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RESUMO

O projeto visa desenvolver estratégias de estudo com objetivo de descobrir novas possibilidades de ampliar o grau de conhecimento jurídico, 
tendo em vista que o Direito Romano é a base do Direito no Brasil. Por isso é de suma importância o seu entendimento. As teorias por mais que 
se modernizem, voltam à raiz e continua a influenciar e a reger o Direito nesta era cibernética no Brasil. A herança cultural dimensionada pelo 
Corpus Juris Civillis – O espírito das normas jurídicas na sociedade Romana- foi  emodurada entre os anos de 753 a.c à 565 d.c. Por que os 
romanos instituíram um conjunto de regras tão significativas para a sociedade?  Observa-se que  toda sociedade precisa de regras, nem que sejam 
a princípio normas costumeiras, como no início do Direito Romano. Querer instituir ou não fica em segundo plano, quando é imaginado  que o 
próprio instinto induz e  leva a querer uma solução de vida em sociedade, o Direito Romano surgiu naturalmente. Objetivamente, cabe analisar 
porque os romanos instituíram um conjunto de regras para a sociedade, Identificar qual a razão pela qual toda sociedade precisa de regras.  Não 
só o Corpus Juris Civillis influenciou  decisões juridicas e institucionais com  íntima relação cutural com o Brasil, mas a própria cultura romana, que 
vai desde a raíz teórico-metodológica, como a  dialética  e até mesmo a noção de novos horizonte urbanos em arquitetura culminando em  
orientação para as cidades Brasieiras.  O Direito Romano merece desta forma, admiração tanto pelo seu conteúdo, quanto pela forma, que foi 
expressa de maneira tal que transcendeu o território italiano e ganhou a maior  parte do mundo. Pode-se considerar o Direito Romano um direito 
que não  formalista e tecnificado, O projeto utilizou como iniciação o levantamento de dados bibliográfico e a análise das leituras e fichamentos 
como procedimentos metodológicos. A pesquisa, no foco em comento, ampliou os horizontes de temáticas interessadas ao estudo do direito , 
tais como, a noção de posse e propriedade em que proprietário é o indivíduo que possui o direito real sobre a coisa, conceitos  que 
desencadearam institutos como o usucapião. O próprio casamento com formas diferentes, perante o regime de bens, como o Cum Manu em que 
a mulher se sujeitava perante o poder absoluto do Pater Famílias do marido, ficando a mulher sujeita a crenças e costumes da família do marido e 
o Sine Manu que preservava a autonomia da mulher mentendo intactos suas crenças e costumes. A noção patriarcal familiar, uma vez que depois 
de algum tempo que a mulher romana obteve a liberdade de cuidar dos negócios da família, representando um grande avanço culturaal para as 
mulheres. Conclui-se que é de suma importância a compreensão deste fenômeno histórico que envolve profundamente as noções o  direito no 
sentido de compreender  os  institutos aplicados com frequência no cotidiano forense e que  são  expressões de valorização  de uma sciedade 
antiga que continua presente no século XXI.

Ciências Jurídicas

Direito
X Seminário de Pesquisa da Estácio


