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Morrer e suceder são er 

contínuo na história da hum; 

Com diferentes costume 
dutas, esse sequenciamento s 
deixados por outros , diante 
obrigação , de lei ou por vonu 
agradável tal sub-rogação nos 
falecimento desta ,e nemsem] 
decorrente da morte se opere 
obrigacional que pertencesse 
tínuo que se repete geração a 

Neste estudo, a transmi: 
atuais, na visão do direito sue 
enquadra nas expectativas e I 
contudo, apresenta-se i1had 
naquela moldura que se des 
também os horizontes do pa5 
cotidianas, e que se reescrev, 
percurso mutável e espelhar I 

muda a sociedade jamais, nu: 
até mesmo a responsabilidad 

Nada mais interessante · 
as variáveis comportamentai: 
jetória dos homens acerca di 
olhar que procura resgatar c 
estudo caminha até a Roma; 
na Antiguidade, dando dest; 
comportamento diferenciadc 
e ao desejo inesgotável e inte 
e história fossem perpetuada 
tória da morte cinge-se com 
envolvimento pelo ângulo d 
pelo ponto de vista dos roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


