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GRUPO I 

 

 

Responda a duas (02) das seguintes perguntas: 

 

1. Em Roma, é impossível dissociar o ius do fas. 

O ius e o fas na sociedade romana primitiva; o conceito de fas no período 

monárquico; a origem do ius no fas; a laicização do ius. 

 

2. Que importância teve a lex rogata no quadro das fontes de direito do 

período de 510 a.C. a 27 a.C.? 

O contexto e evolução da lex no período republicano; o conflito das ordens; a 

lex data e a lex rogata; o procedimento legislativo e a estrutura da lex rogata. 

 

3. Muito embora tenha sido um dos órgãos fundamentais da constituição 

republicana, o Senado serviu integralmente os propósitos do Principado. 

O papel do Senado no período republicano e os seus poderes; o papel do 

Senado na luta entre populares e optimates; as transformações da 

Constituição Política romana com Augusto; o papel da oratio principis no 

poder legislativo do Senado no período do Principado. 

 

4. É possível afirmar que ao contrário das demais magistraturas, a ditadura 

controlou ao invés de ser controlada? 

As tipologias de magistraturas; o fundamento da ditadura; as suas 

características e o seu impacto nas demais magistraturas: em especial a 

relação com o tribuno da plebe; o papel da ditadura na Constituição Política 

republicana e a relação com o senatus consultum ultimum.  

 

GRUPO II 

 

Desenvolva um (01) dos seguintes temas: 

 

1. De mero intérprete e aplicador da lei, o pretor veio a revelar-se decisivo 

para o desenvolvimento do ius romanum. 



 

 

 

2 

 

O pretor enquanto magistratura: poderes e características; a administração da 

justiça; os poderes de imperium e iurisdictio; as fases da atividade do pretor; o 

pretor no processo judicial romano e o seu papel na formação do ius 

honorarium.  

 

2. Ainda que justificado nas Res Gestae, o regime implementado por Octaviano 

apresentou-se sempre dúbio e frágil. 

As Res Gestae como documento de propaganda às medidas d Otaviano; as 

transformações jurídico-políticas na transição da República para o Principado; os 

poderes do princeps e o seu impacto nos demais órgãos; um sistema híbrido entre a 

monarquia e a república e o seu papel na decadência do Principado.    

 

 

GRUPO III 

 

Comente a seguinte afirmação:  

 

A perenidade do ius romanum tem a sua génese nas responsae prudentium. 

O papel da iurisprudentia no quadro das fontes do Direito romano; a 

laicização da iurisprudentia; a tríplice actividade do jurisprudente; escrever e 

ensinar o Direito; as escolas jurisprudenciais; a iurisprudentia no Principado; 

a decadência da iurisprudentia clássica e a Lei das Citações; das compilações 

ao Digestum.  
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