Faculdade de Direito do Recife
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Órt;anÍ8ado em Setembro de 1930-pelo Amanuense Hildebrando Barboza
de Lucena.
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BR. ADÜLPHO SII20ES BARBOSA

PROFESSOR CATHL^AATIGO EM BISPOITIBILIBADE

Mascido a 3 de ABril de 1860.

Poi noneado Substituto da 6a. secçao por Beci'eto de 23

de Pevereiro de 1891;

tomou posse a 12 de Março do mesmo

atino.

Poi nomeado Cathedratico de Medicina Publica a lü de Ja

neiro de 1917;

tomou posse a 26 do mesmo mez e anno.

Poi posto em disponibilidade por Decreto de 29 de Jullio
de 1925.

Exerceu o mandato de representante da Hação nas legisla
turas de 1912 a 1914;

de 1915 a 1917.

Esteve em goso de licenças de 22 de Outubro de 1919

a

21 de Dezembro do mesmo anno e em Abril de 1920.

Esteve a serviço do Ministério do Interior de 22 de Abril
■f'
-

í
,

a 31 de Maio de 1924.

Recebe actualmente a gratificação addicional de
bre seus vencimentos.
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BOCEKTE LIVRE

Nasceu a 13 de Novembro de 187^ • ncate Estado.
Approvado em corjouroo à<- 20 de Junho de 1919» 00 regimen do iJeor. li.530 do 1915-

Foi nomeado e toctou pooae a I9 do Novembro de 1927Fez parte úu. Bancti -xaminudora de Direito Administrati,

vo em 1928 (1. época) e em 19<-9 (2. e^^oca).
Foi Promotor Publico da Ccpit?:!, Se legado de Policia

na Capital, Secretí.rlo da -íej.'.' rtiçãc Central de Policiei,
Juiz 1 unicia.'1 e Juiz de i irei to Interino, durante oito ;n.

ncs^

^c.
Exerceu o'cargo de Píocurador Fiscal do Thezouro Fe

deral de Pernanibuco e Directcr da Eocola Normal durante ranis
de dois rnnoa.

Foi representante da corporação dos docentes livres jun
to ao Conselho Nacional do Eaaino em I928 e em I929, em virtude

de nomeação do Exmo.Snr.Ministro da Juati$a e Negocies Inte
riores, tendo solicitado o obtido sua exoneração deste cargo,
exoneração esta que lhe foi concedida conforme communicação
recebida nesta Faculdade datada de 7 <ie Agosto de I929.
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TB,

/LVE3

BA

SILVA

JfliSYRIS

BOCLKIS LIVtU::

Haoceu a X3 de Novembro de iS?^- , ncete Estado.
Approvaúo em concursc de 20 dc Junho de 1919, no regimen do i^ecr. ii.530 dc 19i5.

Foi noiBoaac e tcinou posse a I9 du Novembro de 1927.

Fez parte da Bancf. ^xaminadorí. de Direito Administrati

vo em 19*^3 (1. epcca) e em 19i-9 (2. ej^ioca).
Fci Promotor Publico da Capital, Se legado de Policia

nc Capital, Secretario tu. -íei'" rticãc Central de Policia,
Juiz Municipal e Juiz de Direito Interino, durante oito cn.
ncs^
Exerceu ü'cíirgc de Ptocurador Fiscal do Thezouro Fe
deral de Pernambuco e Birectcr cia Escola Normal durante mais
de dois rnnoE.

Foi representante da corporação dos docentes livres jun
to ao Conselho Nacional do Ensino em 1928 e em 1929, em virtude

de nomeação do Exmo.Snr.Ministro da Justiça e Negocies Inte
riores, tendo solicitado a obtido sua exoneração deste cargo,
exoneração esta que lhe foi concedida conforme comrnunicação
recebida nesta Faculdade datada de 7 <ie Agosto de I929.

IR. AliriBAL IREIRE DA EOiíSECA.

PR0EES3CR CATEEDRATICO

Hascido a 7 de Julho de 1884 em Lagarto, Estado de Ser
gipe.

Pormado pela Faculdade de Direito do Recife em Dezembro
de 1903.

Promotor publico de Aracaju, Sergipe, em I902 e 1903' *

3ub-inapector de Seguros em Pernambuco de I904 a 1907» Deputado Estadual em Pernambuco em 1907*

Professor Substituto da 5a. oecção da Faculdade de Direi
to en 190?! tendo tomado posse e entrado em exerÉicio da ca
deira de Direito Administrativo.

Professor Cathedratico dessa cadeira da mesma Faculdade

em 1917, tendo tomado poaae em 5 de Maio da mesmo anno.

Secretario Geral do Estado de Pernanbaco de Abril de I9O8
a Abril de 1909-

Deputado Federal pelo mesmo Estado na legislatura de 19^9
-1911 e 1924.

Ministro do Estado do Negocies da Fazenda em 2 de Janeiro
de 19^5Ministro do Interior inèèrino, de Janeiro de 1924 a Abril

de 1925»
Representou a Faculdade de Direito do Recife no Gonselho
Superior do Ensino de Julho de 1914 a Maio de 1924, tendo
feito

em I915 e I922 e I923 de ccminissoes nomeadas

pelo Governo Federal para examinar o funccionamento de di
versos institutos superiores.
Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional e

do Inatituto Archeologico de Pernambuco.
Redactor do "Diário de Pernambuco" de I903 ® I9II e Directér

do "Jornal do Brasil de 1922 a 1924.
tf-

IR.

ANTOmO IGKACIO

DE

BAPJIOÜ

RIS^.IRO

DOCEUTS LIVHS.

Admittidc em Congregr-ção de 24- de Karço de 1915» no regimen
ü& Lei Organicü do Lusinc, Decr. 6659

191I.

Leteve na regencir da oadeiru de Lireito iidiuiiJiati'ctivo du
rante o mez de Agoetu de 1920,e na regeiicia da cadeira de Lirci-

to Internacioníil Privado do dia 17 cie Agosto de 19éi8 ao dio I8
de Sefeiabrc dc laesLio -Mino.

l:equereu curso em I920» I923 e I925.
Tem figurr.dc cr* Lanc.-.s ex.- nliu acrau.

.

IB.

^NTONIO VICEHTE
PROPESSCR

DE ííNDKÁDE BEZERRA

CATHSDRATICO

Baeceu a 8 de Llarço de I889,

Eormou-se a 1'/ de Dezembro de 19^8, pela Ecculdnde de
Direito do j.\eciíe.

Eoi nomeado em Larço de I915 Livre Docente da dadeirn
de Direito Civil.

Vagando, o iogr.r de oubotituto dí-

ôadeira, submet-

teu-ee a concurso, sendo indlcv.do i;ela Congregação, e noDiCadc ,jelo Governe, por Doer. de 9 de Dezenbro de lyiií.
"oiacu posoe e ase uniu o exercioio ec. 17 do mcemc rxz e
anno.

'

»or fcileciEiento cio CatLeoratico

^

Dz*. Adclpho Cirne,

foi nciueadü por;, esse lcg?r (Direito Civil), por Decr. de 9
de Agceto de 1922.

Esteve cfrstadc do exorcicio da cadeira durante o funccié

nriaento do Congrec-so Federal nra legislaturas de I916 - I92O

e 1921-1925, nas quaes exerceu mandato de Deputado Federal pe
lo Estado de rcrnimbuco.

>

DR. ARSEKIO TAVARES DA SILVA

DOCENTE LIVRE

Approvado em concureo de 20 de Julho de 1917.

Ainda não requereu curso nem figurou em hancaa
examinadoras.
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m.. AUGUSTO

LIKS

E

SIJiVA

DOCSHTB LIVRE

Eatural do Estado de 1'ernambuco, nasceu em

de Ja

neiro de 1882.
Livre

Docente da Cadeira de líedicina -Publica desde

1913 pela lei KiTadaria.

Ea qualidade de livre doôente tem regido officialmente a cadeira

substituindo o professor Dr.Constancio Pon

tual de 1 a 30 de Deaembro de I9I6 èc de 3 de Maio de I917
até 12 de Hovembro do mesmo anno.
/

Substituiu o professor Dr.Edgar Aitino de 10 de Judho

a 27 de Agosto de I928 e de 1 de Julho até^/í^de Agosto do
mesmo anno.

Vagando a cadeira por fallecimento do professor Dr.
Csnstancio Pontual fez concurso para professor substituto

em dias de Outubro de 1917 obtendo approvação unanime da

Congregação é''iôdicBção para priàeiro logar pelos votos de
cinco professores.

