
 

 

Direito Romano – Turma B 

            Época Especial  

10 de setembro de 2021 

 

Grupo I 

Responda a três das seguintes questões:  

 

1. Qual a relevância da Lei das XII Tábuas? 

Cronologia 

Processo de elaboração 

Sistematização  

A Lei das XII Tábuas como tentativa de positivação de normas jurídicas 

Importância na secularização do Ius e enquanto base de trabalho da 

Jurisprudência 

Relação com os mores maiorum 

 

2. Como caracteriza o período da República em Roma? 

Cronologia 

Separação e equilíbrio de poderes (imperium dos magistrados, autoridade 

do Senado, maiestas do Povo) 

Cursus honorum dos magistrados  

Poderes do Senado 

Comícios 

 

3. Quais as modalidades do edito do Pretor? 

Caracterização e especificidade da função do Pretor 



Conceito de Ius edicendi  

O edito como programa de ação  

Editto perpetuum, repentinum, tralaticium e novum 

A relevância do edito como fonte do ius honorarium 

 

4. Que apreciação faz da importância e do contexto político das 

constituições imperiais? 

Caracterização do Dominado 

O controle das fontes do direito pelo Imperador 

As constituições imperiais como expressão unilateral da vontade do 

Imperador 

Tipologia das constituições imperiais estudadas 

 

5. Como e porquê surgiu o Código Teodosiano? 

Cronologia 

Objetivo da codificação 

Critérios para a codificação estabelecidos por Teodósio II 

Predominância do direito público face ao direito privado 

Revogação 

 

Grupo II 

Comente, apenas, uma das seguintes afirmações 

1- Os mores maiorum foram uma importante fonte do direito romano. 

Conceito de mores maiorum 

Mores e Consuetudo 

Fases da evolução dos mores 

A interpretação dos mores 

Relação com a Lei das XII Tábuas 

2- “O ius civile é o que provém das leis, dos plebiscitos, dos decretos dos príncipes, da 

autoridade dos prudentes”.  

          Papiniano D.1.1.7.pr. 



            Contextualização da frase 

Identificação do autor 

Identificação e caracterização de cada uma das fontes do ius civile mencionadas na 
citação  

            Contraposição entre Ius Civile e Ius honorarium 

 

 

 

Grupo III 

Desenvolva, apenas um dos seguintes temas: 

1- A jurisprudência romana: caracterização, relevância e evolução. 

Conceito de jurisprudência para os romanos 

Funções dos jurisprudentes 

Metodologia da jurisprudência romana 

Evolução da Jurisprudência em Roma. Impacto do ius publice respondendi e da 
Lei das Citações 

Identificação do Direito Romano como um ordenamento marcadamente 
jurisprudencial 

 
2- A obra codificadora do Imperador Justiniano. 

 
Cronologia 
 
Objetivos da compilação 
 
Identificação das várias obras que integram a codificação de Justiniano 
 
Importância da compilação para o conhecimento, a sobrevivência e 
renascimento do Direito Romano. 
 

 

 

 

Boa sorte! 

Duração: 90 minutos 



Cotações: I Grupo 2 valores cada questão/II Grupo, 6 valores/III Grupo, 7 valores, 1 valor para correção 

linguística e apreciação global. 

 

 

 


