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·PROCRAMMA 
DE 

Direito Internacional Privado 

Parte geral · 
1? 

Origem ·e fundamento do Di.reito Irúerna
donal Privado: 

a)-Soberania territorial dos Estados. Di
reito de legislação . Penetração mutua 
das leis territoriaes. Limites locaes do 

, imperio das leis . 
b}-Conflicto das leis no espaço. Syste

mas para os evitar . Territorialidade 
absoluta das leis.- Theoria dos estatu
tos: Conceito classico,a Comitas gentz'um. 

c)-Outras theorias. 
d}~Conceito moderno da thebria esta

tutaria, (Savigny, Laurent, Pillet). -
O systema dos princípios geraes (Va
reilles-Sommieres) . - Methodo indivi
dual e universal (Jitta).- Harmonia das 
leis ou lei uniforme. Codigo .U n!versal. 
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!)-Leis que devem regular o estado do in
dividuo.--Principio do domicilio e ela nacionali
dade. 

a)-Mancini -e a escola italiana. 
b)-Opin'ião 1 dominante no velho mundo. 

Tendencia utilitaria elos paizes ele irn
migração. Doutrina argentina (Sarsfield, 

. Alcorta, Zeballos). . 
· e) -Tradição do direito brâ.sileiro ; leis, 

convenções, jurisprudencia. A opinião di
vergente ele Teixeira de Freitas. Ten
dencia moderna. 

II)-Outras relações juridicas : Lex locz" con
tractus.-Lex rez; sitce.-· Lex Zoei actus. 

!)-Direito Internacional Privado, corpo de . 
doutrina. Conceito ; cornprehensão ; denominação .. 

a)-Sua posição na classificação geral do 
direitq. Direito publico ou privado. 

b)-Suas relações com os outros ramos do 
direitq. 

c)-Forrpação: direito costumeiro. Fon
tes modernas : o Instituto de Direito In
ternacional ; -Congressos e Conferen
cias (Congresso Americano de Juriscon
sultos (Lima, 1878), Congresso de Mon
tevidéó (188~). Conferencias de Haya, 
Congresso Pan-Americano, Congresso 
Scientifico Latino Americano);- Juris
prudencia. · 

II) - Diref to · Internacional Privado, direito 
positivo. Trataqos ; codigos modernos ; legislação. 
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Parte especial 
Applicação dos pl.'incipios no ponto de vista 
1 . do direito brasileiro 

N acionaes e estrangeiros. 
1 

I )-Pessoas naturaes. Condição dos estran-
geiros. Sua evolução atravéz dos tempos. 

a) - Acquisição e perda de nacionalidade. 
b)-Condição dos estrangeiros no Brasil. 
c)-,-Capaciclade profissional. 
d )-Domicilio; resiclencia; ausencia. 

II) - Pessoas moraes. Sociedades commer
c1aes. 

III)-Navios . 

R alações de direito de familia. 
a)-CasambJto de brasileiros no estraugei

ro e de estrangeiros no Brasil. . Impedi
mentos ; celebração ; effei tos. Regímen 

· dos bens . 
b)-Divorcio. 
c).:.:_Paterniclade e filiação. 

r: . d) - Menoridade ; patrio poder ; tutella. 
e)-Interdicção . 

6? 

Relações de direito elas obrigações. Principias 
reguladores da constituição e extincção das _obri
gações. 

a).:_-Actos li citas extra-jucliciaes e de ju
risdicção voluntaria. 



b)-A forma dos a,ctos e contractos. O prin
cipio locus regz"t actum. · 

c)-A letra de cambio e outros titulas de 
credito. 

d)--0 titulo ao portador perdido ou furtado. 

7? 

Relaçõ~s de direito de propriedade. 
!)-Quanto aos bens materiaes: 

· a)-rnoveis, 
b)-ímmoveis. 

II)-Quanto aos direitos reaes. 
III)-Quanto aos bens intellectuaes : 

a)-propriedacle }iteraria, scienvifica ou 
artistica, 

b)-patentes de invenção, 
c)-mards de fabrica e de commercio, 
d)-nom\~ e firma commercial. 

8? 

Relações d6; direito de successão. 
a)-Vocação hereditaria. 
b)-Successão testam entaria . Forma, dis

posições e execução dos testamentos. 
c)-Espopo de estrangeiro,sua arrecadação. 
d)-Heranças jacentes; sua devolução ao 

Estado pela consolidação do clominio 
imminet'lte. 

c)-Habilitação de herdeiros. 
f)-A u11iversaliclade do inventario. 

9? 

Relações de direito processual. 
a)-Actqs de jurisdicção cor\tenciosci. O 

estrangeiro perante a justiça. 
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b)-Cautz"o judz"catum solvi·. 
c)-Provas. 
d )-Com missões roga to rias ; exequatur. 
e).-Execução de sentenças; homologação. 
!)-Do recurso extraordina.rio no caso. de 

não applicação de lei estrangeira. 
g )~Questões de direito maritimo. 

10? 

Da fallencia no direito internacional privado 
Solução da lei brasileira. 

11? 

Questões ele direito penal. 
a)-Crimes de brasileiro praticados no 

Brasil e no es trangeiro. 
b)-Crimes de estrangeiro praticados den-

tro ou fóra do Brasil. 
c)-A questão Christie. 
a)-Crimes praticados no mar. 
e)-Extradicção. 

Rio de Janeiro, 30 de Março de 1906 . 

Rodrigo Octavz·o 
Professor Cathedratico . . 
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