Em reunião da Congregação de lide Outubro de I923 foi
indicado ao Snr. Ministro da Justiça, professor de Mediciaa
Publica, independente

de novo concurso, por mais de dous

terços dos professores que compõem

a Congregação, caso se

dividisse a cadeira com a reforma do ensino em elaboração,
justificando a proposta, entre outros itens, o concurso an

terior para professor substituto e a publicação do seu tra
balho intitulado "Simulação nos Detentos .
Tem representado a Paculdade, por nomeação do Snr.J^inistro da Justiça e na qualidade de Livre Docente, no Conselho

Nacional do Ensino nos annos de 19^6 e 19^7*

É Professor Cathedratico da cadeira de Hedicina Degal da
Faculdade de Medicina do Recife.

W

- "'

V

Mtmbro da Academia Pernambucana de Letras e do lnsti<

tyto Archeologico e Geographico Pernambucano.

.
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m. BElJJAlíIIT ARISTIDES FERREIRA BANDEIRA

DOCENTE LIVRE

Approvado em concurso de 5 de Outubro de I915, no
rcgimen do Decreto 11,530 de I915.
Tem figurado em bancas examinadoras.

Em 1926 estere exercendo as funcçòes de Juiz de Di
reito, em commissão, da comarca de AlagÔa da Monteiro no
Estado da Parahyba.

á professor de humanidades dos Collegios:.Salesiano,
Gymnasio do Recife e Instituto Spencer.

<

lE. C>EL03 SElí.líilRA PC3RT0 CARKRIRO

PROPEoSOR CATHEISliiTICO SM PISPONIBILIPAPS

DO

EXTIKCTO CURSO ANNEXO

Hão existe neata Faculdade bota eobre a data de naoclmento do Dr. Carlos Ferreira Forto Carreiro.
••

Foi nomeado professor da cadeira de ,Hiat«rt4a Univer

sal a 21 de Fevereiro de I89I e tcmou posse a 11 de Março
do mesmo anno.

Percebe actualn.ente a gratificação de 40 % sobre
SCU8 vcnèftmentos.
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DR, CLOVIS BEVILÁQUA
PR0EES30R CATEEDRATICQ Eli DISPOHIEILIDADE

Hascido a 4 de Outubro de 1859» na Yilla Viçosa» Ceará*
foi nomeado Professor da 3a* cadeira da 3a* serie do

curso de Sciencias Sociaes por Decreto de 23 de Pevereiro

de 1891;

tomou posse em 12 de Uarço do mesmo anno*

A 7 de Fevereiro de 1896 foi nomeado Cathedratico de

gislaçao Comparada sobre o Direito Privado e tomou posse a
29 de Fevereiro do mesmo anno*
Bibliotbecario a 30 de Junho de 1884*

Tomou posse do cargo de Professor de Philosophia do Cur
so Annexo em 1 de Julho de 1889*

De 12 de Dezembro desse anno a 22 de Junho

em

commissão do Governo Federal no cargo de Secretario do Gover
no do Piauhy.

De 13 de Maio a 21 de Junho de 1891 on goso de licença*
De 10 de Outubro a 30 de Novembro do mesmo anno$ no Con

gresso Estadual do Ceará*
De 8 de Abril a 8 de Junho de 1892» licenciado*

A serviço do Governo Federal de 14 de Março de 18^9 a
22 de Outubro de 1900» de Julho de 1901 a 23 de Abril de 1902*

J

IR. EDG/Jl

ALTIIÍO

CORREIA

DE

ARAÚJO

PRCFESCOR CATHRDRATICO

Nascido em 20 de ICarço de 189O, neate Estado.

Foi nomeado -Professor Substituto da Sa.Secção em
12 de Descmbro de 1917; tomou posse e assumio o
excrcicic em 27 do mesmo mee» e anno.
{

Foi nomeado Cathedratico de Lledicina Publica em 16
de Setembro de I925, tendo tomado posse e assumido
o exercieio a 3 de Novembro do mesmo anno.

Esteve a serviço do Üiniaterio da «íustiça e, Negó
cios Interiores na Capital da Republica de Agosto
de 19R2 a Fevereiro dc 19^3'

Percebe actualmente a gratificação addicional de
sobro seus vencimentos por Decreto de 6 de Agostb
de 1923.

Foi eleito representante da Congregação da Faculda
de de Direito junto ao Conselho Nacional do Ensino,
durante o impedimento do Prof. Joaquim Amazonas,que
se acha com assento no Congresso Estadual, em con

gregação de 20 de Junho de 1929.

i 2^ :

m. ERAHCISCO BABRETO RCCRIGUES CAlíPELLO

DOCElíTE LIVRE

Approvado em concurso de 26 de Outubro de 1927
no regimen do Decreto 16-782-A de 1925.
Substituto o Rrof. Cathedratico de Direito Penal

de 3 de Kaio de 1928 até o fim do mezis de Dezembro do
mesmo anno.

Desde a sua nomeação tem estado na regcncia de uma
das cadeiras de Direito Penal durante a funcçao le
gislativa do Dr. Octavio Tavares.

V
*

ER.

PR/KCISCO m

A33liS

CH-TSAUBRI/itD

PdCFtyjiDO.'. ÒUSl>7ITU70

NsBceu r 4 de Outubro de I89I.

Pci

nomefido Ircfessor :jubstituto dr Ia. becçõo em 9

de Dezembro de 191^ e tcmou pouse em 5 <ic Janeiro de I916.
A serviço do llinistcrio da Justiça e Kegcciou Inte
riores durante o anno de 19^3 nos mezes de Janeiro a jJaicV

ainda a serviço do raesmc Viniateric durante o anno dé i925

ate 30 dc

bril de 1926.

Jom licença de 15 dias em Dcvembro de 1917' Ec Uezem

dro de 1917 ^ Jui.bó ae I9I9» ^ serviço ao referido Linist^
rio.

(

JjTi Setembro uo luesEio anno, u serviço do i-lnisterio
dc üxterior.

Ausento cíj

bril xe Kaio de i9'-0.

A serviço uo ;^inibt<-xio do Intericr eru .-gcoto e Se
tembro üo mt-smo tnno* en. Pevercirc de 19^,1 e a partir de ±
19IA

a Raio de I9JG.
JlíL

1 de Junho a 1 de diliie^foi considerado ausente

De 1 dc Juiiio a 3I

Dezembro de 1928 esteve em

gozo de licençn de acccidc con, o Lecrcco 4463De 1 de Jantiro ao fi^^ ac meamc mcz esteve anaente -

- «

.

Durante o mez d« Pevcrcirc eatere em go«o de feriae.

Por Decreto de 20 de Karço de 1929 foi-lhe con
cedida uma licença de aei& mezes.

ER. GSMSARO

LINó

DE

BARBOS

GUIMARÃES

IROFBSSOR CATHEDRATICO

UaBcido a 14 de Outubro de 1880.
.a

Eoi noíneado oubetituto da 8. oecçao em 17 de Setembro de
1907» toiLCu posse em 5 de Outubro desse tinno.

a-'c.6 (it Aurii de 1911 foi nomeado i-i*oressor Ordinário de
Tiieoria e Praticí. do Processo Criminai e tomou posse a 10 de
Maio do mesmo anno.

Ho goso de licença ouiicedída pelo Governo de Junho"de 1908
a líovembro uo mesmo anno.

Sm Junho de 1910 cora três rcesea de licença até 4 de Setea
oro do ues ao anno.

Coxa assento no Contjreseo do Satado oomo Deputado de 6 de

Março a 6 de Junho e de '/ ci<- Setembro até 7 de Dezembro de I925
Recebe actu.al/uente a gratificação de lO/f sobre seus ven
cimentos.

Exerce desde 1926 o cargo de Secretario da Justiça do
Estado de Pernambuco.

r

1

Jm
m.

OSHV/ijTO

?I0ii/-7AlíTI

fôOPEíiSOA

PIR2o

PSRRiiJCRA

CATKiáiiftATICO.

Hascou a 13 de jb\;vereiro dc I87O, em riecife.

Proreeeox* Jatliedratlco de Direito Penal, por concux*so

feito segundo a Lei Pernando Loboi nomeado por Decr. de 30
de novembro de 1896, tendo toniado poese e entrado em exercicio
a 14 de Dezembro do mesi^o nnno no cargo úe ãubatituto.

Nomeado Cathoür.-ítico nr vr.'ga, por apoeentaüoria, do Dr,

João Vieira de

raujo, tomou poase em 14 de Outubro do I9D7.

