
PÓS-GRADUAÇÃO   14ª EDIÇÃO 

DE 29 OUTUBRO 2020 A 9 ABRIL 2021 

CIÊNCIAS 
JURÍDICAS 

DURAÇÃO DO CURSO
162 horas.

CERTIFICAÇÃO
Carta de Pós-Graduação: Presenças efetivas em 3/4 das sessões. 
Prova oral que incidirá sobre um dos temas listados no Regulamento de 
Avaliação, que será disponibilizado até ao termo do período letivo.
Certificado de Frequência: Presenças efetivas em 3/4 das sessões.

HORÁRIO
Quintas e sextas-feiras das 15h00 às 19h30. 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
Licenciatura em Direito.

CANDIDATURA
A candidatura deverá ser submetida através de formulário online 
disponível na área de Formação Avançada em www.fd.lisboa.ucp.pt 

PREÇO
VALOR DO CURSO: €2.350,00. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS
10% de desconto
• Antigos alunos da Licenciatura e Mestrado em Direito ou LL.M. da 
Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e Advogados 
Estagiários do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados.

5% de desconto
• Antigos alunos de outros programas pós-graduados da Faculdade de 
Direito da Universidade Católica Portuguesa e Advogados do Conselho 
Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados.

CONTACTOS
posgraduacoesdireito@fd.lisboa.ucp.pt | Telefone 217 214 179
Faculdade de Direito - Escola de Lisboa | Universidade Católica Portuguesa
Palma de Cima, 1649-023 LISBOA
www.fd.lisboa.ucp.pt
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Quintas e sextas-feiras das 15h00 às 19h30.PÓS-GRADUAÇÃO   14ª EDIÇÃO 
Módulo de Direito Civil 72 horas

Módulo de Processo Civil 44 horas

Módulo de Direito e Processo Constitucional 8 horas

Direitos de personalidade (I e II)
Princípio da Boa Fé no Direito Civil. 
O abuso do direito; a tutela da confiança
Formação do contrato
Novas formas de contratação. Em especial, 
a eletrónica e automática
Interpretação e integração do negócio jurídico
Cláusulas Contratuais Gerais (I e II)
Dos vícios do negócio (I, II e III)
A influência do tempo nas relações jurídicas
Ineficácia do negócio jurídico (I e II)
Responsabilidade extracontratual (I e II)
Responsabilidade pré-contratual
Abuso da personalidade jurídica coletiva
Contrato-promessa (I e II)

Pacto de preferência e pacto de opção
Responsabilidade civil do Estado. Em especial, a decorrente 
de erro judiciário
Garantias das obrigações (I e II)
Não cumprimento das obrigações (I e II)
Renúncia aos meios de tutela jurídica
Responsabilidade civil emergente de acidente de viação
Compra e venda (I e II)
Compra e venda de empresas
Contrato de arrendamento
A posse
O registo predial
Aspetos atuais do Direito da Família
Aspetos atuais do Direito das Sucessões

Os princípios gerais de processo civil. A aplicação 
no tempo do CPC 2013 
Providências cautelares
Pressupostos processuais (I): regime geral,
personalidade e capacidade judiciária
Pressupostos processuais (II): legitimidade e 
intervenção de terceiros
Pressupostos processuais (III): Interesse em agir 
e patrocínio judiciário
Pressupostos processuais (IV): Competência interna 
e incompetência
Competência jurisdicional internacional
Reconhecimento de sentenças estrangeiras
Articulados

Audiência prévia e gestão inicial do processo; os temas da prova
Direito Probatório Material Geral
Direito Probatório Material Especial
Sentença
Caso julgado
Recursos
Ação Executiva (I e II)
Processos especiais (I): o processo especial de tutela 
da personalidade
Processos especiais (II): o processo especial de despejo
Processos especiais (III): o procedimento de inventário
Mediação 
Arbitragem voluntária

Teoria da Lei Penal
Crime e seus elementos
Causas de justificação
Causas de exclusão da culpa
Formas do crime (I e II)

Crimes contra as Pessoas: Homicídio e Ofensa à Integridade Física
Crimes contra o Património: Furto, Burla e Abuso de Confiança
A responsabilidade penal dos jovens adultos
A responsabilidade penal das pessoas coletivas

Módulo de Direito Penal 20 horas

Inconstitucionalidade e sua fiscalização (I e II)

Marcha do Processo (I). Fase do inquérito
Marcha do Processo (II). Fase de instrução
Marcha do Processo (III). Fase de julgamento
Marcha do Processo (IV). Fase dos recursos
Aspetos gerais da prova em processo penal e
proibições de prova

O objeto do processo
A (in)transmissibilidade ao julgamento das declarações das 
testemunhas e do arguido das fases preliminares e a revisão 
de 2013 do Código de Processo Penal
Contra-ordenações (I e II)

Módulo de Direito Processual Penal  18 horas

Regime de Fiscalização da Constitucionalidade e 
Direitos Fundamentais (I e II)

O Curso oferece uma perspetiva transversal sobre áreas  

cirúrgicas da prática jurídica. Nesse sentido, o programa  

está estruturado em cinco módulos temáticos (I. Direito  

Civil, II. Processo Civil, III. Direito Penal, IV. Processo Penal 

e  V. Direito e Processo Constitucional), que pretendem 

dotar os alunos de uma sólida formação teórica com uma 

componente fortemente aplicativa. Cada uma das sessões 

propõe  um diálogo entre a teoria e a prática e centra-se, de 

modo  especial, no conhecimento e na interpretação da lei, 

mas  também na análise crítica do subsídio jurisprudencial.

A Pós-Graduação em Ciências Jurídicas destina-se a juristas que pretendam consolidar os 
conhecimentos jurídicos numa perspetiva teórico-prática nas áreas do Direito Civil, do 
Processo Civil, do Direito Penal, do Processo Penal e do Direito e Processo Constitucional.

DESTINATÁRIOS

/ Ana Filipa 
Morais Antunes
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O corpo docente é interdisciplinar e integra docentes universitários, mas também 
magistrados e advogados.

CORPO DOCENTE

Identificar problemas jurídicos estruturantes nas cinco áreas temáticas.
Consolidar o conhecimento teórico e a capacidade de problematização.
Conhecer a jurisprudência sobre as matérias analisadas.
Ensaiar uma perspetiva interdisciplinar entre os diferentes núcleos temáticos.

OBJETIVOS
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