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2." cadeira do 1° anuo
DIREITO ROMANO

1. Inijiortancia dc Romu n.a historia
Hniversai. Divisão da hisloria do

direito romano. Mcthodos para o
estudo dessa historia. Universali
dade do direito romano.

2. Definição do direito romano, suas
divisões, importância e utilidade
do seu estudo. Cosmogonia roma
na do direito. Como ella caracte-

risa a intelligencia dos romanos.
3.

Fontes do direito romano c indica

ção dos jnrisconsultos notáveis
nos quatro periodos ou epochas
cm que se divide geralmente a
historia externa desse direito. Lit-

teratura juridica cm suas genera
lidades.

4. Legislação .lustinianea. Organismo
. do Corpus Júris. Modo de citar as
suas partes. Novo methodo de en
sino introduzido nas escolas de di
reito.
o.

Do direito e suas principaes acccpções. Noção do direito (Jus) no

sentido suhjectivo c objectivo. Pre
ceitos do direito. Da justiça e da
equidade.
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C. Conservação e cxlcnsão do direito
cscri})to'. líslalnlidndc do direito
da Lei das XII Tabons. RasOcs des

se pbcnoincno. Do direito cscriplo c não cscrí|)tc) e indicação doi
elementos principaes do primeiro

7. Da interpretarão, suas cspecies c re
gras. l)a cíassillcaçào do direito
I)rivado romano em direito «Ias

|)cssoas, das cousns c das acçCes.

8. Noção dos direitos das pessoas, re

quisitos da ])crsonalidadc physica c sua extincção. Divisão das

pessoas. Das pessoas rcaes quanto
ã liberdade e ã romilia.

0. Da vapilis dimiimlio, suas cspecies c
clVcitos.

10. Das pessoas jurídicas, sua capaci
dade Juridica, condições de exis
tência c sua extincção.

11. Condições modilicntivas do estado
jurídico das pessoas.

12. Origem da escravidão, condições
jurídicas do escravo, extincção da
escravidão.

13. Estado da ramílin, noção dã familia

romana e relação de iiareiitcsco. |

14: Do pátrio poder, suas fontes c seus
efrcitos'. Da extincção do pátrio
pódci^ suas cauàas c seus clrcltos.
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lõ.

Das nupcias, suas condições de va
lidade, seus elTeitos e instituições
aíÜDs.

16.

Da legitimidade e adopção, suas es-

17.

Da mamis. Modto de constituição

pecies c seus eílcitos.
da maniis estabelecida iríairimonii
causa, seus eíTellos c causa.s de

■s e das -

sua extincção.
18.

""iS; C
19.

suas especitóc^'
^1

20.

tela e curatela.
Das cousas e suas divisões.

21..

Da posse e suas especies. Modos

22.

pelos quaes ise adquire, conserva
e perde a posse. Dos interdlctos.
Do dominiiim cx Jure (juirilium. Mo-

as, sua capad-'
diçOes de exis-

•no.

ivns do cslads'

dos dc acquisição da propriedade.

23.

Das servidões e suas dillerentcs es

24.

Do direito da supcrficle. Do Jus in

25.

Do penhor e hypotheca.

pecies.

S.

lüo, condiçaê

3, extinc$5o da'

Noção e especies de tutela. Causas
que excluem oudisponsam da tute
la. Obrigações e Tuncçõcs do tutor.
Noções e espccíes de curafela, se
melhanças e tiiilcrenças entre tu

agro veciigaU. Da empliytcuse.

Curso couiplemeníar
26.

Das doações, suas formas e effeitos.

27.

Do dote, sua constituição e direitos
do marido sobre elle no antigo di
reito o no direito de Justiniaoo.
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28. üo testaincoto c suas formas.

29. Dos legados e suas cspccies; dos Gdeicommissos e codicillos.
30. Do direito da succcssão.
I

31. Das obrigações e suas especies.

32. Dos contractos; regras commUDS
ás suas difrercnles especies.

33. Das acções e suas diversas divi
sões.

Faculdade de Direito do Recife, 1
de Março de 1909.
O Lente Calhedralico,
Dn. M.vxoiíl Netio C. Caupello.

Approvado ém Cougrcgação de 22
do Março de 1909.
O Secretario,
Hexiuqce Martixs.

