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5—Do direito e suas principaes accepções.
Noção do direito (jus) iio sentido subjectivo

eobjectivo. Preceitos do direito. Da justiça e equidade.
6—Conservação e extensão do direito escripto.
Estabilidade do direito da Lei das XII

Tabuas.

Razões des.se

idienoineno. Do

direito escripto e não e.scripto e indicação
dos elementos principaes do primeiro.
7—Da interpretação, suas especies e regras.
Da classificação do direito privado romano
em direito das pessôa.s, das coisas e das
acções.

8—Noções dos direitos da.s pessoas, requisitos
da personalidade pliysica e sua extenção.
• Divisão da.s pessoas. Das pessoas reaes
quanto á liberdade e á familia.

9'—Da capitis diminutio, suas especies e e£feitos.

'10—Das pessoas jurídicas, àua capacidade ju
rídica, condições de existência e sua extincção.

'11—Condições modificativas do estado jurídico
das pessoas.

•^2—Origem da escravidão, çondições jurídicas
do escravo, extincção da escravidão.
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Í3—Estado da família, noção da família ro
mana e relação de parentesco.

14—Do pátrio poder, suas fontes e seus effeítos
Da extincção do pátrio poder, suas causas
e seus effeitos.

15—Das nupcias, suas condições de validade,
seus effeitos e instituições affins.

16—Da legitimação e adopção, suas especies,
e seus effeitos.

17—Da manas. Modo de constituição

manas

estabelecida matrimonii causa, seus' effeitos
e causas de sua extincção.

18—Noção e especie da tutela. Causas que
excluem ou dispensam da tutela. Obriga
ções e funcções do tutor.

19—Noções e especies de curate!a, _ semelhan
ças e differenças entre tutela e curatela.
'20—Das coisas e suas divisões.

21—Da posse e .suas especies. Modos pelos
quaes .se adquire, conserva e peder a posse.
Dos interdictos.

22—Do domínio ex jure qiiiriiium. Modos da
acquisição da propriedade.
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33—Das acções e suas diversas divisões.
Faculdade de Direito do Recife, 22 de
Dezembro de 1914.

O Professor ordinário,
Dr. Hhrsilio de Souza.

Approvado em Congrega»,-ão de 22 de De
zembro de 1914.

O Secretario,
Henrique Martins.