Occupou, desde 14 de

gosto de I89O até 25 cie Janeiro de

1893# o Ctíi*go de Promotor Publico de decixe, tendo oido nomea
do em 9 de

gooto de I890,

Pwccebeu o gráo de Bacharel em ociencicio Juriüic-.s e Socires em

de Novembro de l5S9.

Esteve aPPaoui.ao uc oxcrcicio de rjrofeasor, com assento
^
,
,
a
a
na camara
i.'cueral,
aux^ante
.«a 9g 10.
Iegxsi<;tura6•

Percebe actaoLmente ^ gratxf xcí *;ãü í dciicicia.l de 40;P
ore seus vencimentoa por Decr. dc 6 de Junho de 1927x.uncf; es leve ixcéncxauc.
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m. GILBERTO AMADO

PROFESSOR CATHERRATIGO

f.
Foi nomeado Professor Extraordinário effetivo da 4q. Secçao
I

em 26 de AL^il de 1911, tendo tomado posse e ent|^^em exer
cício a 3 de Uaio do mesmo anno»

A 16 de Setembro de 1925 foi nomeado Professor Cathedratico da cadeira de Direito Penal Militar, tendo tomado posse a 28
do nesmo mes e enno#

Deixa de ser mencionada a data do nascimento por jiao exis

tir no Archivo desta Faculdade nenhueaiinota a respeito.

-

m. HKRSILIO

EUPKRCIO

D»

SOUZA

KtO?JáSSCH GATHíSUHaTICO

Kascido ea 27 de

bril de lS62, no üecife.

i-rcleasor Catiiedraticc da iraculdaáe de Bireito, noaeado

ea 22 de Junho de lyOS, Subatituto e, em i9 de üaio de 1915,
Catheuraiico.

-

2introu em exe^^j/WÍç de Subatituto a 7 de Julho de 19O8 e,
d- Ccthedratico, 2 de Juriiio de 1915.
O

Cccupou, entes de ser Professor de Faculdade de Becife,
08 cargos do Ircmotor Publico e Juic de hireito de Jeromenha

no istcdo do Piauhy t da Pecada, ac Sstodc de. Perriombuco; o

5

primeixc, por decreto de Chefe dc Gc7crno Prcviscrio, de 14

de Jí-neixo de ÍS9I; e, o segundo, por Lecr. de I8 cie Jcneiro de

1892, de Governo ao Psti.ao, depois de se ter este ccnstituido
indcpoíidcnte, nn Teaerogãc,

-

Cccupcu, também, os cergos de -ecretaric do Governo do

Piauhy, por Lecr. ac Governe Prcviscrio de 1390 e, de Secreta
rio do Governe ue xerncDibuco ^cr Pecr. do respectivo Governo
ae 1911.

líãc tem ret^uericc licença alguma.
Acha-ee- no ^cxc da gratificação de 2ü^ sobre seus vencimentos <iue lhe foi ccuceuiaa por Lecr. de 10 de Setembro de

1928.

Lesde o anno de 1903 nue escerce, no foro do Becife, a
advogada.

■

■

ÃO ÍBtSIODB CAíiTRÕ 3?0HSECA

■f0-

4
PROFESSOR

CATHEDRATICO

Kasceu em l6 de Abrilj|de 1862 na cidade de S. Jooé da antiga

1

provincia de Santa Catharina.

A 22 de Lezembro de I883 recebeu o gráo de Bacharel em Sciencias Juridicas e Sociaea.

A 22 de Scvembro de 1889 recebeu o gráo de Doutor em Sciencias
Juridicas e Scciaes.

Foi nomeado Professor Substituto a 22 de NeVerabro de l|90; to
mou posse a 19 de Dezembro do mesmo anno.
«

A 12 de Março de I89I tomou posse do legar de Catiiedratico da

2a. cadeira da 4a. serie do curso Juridico, para o qual foi

'

nomeado por Decreto de 21 de Fevereiro desse annc.

P^r mecreto de 7 de FeYere±±o de 1896 foi designado para a 2a.
cadeira de Theoria do Processo Civil, Comciercial, Criminal e
Pratica Forense, da'qual tomou posse a 29 de i'cvereiro desse
anno.

De 14 de Fevereiro de I901 a 25 de Abril de I9II

esteve em disponibilidade.

A 26 de Abril desse anno foi no

meado Professor Ordinário da cadeira de Theoria do Processo Ci

vil e Commercial, da qual tomou posse a 10 de Maio desse mesmo
anno.

De 1884 a 1885 exerceu os cargos de Promotor Publico de Manáos

e chefe de secção da Secretaria do governo do Amazonas.

De 1886 a 1889 manteve, com licença da congreg.-çao, um curso
40'
y
0

livre das matérias do lo anno^Direito Romano e Direito Natura]^
em uma das salas da mesma Faculdade.

Exerceu as funcçõea de Deputado ao Congresso Estauual de Perham
buco nas legislaturas de I908; ae 19C9 a 1915 as funcçoes de
Denaacr pelo mesmo Estado.

Tem estado 009 assento no Congresso Federal, como Deputado

ps»» *
*

Io 10 disiricto de Pernambuco, de Í^15, a I926.

*

-í

4 19 de Kaio de V^2S lhe foi concedida a gratificação addiciona^
de 5o/í sobre os seus Tencimentos.

1

•Á
1c

À

^ ..!

^ r- r*.-A.

DR. JOA(iUIF IGHACIC DB ALKEÍDA AJíAZOUAS ^
PROEESSOR, CATHEDRATICO

Nasceu a 7 de /."bril de IS79, no Município do Recife,
Bernajnlauco.

Recebeu o gráo de Bacharel eig Direito, na Paculdade
ac Direito do Recife, em 7 de Dezembro de I901.
Proiescor Substituto de Dii''eito Comiiiercial da Bacul—

dade de Direito do Iceciie, ,por Decreto de 26 de Agosto de

1909; passou a Professor Cathedratico por Decreto de I6
de Dezembro de 1909'

Tomou posse do cargo de -tTofecsor Cathedratico da re
ferida cadeira, que actualmente lecciona, em 5

Março de

1910.

Anteriormente exercera o cargo de Profescor Substitu

to, acima referido, do qual tomara ]^os8e em 11 de Setembro
de 1909.

Sm 1911, com a reforma adrinda cora o Decreto nO 8662,
4

/

de 5 de Abril de I9II, foi eleito representante da Congre

gação da Faculdade de Direito do Recife no Concelho Supe
rior do Bncino, comparecendo áa respectivas seasões de
Agosto de 1911 e Fevereiro de 1912, renunciando em seguida
o encargo.

São tendo sido acceita a sua renuncia,

mas julgando-se impossibilitado de tomar parte nos traba

lhos, deixou de comparecer ás sessões do mesmo Conselho em
Agosto de 1912 e Fevereiro de 1913. quando terminou o bienn
para que fora eleito.

Bm 13 de Junho de I920 completou dez anncs de effectivo
serviço no magistério, sendo-lhe então concedida a gratifi

cação addicional de

sobre seus vencimentos, da qual go-

8ou até 1| de Junho de 1925*
Desde a data de sua posse como Professor Substituto ate
o dia 13 de Junho de I920, gosou diversas pequenas licenças
que sommadas deram um total de oito mezes e vinte e oito
dlau.

TT'

rí

.2^ • iífTIár^W

Depois de 13 de Junho de I92O, não teve mais inter

rupção alguma por licenças, completando quinze annos de
serTiçss efíectivo no dia 13 de Junho de I925.

Actualmeate recebe a grutiiicaçãc addácional de 10%

sobre seus Teacimcntoe, em yirtude do Decreto de I9 de AgoJ:^
to de 19*^5» * contar de 14 de Ju^o de 19^:^5# por ter com

pletado quinze annos de serviço effectivò no magistério,
na Tcspera, 13 de Junho. *
3m Junho de 19^4 foi neramente eleito representante
»

*

da Faculdade de Direito do Hecife junto ao Conselho Supe

I
rior do iSnsinc, e reeleito em Janeiro de 1925, tendo com

parecido á sessão do mesmo em Fevereiro de 192$.
Sxtinoto o Conselho Superior do Sinsino e subetituido

pelo actufcl Conselho Nacional do Ensino, pelo Decreto
.

^

I6-7^>2-â, (Cei eleito representante da Faculdade de Direito
do Recife Junte ao mesmo Conoolho Nacional do Ensino.

