
 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 
História do Direito Português 

Grelha de correcção do Exame Final – TURNO PÓS-LABORAL 
30 de Junho de 2017 

 

GRUPO I 

 

Responda a duas (02) das seguintes perguntas: 

 

1. Que importância teve o elemento cristão na construção do direito 

português? 

Aspectos a abordar: Referir o direito canónico e a sua articulação com a ordem 

jurídica nacional. Identificar a influência da moral da cristã e do direito 

canónico sobre o direito romano e sobre o direito germânico. Identificação do 

direito da família (incluindo o matrimónio), do direito dos contratos, do direito 

penal, do direito probatório, do direito laboral ou do direito público como áreas 

do direito influenciadas pelo elemento cristão.  

2. A quaestio e a metodologia das escolas jurisprudenciais medievais. 

Aspectos a abordar: Referir a noção de quaestio. Identificar diferentes tipos de 

quaestio. Enunciar o esquema formal da quaestio. Identificar a importância da 

quaestio no ensino do Direito na Idade Média e no desenvolvimento do Direito 

Prudencial e a sua centralidade na metodologia das escolas jurisprudenciais 

medievais. 

3. O chanceler-mor e o juiz de fora foram duas figuras determinantes no 

desenvolvimento do direito português. Indique um exemplo para cada um dos 

casos e explique. 

Aspectos a abordar: Caracterizar o cargo de Chanceler-mor e a diversidade de 

perfis dos seus titulares. Como exemplo de importância no desenvolvimento do 

direito português pode ser apontado o seu papel na publicidade das leis, bem 

como a passagem dos traslados das escrituras e cartas régias. Caracterizar o 

cargo de juiz de fora. Como exemplo de importância no desenvolvimento do 

direito português pode ser apontado o seu papel na substituição das justiças 

concelhias em casos de prevaricação ou de deficiente aplicação da justiça. 

4. As colectâneas de legislação portuguesa anteriores a 1446.  

Aspectos a abordar: Identificar o Livro das Leis e Posturas e as Ordenações de 

D. Duarte, o respetivo conteúdo, sistematização. 

5. O movimento reformista cujaciano.  

Aspectos a abordar: Identificar e caracterizar o Humanismo Jurídico e as suas 

diversas correntes, em particular o mos gallicus. Referência à alteração 
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metodológica operada, em especial pelas correntes historicistas: a importância 

da história e da filologia. 

6. O conceito de interpretação da lei no século XVI. 

Aspectos a abordar: Referir a lei enquanto expressão da vontade do monarca. A 

interpretação autêntica de leis através dos Assentos da Casa da Suplicação. 

Identificar o problema dos Assentos da Relação do Porto e das Relações 

Ultramarinas. 

7. Identifique e trace as características de duas reformas do ensino jurídico 

em Portugal. 

Aspectos a abordar: Podia ser identificada e caracterizada a Reforma 

Pombalina da Universidade de Coimbra, em particular dos estudos de Direito 

(referir a Junta de Providência Literária, o Compêndio Histórico da 

Universidade de Coimbra ao tempo da invasão dos denominados Jesuítas e os 

Estatutos da Universidade de Coimbra); a reforma de Passos Manuel, de 5 de 

dezembro de 1836 (desaparecimento das Faculdade de Leis e de Cânones e 

criação da Faculdade de Direito; a reforma de 1901 (influência do positivismo 

sociológico); ou a reforma de 1911 (influência do positivismo jurídico). 

8. O Direito Natural e o Código Civil 1867. 

Aspectos a abordar: Referir o sistema de fontes no Código Civil de 1867, em 

particular a questão do recurso à analogia e aos princípios de direito natural. 

Discutir a diferença entre o projeto inicial de Seabra e a referência à equidade e 

a concessão a Vicente Ferrer que determinou a alteração do texto. Referir o 

afastamento da invocação das leis estrangeiras. 

 

GRUPO II 

 

Desenvolva um (01) dos seguintes temas: 

 

1. De que modo o quadro jurídico português foi condicionado pelo 

costume durante o período pluralista? 

Aspectos a abordar: Enunciar o conceito de costume a amplitude da sua noção 

medieval. Identificar o âmbito de aplicação do costume e das causas do seu 

prestígio enquanto fonte de direito no período pluralista, bem como enunciar os 

respetivos requisitos e valor jurídico. Relacionar o direito costumeiro com o 

direito judicial e conjugá-lo com o direito régio 

2. As reformas administrativas introduzidas no período moderno e 

contemporâneo. 

Aspectos a abordar: Referir e caracterizar a reforma manuelina dos forais e a 

uniformização dos pesos e medidas, bem como a extinção dos forais e os 

primeiros códigos administrativos. 

 

GRUPO III 
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Comente a seguinte afirmação:  

 

A Reforma Penal e das Prisões de 1 de Julho de 1867 é o coroar de diversos 

contributos provenientes de diferentes épocas. 

Aspectos a abordar: Referir a Lei de 1 de Julho de 1867 que aprova a Reforma 

Penal e das Prisões e que determina a abolição da pena de morte. Sublinhar a 

instituição do modelo penitenciário. Salientar a precedência da proibição da 

aplicação da pena de morte a crimes políticos pelo Acto Adicional à Carta 

Constitucional, de 1852. Identificar os contributos do humanitarismo jurídico, 

bem como do liberalismo. Identificar como antecedentes os contributos 

iluministas, designadamente de Pascoal José de Mello Freire. 

 

Classificação: I (2x2,5 valores); II (5 valores); III (10 valores) 

Duração: 90 minutos. 


