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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Licenciatura: Direito das Obrigações II – Turma da Noite 

 
Unidade curricular 
Direito das Obrigações II – Turma da Noite 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Eduardo dos Santos Júnior 4h semanais (2 h de aulas teóricas e 2 horas de aulas práticas em uma subturma) 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Master Catarina Pires (Aulas práticas em 2 subturmas; 2h por semana em cada subturma); docente a determinar em 
relação às outras duas subturmas (2 h por semana para cada subturma) 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Aquisição pelos alunos de conhecimento e competências teórico-práticas no âmbito da matéria de Direito das 
Obrigações II (acrescendo ao Direito das Obrigações I), sendo certo que o Direito das Obrigações está bem no centro do 
Direito privado patrimonial e da vida económica das pessoas. 
 
Conteúdos programáticos 
I- Modificação das Obrigações 
1. Enquadramento 
2. A alteração das circunstâncias 
II – Transmissão das obrigações 
1. Enquadramento 
2. Cessão de créditos 
3. Sub-rogação 
4. Assunção de dívida 
5. Cessão da posição contratual 
III – Extinção das Obrigações 
1. Enquadramento 
2. O cumprimento 
3. Causas de extinção das obrigações além do cumprimento 
3.1. Dação em cumprimento 
3.2. Consignação em depósito 
3.3. Compensação 
3.4. Novação 
3.5.Remissão 
3.6. Confusão 
3.7. A prescrição como causa de extinção da obrigação civil 
3.8. A extinção do negócio jurídico fonte da obrigação 
IV – Não cumprimento das obrigações 
1. Enquadramento. Incumprimento e responsabilidade obrigacional 
2. Incumprimento temporário ou mora do devedor 
3. A mora do credor 
4. Incumprimento definitivo e seus efeitos 
5. Realização coativa da prestação 
6. Cláusulas de exclusão, de limitação, de agravamento e de fixação (cláusula penal) da responsabilidade 
V – Garantias das obrigações 
1. Enquadramento 
2. Meios de conservação da garantia patrimonial 
3. Reforço da garantia patrimonial: garantias especiais 
3.1. Classificação das garantias especiais 
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3.2. As garantias pessoais  
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Em Direito das Obrigações II, trata-se da modificação, da transmissão, da extinção e das garantias das obrigações, 
completando-se assim o conhecimento do Direito das Obrigações (iniciado em Direito das Obrigações I) e alargando e 
desenvolvendo o conhecimento e as competências efetivas dos alunos neste âmbito do Direito. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Aulas teóricas, com a preocupação de serem claras, compreensivas e ilustrativas; aulas práticas, com aplicação das 
matérias, através da resolução de casos práticos. Existem dois modelos de avaliação: a avaliação contínua, com a 
participação dos alunos em aulas práticas e a realização de um teste escrito; e a avaliação final, com a realização de 
teste escrito e, eventualmente, oral. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
O carácter teórico-prático do ensino, nos termos expostos, tem revelado ao longo dos anos, resultados positivos, ao 
nível da aquisição de conhecimentos e competências pelos alunos, numa cadeira que, pelo seu alto nível técnico e 
dogmático, os habilita com instrumentos para uma melhor preparação de outras cadeiras do curso e para a sua vida 
profissional futura. 
 
Bibliografia principal 
I. Obras de referência 
CORDEIRO, António Menezes – Tratado de Direito Civil Português, II – Direito das Obrigações, tomo IV - Cumprimento e 
Não Cumprimento, Transmissão, Modificação e Extinção, Garantias, Coimbra, 2010 
LEITÃO, Luís Menezes – Direito das Obrigações, vol. II, 8ª ed., Coimbra, 2011 
II. Outros manuais 
COSTA, Mário Júlio de Almeida – Direito das Obrigações, 12ª ed., Coimbra, 2009 
OLIVEIRA, Nuno Manuel Pinto – Princípios de Direito dos Contratos, Coimbra, 2011 
TELLES, Inocêncio Galvão – Direito das Obrigações, 7ª ed., Coimbra, 1997 (5ª reimpressão, 2010) 
III. Obra de síntese 
MARTINEZ, Pedro Romano – Direito das Obrigações. Programa 2010/2011. Apontamentos, 3ª ed., Lisboa, 2011 
IV – Casos Práticos 
GOMES, Manuel Januário da Costa/BARATA, Carlos Lacerda – Direito das Obrigações: Casos Práticos e Outros Elementos 
para as Aulas Práticas, 2ª ed. atualizada, Lisboa, 2007  
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course: Law of Obligations II – Class of the Night 