Sm Dezembro de 1925 foi commiesiónado pela Congrega

^v-

ção^ da Faculdade ce Direito do Hecife para represental-a
no Rio de Janeiro, nas festas commemorativas do Centana-

I
r

ric do ^nr.D.Fedro 11, Imperador do Brasil.
Rbi-cice íi advogada .na cidade do Recife,, sede da Facul
dade de que e Frofesfcor e capital do Estado de Pernambuco.

A sua nomeação para o cargo de Profesecr Substituto,
foi em virtude de aptirovação em concurso, em que foi clas
sificado em 19 lo^ar; e a nomeação para Professor Cathedra
tico, por acceajo, a que tinha direito, em virtude da lei.

5m Setembro de 1926 foi confirmado no legar de repre

sentante da Congregação da Faculdade de Direito do Recife,
Junto ao Conselho Nacional do Ensino, até Dezembro do mes
mo anno.

^ Novembro de I926 foi nomeado.Delegado Regional de
Exames, na 3a. Hegiac, comprefeendendo Pernambuco, Alagoas,
Rio Grande do Norte e Parahyba.

Em Janeiro de 192? foi reeleito representante da Congre^.

-3■'•Sé-,:

gação junto ao Ccnoclho Hacicnal do Snaino.
Sm Janeiro de 19^8 foi reeleito representante da Con

gregação junto ao Conselho Racionai do Snaino.
fim Uaio de I9S8 foi eleito Preeidente do Instituto

da Ordem dos Aavogadoo de Pernambuco, até Pezembro do meamo anno.

Ainda em Xadõe do mesmo anno foi eleito e em

possado Peputado ao Ccni^reseo Legislativo do Estado de
Pernambuco.

Koveinbro de I92S foi reeleito Presidente do Ins
tituto da Crcem dos Advogsddes de Pernambuco, para o amo

3m Janeiro de I929 foi t^iJuíéo representante da Con
gregação Junto ao Conselho líacicnal do Ensino.
É socio correspondente do» Instituto da Ordem dos
Advogados Brasilcircs, do Lvio de Janeiro.

f
i
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iB jJOA^ÜIlí

GUEDES CúRiiÈl

GOEDIM EILHO

HlOifflSoOú CATiíEURÁTICO

Haecido u 12 de Outubro de I87O.

Recebeu o gráo de Bíchcrel em Sciencias Juridicas e Oociacs

c 3 do Dezembro de 189I.

De 1892 a 1893 exerceu as funcções de Promotor Publi
co da Comarca de Panelles do Estado de Pernambuco.

le 1896 F 1907 foi Professor do lyoeu Alogoano e excr
ceu H fdYococia no Estodo de Alagoas.

?oi nomeado Professor Autstitutc da 5^ Secção em 25 do
JuUio de 1907; tomou ^jouse em dezenove de Agosto do Mesmo
armo.

Poi nomeado Cnthearafcico d.i Direito Civil em 26 de
oetembro de I907, e toKiou posse era 14 de Cutubro desee an■St

no.

,

Está actualmente em goso da gratiíicação de ^ por
cento {%) sobre os seus vencimentos.

já eutor de escriptos esparsos sobre Direito Civil,

>

publicados em díiversas revistas, entre as quaes a da FacuIdao. ^deDireitooo -í-vCife.

'i
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"

DR. JOA^,UIM Gü^ES CORRÊA GOlíDIM HBTO"

DXENTE LIVRS

ApprovacLo «m concurso

de A de ílovemtoro de V)'d^ no

regiznen do Decreto I6.782-A de 1925Estere na regência da cadeira de Direito Romano

decde Agosto de 1926 até o dia I5 de Eovembro do mes
mo annoi e do dia 11 de «^uUio de 1928 ao dia 28 de
Agosto do mesmo anno.

Requereu curso em I927 o 1928.

. ■*

-ã

im. JOAíiUIM

PIMENTA

EROÍESSOR SUBSTITUTO

Haacido a 13 de Janeiro de I886.

Poi nomeado Substituto da 5a'.Secção em 20 de Julho
de 1917. tomando posee em 3I

Agosto do mesmo anno.

A serriço do Ministério da Justiça e Negocios In >
tsriores em Maio de 1924 e de 1 de Janeiro de 1925 ^.te

31 do Março de 1926.

■* •

<■- .4

m. JOSÉ JOAquIM SEABRA
PR0EES3(B C/.THEDRATICO EM EI3P0HIBILIDADB

t- ~7

Eoi nonieade Suí»stituto a 6 de Março de I88O; tomou
posse a 30 <^0 mesmo mez e anno.

A 25 de Setembro de I886, foi nomeado Cathedratico da
2a. cadeira do 2Q anno e tomou posse a 30 de Outubro do
mesmo anno.

Foi traasferido para a 2a.cadeira do 5° anno em I8 de
Agosto de 1887 e tomou posse em 2 de Setembro do mesmo
an^o.

Foi transferido para a 2a. cadeira da 2a.aerie do curso

de Sciencias Sociaea por Decreto de 11 de aIí-íI de 189I e
tomou posse em 12 de Março do mesmo anno.

Foi nomeado para a Ia. cadeira de Economia Politica ,

Sciencias das Finanças e Contabilidade do Estado por De►

'-1^ J!

creto de 7 de FeTereiro de I896 e tomou posse em 29 do mes
mo mez.

Ficou em disponibilidade com a vigência do Decreto
3.903 de 12 de Janeiro de 1901-

De 9 de Maio de I890 a 4 de Agosto do mesmo anno no go-

so de licença que lhe foi concedida pelo Governo do Estado;
a 4 de Agosto reaseumiu; a 25 de Outubro desse mesmo anno
deixou o exercicio por ter de seguir para a Capital Federal

como Deputado ao Congresso Bacional, eleito pelo Estado da
Bahia.

Reassumiu o exercicio a 11 de Março I89I1 tendo ainda
nessa mesma data tomado posse do logar de Dii^ector, para

o qual foi nomeado por Decreto de 21 de Fevereiro de 1891«
f»

Deixa de aer mencionada a data do nascimento por nao

existir no Archivo desta Faculdade nenhuma nota a respeito.

Percebe actualmente a gratificsujão addicional de

sobre seus vencimentos por Decreto de 13 de Dezembro de I926.

j^í-S*
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m. JÜSiS SOHIAKO PE SOUZA UETO

POCEITTE LIVRE

Approvado em concurso de 24 de Eovembro de ^9^5»
na Regimen do Pecreto 16.782-A de 19^5?
NÍo requereu cureo nem figurou em "bancas examinadoras

1^-

I.
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m. JUJilO PIHES PEREIRA

DOCEHTE LIVRE

Easceu a 10 de Junho de 1868, em Pernambuco,
formado em Sclencias Jurídicas e Sociaee por esta

Faculdade a 23 de Horembro de I888.
Recente Lirre de Direito Cominercial admittido em

Congregação de 23 de Março de I912.
E Doutor cm Sciencias Jurídicas e Sociaes em virtu

de de ter sido approvado em concurso de l89!?«
Esteve na regência da cadeira de Direito Commercial

do dia 17 de Junho de I928 até 30 de Julho do mesmo
anno, a actualmente no impedimento do Gathedratíco Proí.
Joaquim i^mazonas que se encontra com assento na Camara
Estadual.

Nesta Faculdade tem figurado em Bancas examinadoras.
Promotor Publico na comarca de Itambé em 26 de Junhiio

de 1889. Promovido para a comarca de E.Lourenço em 27
áe Setembro de I89O.
Professor interino da Ia. cadeira de Língua Nacional ,

do Gyninasio Pernambucano em 20 de Maio de 1893*
Professor ípor concurso) da 2a, cadeira de Língua Ma
terna da Escola Normal, em 16 de Agosto

de I9OO»

que está em exercício.
Professor de Direito Commercial e de Lingúa Portugueza em diversès estabelecimentos de ensino.

JEEI

r-kfsx;'

m. LAÜRIKDO

CARUEIRO

LEÃO

PROFESSCR CATHHIRATICO

Sascido a 8 de Janeiro de 18^7*
Formado no anno de I88O.

Foi Promotor interino de Escada em I88I durante seis mezes.

Foi Juiz Municipal do Rio Formoso em 30 de Novembro de 1883,
durante nove mezes.

Fo*i Juiz Municipal de Santa Catharina ém I885 durante um
anno.

Nomeado Professor Substituto da 2a. secçãc por Defireto de
21 de Fevereiro de 189I; tomou posse a 12 de Março do mesmo
anno.

