Revisão NP2

História do Direito
1. De que forma ficou conhecida a escola de Bolonha?
A escola de Bolonha também é conhecida como escola dos Glosadores.
2. Qual é a importância histórica da escola dos Glosadores?
Trata-se de uma escola surgida em finais do século XI em Bolonha na Itália, que se destacou pelo impacto no
âmbito do processo que ficou conhecido como Renascimento do Direito ocorrido ainda na Idade Média. A escola
de Bolonha dedicou-se ao estudo do Corpus Iuris Civilis e a partir dê teve o ensejo de se basear juridicamente no
Direito Romano. Importa ainda destacar que, de uma pequena escola, progressivamente se formou uma
Universidade, umas das mais antigas da Europa.
3. Qual era o instrumento de trabalho característico dos estudiosos de Bolonha?
Em processo interpretativo conhecido como Glosa, daí o nome Glosador. A Glosa era estudada a partir do
Corpus Iuris Civilis.
4. O que eram Glosas Marginais?
Eram Glosas realizadas à margem do texto do Corpus Iuris Civilis.
5. O que eram Glosas Interliniares?
Eram Glosas feitas em três linhas do texto do Corpus Iuris Civilis.
6. Quem foi o principal Jurista da escola de Bolonha?
Foi um grande precursor chamado Irnério ou, como ficou conhecido, "lucerna iuris".
7. Em que consistiu a Magna Glosa?
Apresentou-se como documento elaborado pelos pós Glosadores no século XIII, cujo principal objetivo foi
compilar num único documento antigas Glosas feitas pela escola de Bolonha.
8. Qual era o instrumento de trabalho característico da escola dos comentadores?
O “comentário”. Foi esse o instrumento de trabalho característico e partiu do pressuposto de que o importante
era estudar as antigas Glosas, comentando-as ao invés de utilizar o Corpus Iuris Civilis como faziam os
estudiosos bolonhos.
9. Quem foi o principal jurista da escola dos comentadores?
Bartolo, considerado o principal jurista da Idade Média.
10. Qual foi o método privilegiado pelos estudiosos do século XIV?
Utilizavam uma forma de estudos apreciada aos métodos dogmáticos em termos jurídicos e privilegiavam a
dialética.
11. Qual era a principal fonte jurídica do Direito Canônico?
O chamado Direito Divino que abrange a Bíblia e os 10 mandamentos.
12. É correto afirmar que o Direito Canônico é de matriz religiosa?
Sim, é correto, pois a sua principal fonte tem caráter eminentemente religioso.
13. Quais são as fontes do Direito Canônico?
Bíblia, os 10 mandamentos, conjunto de princípios ligados à igreja Católica Apostólica Romana para além de
princípios recebidos do âmbito do Direito Romano, importar salientar que o Direito Canônico se assume como
conjunto de princípios e regras que regem a Igreja Católica Apostólica Romana.
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14. Em que consistiu a inquisição?
Por meio de tribunais ocorreram um conjunto de julgamentos cujo o principal objetivo era condenar pessoas que
se dedicassem à prática de bruxaria, feitiçaria, ou o catolicismo tido como desviado. Ficaram famosos aos “autos
de fé” através dos quais as pessoas eram condenadas à morte na fogueira.
15. Qual é a relevância histórico-jurídica do Direito Islâmico?
O Direito Islâmico é um Direito de caráter religioso baseado fundamentalmente no livro sagrado dos islâmicos
com conseguinte e eminentemente Alcorânico. Em termos de importância destaca-se que instrumento de união de
cerca 1/5 da população mundial, sendo uma das religiões que mais cresce no mundo atual.
16. Quais são as principais fontes do Direito Islâmico?
A principal fonte é o Alcorão. Importante, ainda, citar o conjunto dos ditos e feitos do profeta Maomé, uma
espécie de doutrina sedimentada ao longo dos séculos, desde que tivesse assentimento geral da população,
analogia e costumes.
17. Quais são as origens históricas do Direito Inglês?
Temos 3 sistemas legais concorrentes, o Direito Celta, o Direito Germânicos (dos saxões) e o Direito
Dinamarquês.
18. De que forma se consolidou o sistema conhecido como de Commom Law?
É um Direito conhecido como base costumeira, nascente em costumes antigos e consolidados pela via
jurisprudencial.
19. Em que época histórica se consolidou o sistema Commom Law?
Consolidou-se entre os séculos XI e XV pelos tribunais reais de justiça.
20. Qual é a importância da Lei Estatutária?
Os ingleses têm leis votados em assembleias que se denomina estatutárias. Tais leis tem papel menor do que os
costumes consolidados pela regra do precedente judiciário.
21. Quem foi o Monarca que ficou associado em termo históricos ao absolutismo Monárquico?
Rei Francês Luiz XIV, conhecido como Rei Sol.
22. Em que consistiu o Iluminismo?
O Iluminismo consubstanciou-se num movimento intelectual iniciado na Europa no século XVIII que trouxe um
conjunto de avanços no plano científico, artístico-cultural, pensamento filosófico e também um plano jurídico. O
Iluminismo ficou também conhecido como movimento de ilustração ou época das luzes.
23. Quem foi o autor do livro dos Delitos e das Penas historicamente marcante na esfera do Direito Penal?
Cezar Beccaria.
24. Qual é a importância histórico-jurídica da independência do EUA?
Com emancipação das antigas 13 colônias britânicas da América do Norte, surgiu um país assente, uma
constituição verdadeiramente inovadora com o modelo político constitucional diferenciado.
25. É correto afirmar que a Revolução Francesa foi influenciada pelo Iluminismo e pela independência dos
estados da América?
Sim, é correto. A influência iluminista é marcante e os movimentos revolucionário dos séculos VIII encontram-se
interligados.
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26. Que medida de Napoleão Bonaparte teve papel de destaque em termos jurídicos?
Napoleão codificou um conjunto de matérias trazendo importantes códigos, como o Código Civil, que até hoje é
conhecido com o seu nome em França.
27. O que são ordenações do reino?
Ordenações do Reino foram compilações que abrangiam vários aspectos jurídicos que vigoravam no Brasil no
período colonial. Importa salientar que as ordenações Filipinas vigoraram por um período superior ao da
independência do Brasil, tanto que só foram completamente revogadas no início de século XX.
28. Identifique a principais características na Constituição Imperial de 1824.
•
•
•
•
•
•

