direito Comum 

Semestre: 3º Semestre 

Carga horária: 4,5H 

ECTS: 5 

2. 

Fornecer aos alunos chaves de compreensão dos mecanismos jurídico-privados de 

movimentação e acesso aos bens, consciencializando-os das funções, dos esquemas 

ordenatórios e dos meios operativos do direito das obrigações, enquanto ramo do direito 

civil. 

3. 

1. Localização do direito das obrigações no direito civil e suas funções reguladoras. 

 

2. Conceito, estrutura, elementos e modalidades da relação obrigacional. 

2.1. Obrigação em sentido lato e em sentido técnico. Carácter relativo do direito de crédito. 

Eventual responsabilidade de terceiros na sua violação. 

2.2. Relação obrigacional complexa: noção e conteúdo. 

2.3. A autonomia e o património como características não essenciais. 

2.4. Sujeitos da obrigação e sua potencial alteração: a transmissão de créditos e de dívidas 

e cessão da posição contratual. 

2.5. Objecto das obrigações: a prestação e suas modalidades. 

2.6. Garantia geral e garantias especiais 

2.7. Modalidades das obrigações, quanto ao vínculo, quanto ao sujeito e quanto ao objecto. 

 

3. Princípios ordenadores do direito das obrigações: a autonomia privada e a boa - fé 
(distinção da boa - fé subjectiva, domínio de aplicação e conteúdo prescritivo). 

 

4. Fontes das obrigações 

4.1. Contratos em geral. 

1. 
Apresentação geral 

2. 
Objetivo geral 

3. 
Programa resumido 

4. 
Bibliografia principal 
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4.1.1. O contrato promessa. 

4.2. Negócios unilaterais. 

4.2.1. O pacto de preferência, a promessa pública e o concurso público. 

4.2.2. O contrato a favor de terceiro. 

4.3. A gestão de negócios. 

4.4.O enriquecimento sem causa. 

4.5. A responsabilidade civil. 

4.5.1. A responsabilidade civil por factos ilícitos. 

4.5.2. A responsabilidade pelo risco. 

 

5. Garantia geral e especial das obrigações: 

5.1. A prestação de caução. 

5.2. A Fiança. 

5.3. A consignação em rendimentos. 

5.4. O penhor. 

5.5. A hipoteca. 

5.6. Os privilégios creditórios. 

 

6. Extinção das obrigações. 

6.1. O cumprimento. 

6.2. Outras causas: 

6.2.1. Dação em cumprimento. 

6.2.2. Consignação em depósito. 

6.2.3. Compensação. 

6.2.4. Novação. 

6.2.5. Remissão. 

6.2.6. Confusão. 

4. 
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