Por Decreto de 7 de Fevereiro de 1896 foi transferido para a
Ia. secçao e tomou posse a 29 do mesmo mez e anno.
A 7 de Outubro de 1902 foi nomeado Professor Catiiedratico de
Philoeophia do Direito; tomou posse a 24 do mesmo mez e anno,

A 26 de Abril de 19II foi nomeado Professor Ordinário de Inç
troducçao Geral do Estado do Direito da Encyclcpedia Juridi-

%

ca e tomou posse a 10 de Maio desse anno.
Tem estado por diversas vezes no exercício interino da Directoria.

Percebe actualmente a gratificação de 50 % sobre seus venci
mentos.

^ >2/3/// A, 7^//^

7=

DR. LUIZ SEBASTIÃO GUEDES ALCOOFORADO

DOCENTE LIVRE

Approrado eni concurso de 10 de Junho de 1922, no
Regimcn dc Decreto 11.5)30 de I915.
EateTc na regencia da cadeiri| de Direito Interna

cional Prirad© do dia 3 ao dia 16 de Agosto de I928.
Requereu curso em I923, 2924, I925, 1927 e I928.
Tem figurado em "bancos examinadoras.

^
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m. ILAHOEL EERNAKDES DE SÂ

AlíTUlJES

PROFESSOR DO EXTINCTO CURSO AIR.EXO

Foi nomeado Frofeosor Substituto da cadeira de Àrithme-

tica e Geoxaetria a 26 de HoTcmbro de l88l e tomou posse a
30 de Dezembro do mesmo unnu.

Foi nomeado professor dessas matérias a 1 de Dezembro

de ^888 e tomou posse cm 2 de Janeiro de i889*
Peàt lei Ãê 429 de I896, que extinguio o curso annexo
da Faculdade de Direito do Recife, ficou em disponibilidade.

He goso de licença de Fevereiro a Novembro de I887» em
Sefttmbre e Outubro de I888; de Fevereiro a Abril de I89O; de
Mais a Outubro de I89I; de Março de I894 a I9 de Outubro de

1895 e de 1 de Dezembro deste anno a I9 de Dezembro de 1896.
Com parte de deente de 20 de Outubro a 30 de Novembro de

1895 e de 19 * 24 de Dezembro de I896.

Percebe actualmente a gratificação de ^0^ sobre seus ven

4

cimentos.

Deixa de ser mencionada a data do nascimento por não exis
tir nesta Faculdade nénh|ims. nota a respeito.

I». HAKCEL KBTÍO

PROFESSOR CATHEDRATICO

Hasceu a 9 de Outubro de 1866, no municipio do Recife, em Per
nambuco.

Recebeu o gráo de Bacharel em Sciencias Jurídicas

e Sociaes em 26 de Rcvembro de l88^^

Lente Substituto das ca

deiras de Histeria do Direito ííacional e Legislação Comparada
sobre o Direito -frivado, hoje extinctae, Direito Criminal e Di-•

reito Rcaano, por Decreto de 21 de Março de 1891, iomou posse em
27 de Abril do mesmo anno e passou a lente oathedratico da Ia.
€

cadeira da 2a. seria áo curso de sciencias jurídicas -Direito

é
Romano-por Decreto 15 de Dezembro de 1894-.
Foi designado por Decreto de 7 de Fevereiro de 1896 para a ca
deira de Direito Romano de accordo com os arte. 1® da lei no.314

de 3^ de Cutubrò de 1895 e 4-0 do Regulamento annexo ao Decretç
nO 2226 de 1 de Fevereiro de 1896.
Pelo Hinistro da Justiça e Negócios Interiores foi nomeado De

legado Fiscal do Governo Federal junto ao Instituto Benjamim Con^
,tant de Pernanbuco, untericrmente e depois Gymnasio Pernambucano,

de accordo com o art, 62 da® instrucções annexas ao Bec, n.3491
de 11 de Novembro de 1899»
«

I»

Por Bec. de 3 de Julho de I922 foi nomeado Director da Faculdad
de Direito.

Em virtude do Decr, de 25 de Janeiro de I902 foi-lhe concedido

o accrescimo de 5^ sobre seus vencimentos.

Por haver completado em 27 de Setembro de 19O6 l5.annos de ser.
viço effectlvo no magistério, foi-lhe concedido o accrescimo de

10 % sobre seus venciraaitos por decreto de 21 de Fevereiro de
1907.

Completando vinte annos de serviço effectivo no magistério em

29 de Dezembro de I9II» foi-lhe concedido o accrescimo de 20^
bre seus vencimentos por decr. de 31

Janeiro de I912, de accor

do com o art. 3I do Codigo dos Institutos Officiaes de Ensino Su

perior e Secundário, approvado pelo Decr. 389O de ,1 de Janeiro df

1901 e com o art. 126 da Lei Organica do Sns^p Superior e Fund*

'íS

mental na Republica, approvado pelo Décr. n, 8659

5

Abril

de 1911,

Por decr. de 4 de Abril de I917 foi-lhe concedido o accresci-

mo de 33/i sobre os seus vencimentos por ter completado 25 annos è

de serviço effectivo no magistério em 29 de Dezembro dc 1916 de
accordo com o art, 295. do codigo das disposições communs ás Ins
tituições de Ensino Superior, approvado pelo Decreto "n, 1.159 áe

3 de Dezembro de I892, com o art. 37 n. 6 do mesmo Codigo, combi
nado com o § 20 dc Art. Único do Decr. Legisl. n. 23O de 7

de

zembro de 1894, com o Acccrdão do Supremo,Tribunal Federal n.l622
de 16 de Junho de 19IO e com o art, 64 dc Decr. n. 11,53^

I8

de Março de 191?»

Por Decr. de ^7 de Dezembr

lhe .ccnpedido o Gccrescimo de

A-0% sobre os seus vencimentos,
'j

Gosou pequenao licenças desde a sua posse até a presente data,
Eleito deputado federal por Pern.Tiibucc, representou o Estado

em 2 legislaturas consecutivas, desde I9I2 até 1917*
Ro caracter de Director da,Faculdade de Direito do Recife, to

mou parte nas sessões do extincto Qonselho Guperior do Ensino,
Ua reforma Rivadavia, passou r ser professor ordinário da ca
deira de Direito Romano.

Regeu as cadeiras de Direito Criminal, Legislação Comparada so.
bre o Direito Privado, Histeria do Direito Racional e do Direito
Romano que foi a cadeira que lhe coube qu®do de substituto pase
sou a Lente Cathedratico,

Ra Escola Propagadora da Instrucção Publica foi-lhe designada
a cadeira de Professor de Francez em I89I, tendo leccionado, gra

tuitamente, as cadeiras de Portuguez, Plantas e Animaes, Physica
e Chimica e Historia do Brasil,

Eleito socic effectivo do Instituto Archeologico e Geographi-

co Pernambucano em sessão de 18 de Julho de 1895» occupa, actual-

"mente, a Presidência òo mesmo Iiétituto na qualidade de 2Q VicePresidente,

oomo a de eocio

De diversa» AaBOCiaçõea, tem feito parte,

TI
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konorario da Sociedade Litemia Gonçalves Dias.
Foi-lhe conferido o diploma,de aocio hemfeitcar pela Propagada

ra da Instrucçãc Publica em dois de Agosto de 1897 e o de socio
benemerito em 20 de Março de I9OI.

Foi eleito orador da Propagadora da Inatrucçao Publica em 1898
e vice -director ua meoma em 1899Collaboxcu em diversos Jcrnaes,

Leccionou gratuitamente, no Collegio Salesiano do Sagrado Co

ração os cadeiras de Inglez e Historia Universal,
Foi designado pelo Ministro da Justiça e Hegocios Interiore em

Io de Setembro de 1#9S P^^ra fazer parte do Jury de exame de madureza em Pernambuco.

Nomeado em 6 de Novembro de I896 pelo Governador de Pernambuco
pare servir, como examinador, no concurso de Juizes de Direito

dos logarcs vagos dos munipipios de Águas Belias e Cabrobó, figu
rou nelle em 25 de Fevereiro de 1&97. sendo novamente nomeado ém
13 de Abril de 1897 para o concurso de Juiz de Direito de Ouri«|rry.

•

Foi eleito em Congregação de 1 de Março de I9OO para fazer a
Memória Histórica da Faculdade de Direito.

Sntrou em 19^3 para a chefie da Redacçao do "Correio do Recife
onde se occupou

questões sociaes politic<oD e scientificaé.

