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HISTÓRIA DO DIREITO PORTUGUÊS 

1.º ANO - Turma B 

2015 

Grupo I 

 

 

Responda a duas das seguintes questões: 

 

1. Como aproxima as cartas de povoação dos contratos de adesão? 

 Caracterização do direito outorgado e do direito pactuado. 

 Tipologia de cada um destes direitos. 

 Caracterização em particular, das cartas de povoação. 

 Identificação dos contratos de adesão como figuras do direito português 

actual. 

2. Qual a relevância da Cúria de Coimbra de 1211 para o direito canónico? 

 Importância do direito canónico no período pluralista. 

 Identificação sumária das fontes de direito canónico. 

 Caracterização da Cúria de Coimbra de 1211. Principal objeto e relevância para 

o direito canónico medieval. 

 Identificação das várias interpretações existentes à aplicação do direito 

canónico. 

3. As Ordenações do Reino são os antecedentes dos códigos produzidos no século XIX. 

 Importância das Ordenações do Reino. 

 Estruturação das Ordenações do Reino. 

 Breve referência às Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. 

 Contraposição das Ordenações com os códigos do século XIX. 

 A falta da ideia de sistema jurídico. 

 As insuficiências das Ordenações. 

4. É o humanitarismo uma manifestação da corrente racionalista? 

 Caracterização da corrente racionalista. 

 Identificação do humanitarismo como corrente do pensamento. 

 A suavização das penas, o princípio da legalidade, a retroactividade penal, a 

condenação das penas cruéis e infamantes. A progressiva publicização das 

penas. 
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Grupo II 

 

Responda a uma das seguintes questões: 

1. A promessa de casamento no Direito Canónico produz os mesmos efeitos que o 

casamento. 

 Identificação da promessa de casamento como uma instituição familiar. Os 

esponsais. Caracterização. 

 Integração dos esponsais nas matérias familiares. 

 Os esponsais no direito romano, visigótico e português do período medieval. 

 Os esponsais no Direito Canónico. 

 O casamento no Direito Canónico medieval. 

 A relevância da consumação do casamento para a equiparação dos esponsais 

ao casamento. 

 Relação do Direito Canónico com outros direitos do período pluralista. 

2. Relevância do princípio da proximidade de grau no direito sucessório medieval.  

 Identificação dos princípios basilares do direito sucessório medieval. 

 Caracterização dos vários tipos de sucessão: Sucessão Legal e Sucessão 

Voluntária. Identificação dos princípios subjacentes. 

 As excepções ao princípio da proximidade de grau. O direito de representação 

e o de troncalidade. 

 

Grupo III 

 

Responda a duas das seguintes questões: 

1. Identifique as causas que justificaram a reforma dos Estatutos da Universidade 

de Coimbra em 1772, analisando igualmente os seus efeitos na ordem jurídica da 

época. 

 Enquadramento histórico-político da reforma dos Estatutos da 

Universidade de Coimbra. Articulação com a Lei da Boa Razão. 

 Referência aos movimentos que antecedem a reforma e que a justificam. 

Humanismo e Racionalismo Jurídico. 

 Alterações introduzidas no plano curricular dos Cursos de Leis e de 

Cânones. Articulação com os movimentos existentes. 

 O novo método de ensino: sintético-demonstrativo-compendiário. 

Caracterização. 

2. O direito comunitário promoveu o regresso ao pluralismo jurídico. 

 Caracterização do pluralismo jurídico. 

 Contraposição do pluralismo com o monismo jurídico. 
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 Identificação das principais consequências ao nível jurídico da adesão de 

Portugal à Comunidade Europeia. 

 

3. O direito prudencial permitiu o aparecimento de uma nova abordagem ao direito 

romano, valorizando a inventio dos prudentes medievais. 

 Caracterização do direito prudencial. 

 Referência à autoritas e à inventio dos prudentes medievais. 

 Identificação da ars inveniendi. Leges, Rationes e Autoritates. 

 Análise da recuperação do direito romano justinianeu efectuada pelos 

prudentes. 

 Referência às escolas de direito prudencial. Glosadores, Pos-Glosadores e 

Comentadores. 

 Critérios de análise das várias Escolas existentes. 

 

 

 

Duração: 120 minutos 

Cotações: I Grupo (3 valores cada), II Grupo (4 valores), III Grupo (5 valores cada) 

 

 


