Ficha de Unidade Curricular
Ciclo de Estudos: Doutoramento em Direito e Ciências Jurídicas
1. Especialidade
Ciências Histórico-Jurídicas
2. Docente responsável (preencher o nome completo)
Eduardo Vera-Cruz Pinto
3. Nome da Unidade Curricular
Direito Romano
4. Tema / matéria a lecionar
Tema: O Direito Romano na atualidade: a criação de um direito justo
Iniciando a lecionação do Programa com a explicação de uma nova forma de solucionar conflitos no Mundo Antigo sem
recorrer à religião e á Política criada em Roma, caminha-se para o centro programático da disciplina que é a
jurisprudência romana e a sua importância estrutural na criação de regras para solucionar conflitos com justiça
visando manter a paz. O percurso lectivo passa pela crítica da constitucionalização/codificação no âmbito do
exacerbado positivismo legalista de Estado. É uma crítica assente na historicidade de perdas e ganhos do processo de
centralização do Estado pela lei e da confusão desta com o Direito. O curso termina com um conjunto de interrogações
e as várias respostas tentadas no sentido de se chegar a um direito justo.
5. Resumo sumário (máximo 1000 caracteres)
A invenção do Direito na Roma Antiga;
A criação jurisprudencial das regras de ius civile
A aplicação das regras aos casos: pretor; iurisprudente; iudex; advogado
Os tribunais ad hoc e a ação jurisdicional do Senado
A ideia de justiça pela jurisprudentia
A contaminação filosófica e política do Direito.
A criação do Direito Civil
As ideias fundamentais do Direito através do Direito Romano
Valores; princípios; regra de normas
Política e Direito: a Constituição romana
O Corpus Iuris Civilis: Digesto e doutrina
Glosadores; Comentadores; Humanistas; Pandectístas; e latinistas
A tradição romanística e a as codificações
Direito Romano: Constituição e Código Civil
Pode haver juridicidade sem romanidade?
A componente digital e a cultura jurisromanística
Para a criação de um Direito Justo.
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