Foi eleito membro

da coi^missão da Instrucçao Publica na Cama

ra dos Deputados durontev a sessão de 1912 e reeleito em I913 6
1914.

Na legislatura de 1915 ^ 1917 foi eleito e reeleito membro da

CommiasEO de petições e poderes. £
Pelo Presidente da Cam^j^Federal foi nomeado membro da Commis»

são especial que reorganisou a Justiça Militar,
Publicou até hoje Tintç e quatro (24) obra» entre as quaes se
acham a"Memoria Histórica da Faculdade de Direito do Recife',' "In^

trucçãc becunduria e Christâ", "O Matrimônio em Roma", "Prelecçõe
de Direito Romano" (Direito das Pessoas)-"Prelecções de Direito

Romano" (Direito das Ccusase das Acções),"Acção de Manutenção",
margem do Parlamento"/'Discursos Parlamentares", "0 problema

1

f ísi

^
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dos Casamentos Concanguinios'*, "O Divorcio", "Historia Parlamen-

tar de Pernambuco", "O titulo de Doctor Honoris Causa" e "Algu
mas palavras sobre Einstein"

Ú{
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A.

DR. lõARIO DB AULãlDA CASTRO

PROEESSOR SUBSTITUTO

Haacido a 23 de Julhoé de I876.

Poi nomeado SuBetituto da y^^^ccção em 9

Agosto

dc 19l6q;i tomando posse e assumindo o exercício a I9 do
mesmo mez.

Foi Promotor Publico em São Miguel de Campos no Esta
do dc Alagoas e Curador das Massas Fallidas na Comarca
do Recife.

Estere licenciado por sessenta dias em 1919-

.::=íl

-y -■'■y
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IH. kSTHOBÍO UARAHHÃO
PROIESSOR

CATHEDHj^TICO

Htisceu a 9 de Karço de 1864 na Comarca de Goyanna,
Satado de Pernambuco.

Â 7 de Jünh.oV19l6 foi nomeado profeosor substituto,
'j

entrando em exercicie em 27 de JunJao do mesmo anno.
m

%

Pei nomeado professor cathedratico a 2 de Agosto de

1916,tomando posse do cargo a 21 de Agosto do mesmo
anno.

Üccupoá anteriormente os seguintes cargos:
Promotor Publico da Comarca de Goyanna, em Pernambuco;

nomeado interinamente em 9 de Dezembro de I889, e effectiTo em 21 de Dezembro do mesmo anno. Esteve em exercicio

desde 9 de Dezembro de 1889 ate Julbo de I891.
Promotor Publico da Comarca de Santo Untonio de Padua,

Sstade de Rio de Janeiro, nomeado a 22 de Agosto de I891
e empossado a 22 de Setembro do mesmo anno, esteve em

exercicio até a suppressão da mesma Comarca em Dezembro
de 1891.
Poi nomeado Promotor Publico da Comarca de Angra dos
Reis, no Estado do Rio de Janeiro, em 23 de Dezembro de

1891, mas nãeet entrou em exercicie.
Juiz Municipal de ^oyann^,nomeado

e^i 4 de Butubro de '•

1892 e em exercicio até a reorganiaação da Magistratura
em Dezembro de 1892.

Ifi Supplente de Juiz Diotricjal do 1® Dictricto de

Goyanna, nomeado em 5 de Dezembro de I892 e empossado em

10 de Março de I893, exerceu o cargo até a terminação do
trienÈio em Deaembre del893.
Delegado de Polécia de Goyanna, nomeado em I9 de Agosto

áe 189^, empossado em 10 de Setembro do mesmo anno, exer

ceu e cargo Até 189^*

-2-

Promotor Publico da Comarca de Goffmna (2a.Tez), no-

■oado em 18 de Agosto de 1899> empossado a 26 do mesmo
mez c em exercício até 14 de Abril de I903.
yr

Promotor Publico interino da Capital de -^ernumbuco
(Recife), de 22 de Setembro a Dezembro de 1903*

Sstudou e formou-se em 26 de Março de I886 na Faculda
de de Pireito do Hecife, com o nome de Matbodio Keiifeno

de Albuquerque Haratifiae, que simplificou para a forma
actual desde ^itubro de 1915«
Como estudante publicou artigos litterariõs, e um

poema dramático com o» titulo '*0s Patriotas"(1883). De
pois de formado tem publicado artigos de polemica, e de

critica religiosa em prol ào liTre pensamento, alem de
razões de adrogacia.
Desde que ae formou, tem sempre exercido a adrogacia,
Btas por ultimo somente em causas de seu interesse parà&eular eu de -parentes e amigas intimes.

Para conseguir uma cadeira na Faculdade de Direito do

\

Recife entrou nos seguintes «oncursos: IC Ha sccção de
Direito Romano e Philosophia do Direito em Setembro de

1906; 2fi na mesma secção em Abril,dtge, na secção de Di
reito CiTil em Maio de I907; 30 na mesma secção em Abril

e Maio de 19@8;

na mesma secção em Outubro o Horembro

dc 1915í 5® n* secção de íheoria e Pratica do Processo
Cirilè e Commnecial em Maio de 19l6> cèncurso este que

deu logaf ã sua nomeação.
Para os concursos de 1906, 190? « I908 fez de imppoTi80 as proTas escriptas publicadas na ReTista Acadêmica
da Faculdade de Direito do Recife, no 23 de 191í>. pags,

57, 82 e 153.
Para o concurso de Direito Civil em 1915 publicou três

dissertações; a Ia. 8cbre"FBpon&ae8"; a 2a. sobre "A
Posse pela Theoria Moderna"; a ^9.. Sobre o "Snriquecimen/.

to se Causa".

-3Para o ultimo oonsusao da Theoria e Pratica do Pro<»
To-

cesso ClTll e Commercial publicou uma dissertação de
■*1

220 paginas sobre "A Sentença e Seu Instrumento".
Na "ReTista Acadêmica

da Faculdade de Direito do

Recife tem publicado algumas preleçces de sua cadeira
c artigos sobre matéria jutidica.
Representou a Faculdade de Direito do Recife no

Congresso Jurídico reunido no Rio de Janeiro em '-'utubro

e Novembro de 19^2, em commemoração do centenário da
Independência do Brasil, e ahi tomou parte nas diocucoces

e fez dissertações sobre matéria de sua cadeira.
Exerce desde 30 de Abril de 1924 o cargo de Director
da "Academia de Commercio de Pernambuco", estabelecimento

particular de ensino de matérias commerciaes, com I3 donos
de existência, e que tem prestado relevantes serviços

no preenchimento de sua missão.
Esteve representando essa Academia de Commercio no

Congresso para a Regulamentação do Ensino Commercial, que
fuftccicnau no Hio de Janeiro em Maio de 1925*

Na defesa desse instituto contra actos de usurpação,
por abusos de autoridades publicas estaduaes, tem susten

tado no foro federal uma acção que tem sempre obtido de
cisões f. voraveis.
Publicou a esse respeito um opaaculo especial de 250

paginas com o titulo;"Sn defeza de um Nome".(1925)
Apesar do uso que tem feito do seu titulo scicntifico,

nunca deixou de lado a profissão de agricultor que her
dou de seus paes.

Começou, logo depois de formado em I886, como simples
lavrador no engenho de assucar "Mussumbd" da comarca de
Goyanna; passou a explorar por conta psopria o engenho
"Itapecirica" do mesmo Município desde a data da funda

ção do mesmo engenho em I893, até o anno de 1917, e tem

continuado desde então até o presente como socio gerente

-4-

"PtfBBoa^ línranliao ^Companhia" a explorar o
engenho central de assucar ^Usina Matarsr" entre os

Municípios de Géyanna e Fazareth deste Estado de Per
nambuco.

Peraebe actualmente a gratificação de 5^ oobre
seus Tencimentos como Professor da Faculdade de Direito

do Recife, de acccrdo com o Decreto de 11 de Março de
1929.
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OGT/VIL EÍXILTOK
EROi^SSOR

TAV^ÜS

BARRETTO

CATffiT.lBATIGO

Nascido a 12 de Tíarço de I87I.
Kcnieado Profcaaor Substituto da Faculdade de Direito

do Recife

mediante concurso, por Decr, de 2é de Novembro de

1908 tendo tomado posae e en1:rado er exercício a 7

Dezeiúbro

do ruesmo anno.

Scmeedo Prcfesaor Cathedretico de Direito Criminal, es-

■peciai-iente Direito Eilitar e Reginen Penitenciário, por Dec^.

de 24 de Uarço de 1909» tomando pcsce r 14 de Abril, continu
*

ando no exercício em

que já estava como Substituto.