 
Curricular unit 
Law of obligations II – Class of the Night  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Eduardo dos Santos Júnior (4h por semana: 2h de aulas teóricas e 2 h de aulas práticas em uma subturma)  
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Master Catarina Pires (practical lessons in 2 subclasses; 2h per week in each subclass) ; another assistant to be 
determined (for the two other subclasses; 2h per week in each subclass)   
 
Learning outcomes of the curricular unit  
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Acquisition by the students of knowledge and theoretical-practical competences in the field of the Law of Obligations, 
which is in the very heart of private law and of the persons’ economic life.  
 
Syllabus 
I- The modification of the obligations 
1. Framework 
2. The changing of the circumstamces/hardship (the frustration doctrine) 
II – Transmission of the obligations 
1. Framework 
2. The assigment of the credit  
3. The transmission of the credit by subrogation 
4. The transmission of debts 
5. The transmission of the complex party’s position on the contract 
III – The extinction of the obligations 
1. Framework 
2. Performance of the obligation 
3. Other causes of extinction of the obligations beyond performance 
3.1. The “datio in solutum” 
3.2. The judicial deposit of the thing object of the act (“Consignação em depósito”) 
3.3. Compensation between reciprocal credits 
3.4. “Novatio” 
3.5. “Remissio” 
3.6. The reunion in the same person of the qualities of creditor and debtor (“Confusão”) 
3.7. The course of time and the inaction of the creditor as a cause of extinction of the civil obligation (“Prescrição) 
3.8. The extinction of the contract source of the obligation 
IV – Non performance of the obligations (Breach of contract) 
1. Framework. Breach of contract and contractual liability 
2. The delay of  performance by the debtor 
3. The unjustified refusal of the creditor to receive performance 
4. Definitive failure of performance and its effects 
5. The enforcement of the obligations 
6. Exclusion, limitation, reinforcement and fixation of the liability 
V – Guarantees of the obligations 
1. Framework 
2. The maintenance of the patrimonial guarantee 
3. Reinforcement of the patrimonial guarantee: special guarantees 
3.1. Classification of the special guarantees 
3.2. ‘Personal’ guarantees 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The object of the Law of Obligations II is the study of the modification, transmission, extinction and guarantees of the 
obligations. Students improve their effective knowledge and competences in the field of the Law of Obligations 
(initiated with the chair of Law of Obligations I).  
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Theoretical lessons, aimed to be clear, comprehensive and illustrative; practical lessons, where cases and materials are 
worked out, with the participation of the students. There are two models of evaluation: continuous evaluation, namely 
in practical classes, including the participation of the students and a written test; and the final evaluation, which 
includes a written test (consisting of cases to be resolved) and, eventually, an oral test. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The theoretical-practical teaching, as above referred, has revealed positive results, all long the years, enabling the 
students to acquire knowledge and competences in a discipline, that, by its high technique and dogmatic level, give 
them the necessary instruments to be better prepared for other disciplines of the course and, in the future, for their 
professional life  
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Main Bibliography 
I. Reference textbooks 
CORDEIRO, António Menezes – Tratado de Direito Civil Português, II – Direito das Obrigações, tomo IV  - Cumprimento e 
Não Cumprimento, Transmissão, Modificação e Extinção, Garantias, Coimbra, 2010 
LEITÃO, Luís Menezes – Direito das Obrigações, vol. II, 8ª ed., Coimbra, 2011 
II. Other textbooks 
COSTA, Mário Júlio de Almeida – Direito das Obrigações, 12ª ed., Coimbra, 2009 
OLIVEIRA, Nuno Manuel Pinto – Princípios de Direito dos Contratos, Coimbra, 2011 
TELLES, Inocêncio Galvão – Direito das Obrigações, 7ª ed., Coimbra, 1997 (5ª reimpressão, 2010) 
III. Synthetic books 
MARTINEZ, Pedro Romano – Direito das Obrigações. Programa 2010/2011. Apontamentos, 3ª ed., Lisboa, 2011 
IV – Cases and materials 
GOMES, Manuel Januário da Costa/BARATA, Carlos Lacerda – Direito das Obrigações: Casos Práticos e Outros Elementos 
para as Aulas Práticas, 2ª ed. atualizada, Lisboa, 2007   
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


