
 
 

Mestrado 
 

Especialização em História do Direito 
 

Ficha unidade curricular  
 

Unidade curricular 

Direito Romano   

 
Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 

Doutor Eduardo Augusto Vera-Cruz Pinto – 2h00/semana 

 
Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular 

n.a. 

 
Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 

Objectivos gerais: Proporcionar aos participantes uma visão complexados temas, desenvolvendo aptidões de 
investigação, de análise crítica e de controvérsia, para que estejam em condições de contribuir para a inovação 
temática e científica da disciplina. 
Objectivos específicos: Focalizar a investigação nas fontes originais através do conhecimento das línguas e das 
disciplinas necessárias à sua leitura.  
Competências: elaborar uma dissertação com conhecimento profundo do estado da arte no tema escolhido; 

redigir com Português adequado ao grau a que se candidata; ter conhecimentos de Direito Romano de nível Bom 

face à média europeia exigida em Universidades de excelência; saber a actualidade dos princípios e regras que 

estuda e investiga. 

 
Conteúdos programáticos 

1-As ciências auxiliares da investigação jurisromanística 
2-As Fontes e a sua crítica 
3-A diferença entre a lex e o ius: pressupostos de crítica actual do Direito 
4- O direito público e o Direito Privado em Roma 
5- A noção de corrupção em Roma e na actualidade 
6-O eterno retorno do Direito Romano 
 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular 

O programa cruza Passado e actualidade de forma complexa e problematizando as fronteiras do espaço e do 
tempo em Direito. Coloca o problema da permanência e da rutura na aplicação e na vivência das regras jurídicas; 
interroga-se sobre a actualidade do estudo do Direito Romano quanto à questão da Corrupção. Permite aos 
alunos elaborar uma dissertação que partindo da História seja ´útil e aplicada na actualidade. 
 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

METODOLOGIA: A matéria é exposta pelo professor e os alunos são incentivados a intervir criticamente. São 
agendadas exposições orais, debatidas e criticadas, encerrando com uma conclusão pelo Professor; o estudo é 
acompanhado em biblioteca e arquivo. Comentam-se passagens de livros doutrinários e de fontes. 



 
 

AVALIAÇÃO: Exposições orais ;participação em debates; elaboração de críticas a textos pré-selecionados; 
assiduidade e participação no estudo; a elaboração de um Relatório escrito final. 

 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular 

As leituras propostas; os temas a debater; a bibliografia estudada destinam-se a dar ao aluno uma perspetiva 
crítica das temáticas do curso; e a estimular a sua participação nas soluções a encontrar desenvolvendo a sua 
autoconfiança.  

 
Bibliografia principal 

Wieacker, Franz - Historia do direito privado moderno (trad. port), Lisboa 1980 
Gibert, Rafael - Elementos formativos del derecho en Europa. Germanico, Canónico. Romano, Madrid 1982 
Eduardo Vera-Cruz Pinto, Curso de Direito Romano, Principia, 2009; 
AA. VV. Estudos de Direito Romano, Volumes I e II, Lisboa, AAFDL; 
Sebastião Cruz, Direito Romano, 1985; 
Santos Justo, Direito Privado Romano, Volumes I a IV, Coimbra, Coimbra Editora. 
Zimmermann, Reinhard - Roman Law, conteporary law, european law, New York 2001 

 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 

curriculares. 
 
  



 
 

Master Degree  
 

Specialization in Law History  
 

Course Unit Form  
 

Course Unit 
Roman Law  

 
Professor responsible and respective tuition time with the course unit (fill in the full name)  
Doutor Eduardo Augusto Vera-Cruz Pinto – 2 h/week 

 
Other professors and respective tuition times with the course unit  
n.a. 

 
Learning objectives (knowledge, skills and competencies to be developed by the students) 
 

General Objectives: To provide to the participants with a complex view of the topics, developing research skills, 
of critical analysis and controversy, to be able to contribute to thematic and scientific innovation of the subject. 
Specific Objectives: to focus the research on the original sources through the knowledge of the languages and 
subjects required to read them.  
Competences: to prepare a paper with a deep knowledge of the state of the art as to the chosen topic; to write 

in a suitable Portuguese regarding the level of his application; to have knowledge on Roman law of Good level 

regarding the European average required by Universities of excellence; to be aware of the principles and rules he 

studies and researches upon. 

 
Syllabus of the course unit  
1-The auxiliary sciences of jurisromanistic research 
2-The souces and their critiques  
3-The differnc between lex and ius: requirements of the current critique of Law 
4- Public Law and Private Law in Rome 
5- The notion of corruption in Rome and nowadays 
6-The eternal return of roman Law  
 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular 

The program crosses past and present in a complex way and questioning the boundaries of space and time in 
law. Poses the problem of permanence and breakthrough in the application and experience of legal rules; 
wonders about the timeliness of the study of Roman law on the issue of corruption.  

 
Teaching methodologies (assessment included) 
METHODOLOGY: Based on the presentation of the subject by the teacher the students are prompted to intervene 

with a critical approach. Oral presentations are scheduled, debated and discussed, followed by the teacher’s 
closing remarks; the study is accompanied in library and archive. Passages of doctrinal books and sources are 
commented. 
AVALIAÇÃO: Oral presentations, participation in debates; discussions of pre-selected texts; assiduity and 
participation of the student. 

 



 
 
Proof of coherence between the teaching methodologies and the learning objectives of the course unit. 
 

The proposed readings; the topics to be discussed; the studied bibliography have the purpose to give to the 
student a critical perspective of the topics of the course; and to encourage his/her participation in the soluitons 
to be found developing his/her self-confidence.  

 
Main bibliography 
Wieacker, Franz - Historia do direito privado moderno (trad. port), Lisboa 1980 
Gibert, Rafael - Elementos formativos del derecho en Europa. Germanico, Canónico. Romano, Madrid 1982 
Eduardo Vera-Cruz Pinto, Curso de Direito Romano, Principia, 2009; 
AA. VV. Estudos de Direito Romano, Volumes I e II, Lisboa, AAFDL; 
Sebastião Cruz, Direito Romano, 1985; 
Santos Justo, Direito Privado Romano, Volumes I a IV, Coimbra, Coimbra Editora. 
Zimmermann, Reinhard - Roman Law, conteporary law, european law, New York 2001 

 
NOTE: this map is filled in as many times as necessary to describe the different course units. 