Percebe actuulmentc a gratificação addicicnal de 10^

i

sobro seus vencimentos, por decreto de 16 de Maio de 1927*
Premotoi Publico de varias comarcas ae Pernambuco, in
clusive a dacapital.

Procurj.dor da Republicr. na Secção de Pernambuco,
Deputado ao Congresso IiegislátivjàLdò -EBttido

de Pernarj buc

CO na legislatura de I892 s. 1894-; na legislatura de I9IO a
1912; na legislatura de I919

4
/

1921; no legislatura de 1922

a 1924.'
Ciovernaaor Interino do Estado de Pernai buco em I92O.
Prefeito da Cidí>de do ueciie de 17 de Julho de 1922
a 17 de Cutubro do mesnio onrio.

Deputado ao Congresso Federei na legis latura de 1924

a 1926 e de I926 a 1929.

m. 0BIL05 HE3TQR DE BAiiROS RIBEIRO

EROFESSCR CAIHEDRATICO

Foi nomeado SuDetituto da 2a.- eecção em l8 de Abril de
1907» liODiOU posee em 22 do zneomo mez e anno.
Foi nomeado i^rofessor fíx^aordinario effectivo da Ia.

eecçãc em 26 de Abril de 191I e tomou posse a 8 de Junho do
■ i-*<-

mesmo anno,

Foi nomeado Cathedratico de Direito Internacional Publico em

5 de Maio de I920 e tomou posse a 26 desse mez e anno.
Esteve licenciado de 1 de Março ft 28 de Agosto de I908; em

Dezej^tóbrc do mesmo anno, de Janeiro a Abril de I909» de Julho
a Outubro de I909, de Janeiro a Julho de 19IO e de 1 de Junho
a 5 de Julho de 19.12.

Recebe actualmente a gratificação de

sobre seus vencimen

tos.

Em flongreg&çãü de 20 de Junho do corrente anno foi eleito
refresentante da Faculdode de Direito do Recife no Congresso
d« Internacionalistas a se realisar em Cuba por occasiao do
bi-centenario da Universidade de Havana.

DR. SAI;UEL MAC-DOWELL FILHO

DOCEHTE LIVRE

Approvado em concurso em 4 de Norembro de 19ii6,
no regimen do Decreto l6.782-A de I925.
Já tom figurado em bancas examinadoras.

^

*

■«Sü.

A-,

DR. SEBASTIÃO DO REGO BARfíOS

PROFESSOR SUBSTITUTO

Nascido a 7

Junho d« I879.

Nomeado Professor Extraordinário effectiYo

Secção desta Faculdade cm 7

da 5>-.

Outubro de 1914, tomando

posse e entrando em exercicio a 27 do mesmo mez e anno.

Occupou o cargo de -frocurador Seccional da Republi

ca , na secção de Uatto-Grosso, em 19O6.
Juiz Municipal de Barreiros, Estado de Pernambuco,
de 1907 a 1910.

Auxiliar de Auditor de Guerra, em I9IO.
Sub-Secretario da Faculdade de Direito do Recife, de
1911 a 1914.
Deputado em duas legislaturas na Gamara Estadual.
Exerce actualmente o mandato de Deputado Federal, a
partir de 1924.

DR, SÉRGIO LORETO PILííO

-^--

TCT"'

PROi).Si^OR CATHIlSRATICQ

■ 3K^—'

-i-.'^

Satceu no dia 9 de Setembro de 1894» na cidade de Cacho-

eiro de Santa Leopoldina, Estado do Espirito Santo.

Collou o gráo de bacnarel em eciencias e lettroe» no Gymnasio Pernambucano» no dia 2 de Eezembro de 1911.

Collou o gráo de Bacharel em Sciencias Jurídicas e Soeiaes no dia 12 de Dezembro de 1916» na Paculdade de Direito
do Hccife.

Inscreveu-se logo no anno seguinte» em 26 de Uarço de
1917» em concuroo para livre docente das cadeiras de Direi
to Publico c Constitucional, Direito Internacional i->ublico
e Direito Internacional Privado» que constituiam a 2a. se- '

cçãc do curso júridico» de accordo com o ai'tÍgo 180» do De
creto llIbSO» de 18 de líarço de 1915, então vit,ente.
Poi a^4)rovado unanimemente e logo a,pÓB nomeado e empossa
do no cargo.

Por essa occasiao apresentou tres disserta

ções eecriptasi
Direito Publico e Constitucional- Conceito

e OrganisGçao do Estado- Direito Internaci^
nal Publico- Classificação dos Estados- Di

reito Internacional Privado- Princípios adfi.
ptados no Direito Brasileiro.
Publicou em 1919 uma obra de cerca de quinhentas paginas0 Commercio Marítimo no Direito Internacional Privado- que .

mereceu a mais lieongeira acolhida por .parte dos doutos.
Poi nomeado pelo Governo de Perna':ibuco em 3 de Janeiro

de 1920 inspector escolar da Capital» car^^o que exerceu até"
ser nomeado Professor da Paculdade.

Poi nomeado para o cargo de Professor Substituto das ca
deiras de Direito Publico e Constitucional» Direito Inter-

zmcicnat Publico e Direito Internacional Privado» em 26 de

í.:- -
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Agosto de 19209 tendo se empossado no dia 6 de Setembro se
guinte*

Obteve a sua indicarão para Professor em concurso de
obras pelo voto favorável de mais de dois terços da Congre

gação* (Art^ 51« do Secreto 11*530 > regulamentado pelo Avl

sií£»

80 lúinisterial

2*213» de 3 de Pe^erubro de 1919)*

Foi nomeado Gatdedratico de Direito Privado Internacio
nal. em 27 de ]£aio de 1925*

Está em eo;ercieio ininterruptamente desde 6 de Setembro
1

de 1920*

Jamais esteve de licença*
Eao percebe gratificações addicionoes*

Foi eleito varias vezes para fazer parte da coiamiseão de
exaii.es Vôstibulares, e^nulnando sempre psycliologia*

Faz porte da Coimuiasao de Bedacção*

.

Tem publicado vários trabalhos sobre ascumptos jurídicos
e sociaes em vários jornaes e revistas jurídicas*

Ú Professor de Direito Commercial no 6urso de Comraercio
do Collfc^iio Pryt&ncu*

^ reductor-chefe dG"Diario do Estado*e Director da *R©vista de Pernambuco*.

Actuaimente está com assento no Congresso do Estado de '
Pernambuco.

I». SOPHROHIO SUTICHINIANO DA ÇAZ POITELLA
EROFBSSCR CATHKDRATICO

Hasceu em Jaboatoão, Estado de Parnambuco, a 8 de Dezembro
de 1851.

Pormado em Direito a 4 de Morembro de 1878, advogou desde en

tão até l89í>

auditórios de Recife e Jaboatao, onde morara,

e defendeu sempre como ou rador ad-hoc nomeado pelo então Juiz
de Direito, Desembargador, mais tarde

Barao de Lucena, e sem

pre,com o melhor êxito, tanto em primeira como em segunda instân
cia, quaci todas, e não poucas, as causas de lÉberdade que ali
se agitaram até 13 he Maio de 1888. ■
Hesoe Ínterim foi nomeado 1® supplente do Juiz Substituto por

6^

r

acto de üó de Fevereiro de I88O do então Presidebte da Provín
cia, Dr. Lourenço Cavalcanti de Albuquerque,

Sm sessão de Ib de Julhc do mesmo anno, foi proposto e accei-

to Bocic correspcndcnte do:Instituto Archeologico e Geographico
fiernrmbucanc.

Em l38l, o Governo Imperial o nomeou Juiz iiunicipal de Salguei
ro, cargo que deixou de acceitar.

I

Em 1SS2a foi eleito vereador

do Município, de cujo cargo

es

teve em exercício até 1886.

Eleito Deputado Provincial pelo ll^ districto em 188O para o
biennio de 1884 a iQuy, deixou de ser reconhecido pela maiori»

leberal, então no governo, a qual entenueu de rasgar-lhe o diplo
ma legitimamente conferido.

p^lo Presidente da Província, Dr.José Fernandes da Costa Plreira Júnior, em I885, sendo Inspector Geral da Instrucção o Dr.
jã»o Barbalho üchoa Cavalcahti, foi nomeado Delegado do Districto
litterario.

