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GRUPO I 

 

Responda, sucintamente, a 4 (quatro) das seguintes questões: 

 

1. Que relevância jurídica teve o Beneplácito Régio? 

Aspectos a abordar: Origens e características do Beneplácito Régio; o Beneplácito 

régio enquanto resistência à recepção do direito canónico; o fortalecimento do poder 

real. 

 

2. O direito judicial medieval. 

Aspectos a abordar: Conceito de direito judicial e sua relevância no sistema de 

fontes de direito. Estilos, façanhas e alvidros: conceitos e características. 

 

3. A importância da quaestio enquanto género literário das escolas jurisprudenciais. 

Aspectos a abordar: O renascimento do direito romano enquanto processo 

universitário; quaestio: noção e modalidades; quaestio como género representativo da 

ars inveniendi. 

 

4. Que medidas restritivas são tomadas por D. Afonso IV no âmbito do direito penal? 

Aspectos a abordar: A publicização do ius punendi; reacções legislativas contra a 

vindicta privada. 

 

5. O movimento compilatório foi antecedido por alguns trabalhos preparatórios 

Identifique um e diga qual foi a sua importância. 

Aspectos a abordar: Compilações de leis em Portugal; o Livro das Leis e Posturas e 

as Ordenações de D. Duarte enquanto antecedentes das Ordenações do Reino: 

principais características. 



 

 

 

 

6. A dispensa de lei no período monista. 

Aspectos a abordar: A importância da lei no período monista; a dispensatio legis: 

conceito e requisitos. 

 

7. A reacção iluminista à communis opinio doctorum. 

Aspectos a abordar: A opinião comum dos doutores: conceito e importância; a 

crítica iluminista ao direito romano: sua concretização na Lei da Boa Razão e 

Reforma pombalina dos Estatutos da Universidade. 

 

8. A codificação comercial no século XIX- principais características. 

Aspectos a abordar: O Código Comercial de 1833 enquanto produto individual de 

José Ferreira Borges: fontes legislativas e doutrinais; o Código Comercial de 1888 de 

Veiga Beirão. 

 

GRUPO II 

Escolha 1 (um) dos seguintes temas e comente: 

1. A Universidade em Portugal.  

Desenvolvimento dos seguintes tópicos: A Universidade e o renascimento do Direito 

Romano. A criação dos Estudos Gerais por D. Dinis. Importância da Universidade nos 

estudos jurídicos e na formação de juristas. As reformas dos Estatutos: A reforma 

joanina e a reforma pombalina. Plano de estudos e método de ensino universitário. 

 

2. A aplicação do direito subsidiário nas Ordenações Filipinas e as alterações 

introduzidas pelo art. 16º do Código Civil de Seabra. 

Desenvolvimento dos seguintes tópicos: Direito principal versus direito subsidiário. 

A hierarquia das fontes nas Ordenações Filipinas: continuidade. As alterações ao 

sistema de fontes provocada pela Lei da Boa Razão. O sistema de fontes no Código 

Civil de 1867. 

 

 