Tratava-se da primeira constituição do Brasil, com característica eminentemente religiosa, feita em nome da
santíssima Trindade;
Tinha como religião oficial do Império o catolicismo. Igreja Católica Apostólica Romana;
Em termos de organização do Estado, a organização era provincial, isso é, o Estado era organizado em
províncias e não em estados (não era federação como hoje);
A divisão dos poderes não era tripartida como Montesquieu. Além dos poderes executivo, legislativo e
judiciário, existia o quarto poder, denominado poder moderador que se encontrava nas mãos do imperador;
O imperador não respondia por quaisquer dos seus atos;
Os príncipes tinham, a partir dos 25 anos de idade, assento no senado.

29. Identifique as principais características da constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1891.
•
•
•
•
•
•
•
•

A Constituição de 1891 foi a primeira da histórica a ser republicana no Brasil;
As antigas províncias tornaram-se estados e o Brasil tornou-se uma Federação, inspirada no modelo norte
americano;
O Presidente da República era eleito para um mandato de 4 anos sem possibilidade de reeleição para o
quadriênio seguinte;
O Vice-presidente da República era, por inerência de funções, presidente do Senado.
Senadores tinham mandato de 9 anos;
Na Câmara dos Deputados a renovação ocorria de 3 em 3 anos;
Ministro do Estado não poderia ser senador ou deputado com mandatos, isto é, se senador ou deputado
eleitos quisessem se tornar ministros, teriam que renunciar ao mandato parlamentar;
Foi a primeira constituição do Brasil a prever a construção da Capital Federal no centro do Brasil.
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