Em 1886 foi novamente eleito pelo 11« districto e tomando assen

to na Assembléa Provincial, foi por eèta eleito seu 2fi secretario
no biennio de I886 a 1887.

1887 entendeu o partido conservador apresental-o candi

dato pelo 7^ diotriito, e porque perderia elle o»» amigos que
fizera no 11® diatricto, entendeu recusar a candidatura, con

forme tornou publico pelo "Diário de Pernambuco" de 16 de De
zembro daquelle anno.

Heamo assiiii, cabalando a favor do companheiro de chapa,

I^Ci.
teve apenas quatro votos menos que este, que foi èleito. .^Ci
tado 'Diário de 31.

Em 1889^1 foi èieito Juiz de Paz do 2® anno, entrando em
exercicio em 1889*

Proclamada a Republica foi nomeado membro da Conselho da'
Intendencia de Muribeca, Betado de Pernambuco, por acto de

22 de Janeiro de 189O do Governador do Estado, General Jose
Semeão de Oliveira.

O Governo Prcvicorio, per Decreto de 22 de Julho do mesmo

anno, o nomeou para o cargo de Secretario do Estado de Pei-nam-

«

buco, no qual, a pedido-do Governador, permaneceu ate I8 de
Mar^o de I89I, com prejuiso de sua antigüidade de Lente da Paculauue de Direito do heciie, para cuja 4a. secção havia sido
nomeado Substituto em 21 de Fevereiro de 189I- líão lhe faltou,
porem, compensação. 0 Governador entendeu de dirigir—lhe,
'poucos dias depois, o seguinte honroso officio:"Palacio do Govar-

no do Estado de Pernambuco. Bm 3^ de Março de 1891- 4a.SecçSo.O
cargo, que acabaeo de deixar, de Secretario desse Estado foi p»r
vós exercido, folgo de declarar, com intelligencia,-lealdade e

zelo pouco communs. umpre-me o dever de agradecer e o l^aço por
meio deste, a vossa poderosa cadjuvação junto a este Governo,
protestando-vos ao mesmo tempo todo o meu reconhecimento pelas

provas inequívocas que destes de vossa dedicação e amor á causa
publica. Saúde e Fraernidade. (a) José Antonio Correi®» da Silva,
Em 2 de Abril de 189I, tomou posse do cargo de Membro da In
tendencia Municipal do Recife, para o qual fora nomeado pelo mes
mo Governador em 3I

Março daquelle anno.

Bm 31 de üuttjbro de I9O2 o Governo Federal o nomeou para o
logar do 1® supplente de Substituto do Juiz Federal na cir-

ciuBacripção de Jaboatão.
Por Decreto de 25 de Setembro de 1905

nomeado Lente da

cadeira de Dconomia Política, Scienuias das Finaaçao e Conta
bilidade do Estado.

Teve o accrescimo de 10 /£ sobre seus vencimentos por Decreto

de 6 de Kaio de I909; o de 20%^ por Decreto de 11 de Dezembro

de 1912, e o de 33 %>, por Decreto de 15 de l*aio de 1918^ tAaâee»
Tõpi Congregação da Faculdade de Direito de 22 de Dezembro de
1914 foi leito por um bieunio para c cargo de Director, sobrevlndo a reforma constante do Decreto ,11.530i de I6 de tíarço de

1915, foi para o mesmo corgo nomeado ad-nutúm, por Decreto de
26 daquelle mez e anno.

Em principio de 1917, porem, tendo solicitado do Governo da

Republica a sua ei.oneração do mesmo dar^o e sendo-lhe esta con
cedida, recebeu do Presidente do Conselho Superior do Ensino o

seguinte officio: "Conselho Superior do Ensino- n^ 20- Em 6 de
Fevereiro de 1917.

Levo ao vosso conhecimento que em sessão

inaugural do corrente anno, realisada a 1 do corrente, esse Con
selho, sob proposta minha, resolveu unanimemente inserir na acta
f

da referida sessão um voto de pezar por ^aver ficado privado de
voooc: valiosa cooperação, em conseqüência da exoneração, que 00licitaotes ao Governe, do cargo de Director da Faculdade de cu

ja Congregação sois digno membro. Saúde e Faaternidade. (a)
Erasilio Machado. ''

Cumpre accreocentar que ao ser eleito para Director na data

de 22 de Dezembro de 1914, acima referida, pediu á Congregação
que é dispensasse da incumbência desse cargo, acocitandc-ai fi
nalmente, para corresponder á reiterada solicitação de seus collegas.

Sm todo o longo decurso de seu profesoorado, a contar de I8
de tíarço de 1891 até 30 de Abril proximo passado, contando trin
ta e cinco annos e treze dias, esteve sempre em effectivo oxer-

cicio, tendo tido apenas uma licença de seis mezes, que lhe foi
concedida em Decreto de 21 de Maio de I901.
-Sii.

Percebe actualmcnte a gratificação de 50^ ■obre aeuo
TencimentcB.

^O íSCt-i-,-

3®. THOM/^ ^IHS CALDAS PlIflO

^

$R0ÍE5£CR CATilELR-TICO

Hsscido a 30 dt Kaio de I868.

Hemcado a 3 de Dezembro de 1906 lente substituto da

Ia, secçãc; toinou posoe e entrou em exercido a 24 de
Dezembro do mesmo annc.

Nomeado Prefessor extraordinário effectiTo da Ja. ,

•ecção em 26 de Abril de 191I;tomou posse e entrou em

T

exerccio a IC de Maio do mesmo anno.

à
Nomeado Professor Ordinário da Ia. cadeira de Direi

to Commercial em 10 de Setembro de 1913I tomou posse e
entrou era exercicic em 24 desse mez e anno. O titulo

dessa ultima nomeação foi apostilado em virtude da Lei

de 19^pelo Sxmo. Snr. Ministro da Justiça em 23 de Ou
tubro de 1917-

Anteriormente a I906 o mencionado Professor exerceu
OD sctiUintcs cí-rgüs:

Promotor Publico de Tlierezina, Pdauhy, em Maio de

1891;

Promotor Publico de Pao d'Alho, Pernambuco, em

Janeiro de 1892, tendo tomado posse e entrado no reaj

pectiTo exercicic no mesmo mez e anno;

Primeiro Offüial da Gommissão Central de Estatistica do Estado de Pernambuco, era I8 de Abril de 1895í
20 Promotor Publico do Recife, em 29 de Agosto de

1895, tendo entrado em exercicio a 9 de Setembro desse
anno.

Exerceu também o mandato de Deputado *0 Congresso Es

tadual de Pernanibuco, na legislatura de 1913 Q- 1915 ® ®
^ '# •-

Á-:

de Deputado Federal, ainaa por esse Estado, na legisla
tura de 1915 2. 1917-

Esteve de licença de 26 de ,S,éteDÍibro^'a;,25 de Outubro
.V. ■

^

áe 1914 e de 11

30

■

Abri

Tem a gratificação de 20> concedida pelo Governo por
■IXar-r^lc de

de Tsj]Leix.Q-.jle^

I

-

/ 3JR. VIHGIHIC ¥AH>íDES CAIÍIíIíIKO LSnO
íPROFESSOR

CATHBDRATICO

Saecido a 3 de Abril cie 1865.
líone.-ide profeuüor

uubütitutc da primeira sec^ao desta

Faculdade, em vista da habiiitaçíio eiu concurec de provas, por
Recr. de 24v de Setembro de io';í6.

•;
na

Professor Cathedratico de Rirei to Publico e Oonstitucip.
Recr. de 21 de Eovecibro de

tendo tomado posse e

fssujiiido o exercicio dcquelie corgc a 10 de Outubro de I856 e
deste íi 1 de }'arç;o cie 15^5.

AnteriorB-.ente exercera, ^jor nomeação cio rirector da Ptculdade o cí rt^o de » refesscr uc Pli.ilcscp!^i& cio extincto cmcc

r.nnexo desde Fevereiro de l386 até Julho de I8O9, quíndo, não
ODstrnte ter eidc clcssificadc em 18 Icjicr com o Rr. Glovis Be^

vilc-qua em concurco, foi este nomeado professor effectivo.

Cbteve por Secr, de 7 de Juniic de 19^1» de ítccordo com o
Recr. 14.663, art. 17i- seis meses de licenç;: por contar mais
d- IG anncs dc effectivo exercício, aem interrupção alguma,
com tadao as vjuatagens do cargo.

Percebe actualmente a gratificação de 5^/^ s qucl lhe foi

concedia;, por Recr. de I9 de líovembro de 1925.
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