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Esmo. Snr. Dr. Diretor:

Em cumprimento ás determinações verbais dessa Diretoria, paosamo;
ás mãos de V, Ex. o resumo das atividades dessa Biblioteca, no pe

ríodo de 1- de Janeiro até hoje, principalmente g_uanto ao movimento
de sua vida escolar e á sua organização interna e expediente.

EWCIOKALISMO:- Prestam seus,serviços atualmente á Biblioteca
os seguintes funcionários:
1. Bibliotecário - Bel. João Barreto de Menezes
2. Amanuense ' - Bel. Manoel Antonio de Castro Cerqueira

3. Datilografa

- D.Maria da Penha Lins de Barros Guimarães

7.
8.

- }.fenoel (Gomes de Freitas
- Henrique Rino

■ 4. Continuo(Porteiro) - Anizio Rodrigues Viana
5. Continuo
- Salvador lavares de Araújo
6.
"
- Emiliano Herculano da Silva
"
"

9. Servente
10.
"
11.
"
12.
"

I

-

João Pereira Rezende
José Francisco de Bouza
Arlindo Crispiniano da Silva
Jorge da Silva

Diversas alterações houve durante este ano no quadro de funcio

nários da Biblioteca, Assim, temos a registrar a-volta para esta Bi

blioteca do Amanuense (Auxiliar de Escrita de 2a. Classeü, Bel. Ma

noel Antonio de Castro Cerqueira, que substituiu o Esoriturario Bel,

Hildebrando Barboza de Lucena, indo este servir na Secretaria no lu-

gar daquele, permuta essa que se verificou em 3 de Março.

"

Logo em seguida o Amanuense, Bel. Luiz (}. Cabral de í&lo^requereu e obteve ferias regulamentares, em 7 do mesmo mês, e, terminadas

estas ferias^ entrou em gbso de licença, por moléstia, tendo, em se
guida, se exonerado do cargo, de maneira que não mais voltou ao serviço desde aquela data.
\\

A

'i'em-se ressentido bastante o expediente desta seçaó com,a vaga
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desse funcionário, que ainda não foi preenchida ate esta data, de
modo a exigir de seus colegas esforço duplo para a boa marcha dos
serviços da Biblioteca.

Os continues Manoel Gomes de Freitas e Henriqie Rino passaram

a servir na Biblioteca, respectivamente, nos meses de Junho e Agos
to, o primeiro em substituição ao Continuo Renato Américo de Figuei

redo Caldas, que se aolm licenciado, em prorrogação, e o segundo
para atender ao aumento de serviço com a abertura desta seção de
8 as 21 horas da noite, ininterruptamente, a partir do dia 22 do
Agosto ultimo,

O Servente Jorge da Silva, que se achava em gÔso de licençapremlo a partir de Março do corrente ano, voltou ao serviço em 12
de corrente mes.

A datilografa, D. Maria da Fenha Lins de Barros Guimarães des
de o dia 1- do corrente passou a servir na Secretaria, por determi

nação de V, hx.
Assim, a direção dos serviços desta Biblioteca acha-se entregue
ao Bibliotecário e ao Amanuense Bel, Manoel A. de Castro Cerqueira,

que são os únicos funcionários atualmente encarregados de todo o seu

expediente na parte relativa á organização interna, catalogação,
numeração, serviços de escrita, etc.
FUNCIONAMENTO: Tem corrido com a maior regularidade o funciona
mento desta Biblioteca, estando atualmente o seu expediente profimdamente alterado quanto ao horário respectivo.

SÓ houve modificação do expediente e horário normais de serviço
nos meses de Iferço,Abril, Maio e Jimho, quando se abriu a Biblioteca

diirante a noite, de 19 âs 21 horas, além do horário noraial da Facul
dade, e a começar do dia 22 de Agosto ultimo, ao se introduzir o no

vo horário, atualmente em vigor, de abertura ininterrupta de 8 ás

21 horas, trabalhando no mesmo duas turmas de serventuários que se
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revesam, trabalhando a primeira turma de 8 ás 14,30 e a segunda des
ta hora até as 21,

Observa-se que o novo horário tem correspondido muito melhor
ao estudo dos alunos, bem melhor mesmo do que o fechamento ás 16
i

e reabertura ás 19 horas como se fazia anteriormente, de modo que
se acham conciliados os interesses dos estudantes e dos serventuá

rios da Biblioteca, Os primeiros por disporem de mais horas para os
seus estudos (mais 5 horas por dia, representadas pelas horas de
fechamento para almoço e para jantar), e os segundos por trabalha*

rem num expediente único, sem interrupção para almoço e jantar, o
\

A

que acarreta perda de tempo,; dinheiro para transporte e comodidade.

FREOpUENCIA: Tem sido grande a concorrência de estudantes ao

salão de leitura nesse periodo do ano, Comparahdp-se o numero de
consulentes nestes nove meses do ano corrente com o do ano ultimo,
verifica-se um aumènto exato de 1,100 pessoas que consultaram na
«>

'

Biblioteca, pois, enquantono ano de 1937 a concorrência foi de

5,798 (note-se que todo o ano), neste ano já compareceram 6,898 con
sulentes, que consultaram 10.112 obras, em 11,885 volumes. Assim,
sewrifica que as obras e volumes consultados também aumentaram, e

muito, passando de 8,378 e 9,549, respectivamente, para aqueles nú
meros.

De acordo com os meses, foi a seguinte a freqüência ao salão
le itiora:

, consulentes

JANüilKU

154
201
643

FbVKRblKÜ—

MARÇO
ABRIL

1.097

MAIO—

1,495

JUNHO
JUIHO

.

AGOSTO

-

SETEMBRO—

TGTAIü

K\

OBRAS CONSULTAIAS

VOLTRáES IDEM

244
263

259
330

920

1,238

1,794
2,262

2,158

2,587
1.107

673
241

362

414

1,260
1.134

1,743
1.557

1,954
1.838

6.898

10.112

11.835

967
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Por esse quadro, oonstata-se que a freqüência maior foi no mes

de Maio, isto naturalmente pela aproximação das primeiras provas par*
ciais, vindo em seguida a freqüência no mes de Agosto, tamlem pela

realização das segundas provas em íáetembro» Aliás, nos meses propria
i

mente em que se realizam as provas parciais deoresce a freqüência

por causa do fechamento da Biblioteca na semana em que as mesmas se
. realizam.

Em relação ás matérias consultadas, tiveram preponderância Di~
reito Comercial - com 1.435 leitores, para 2.285 obras,em 2.598 vo
lumes, Direito Civil - com 931 leitores, para 1.293 obras, em 1.798

volumes, Direito Judiciário (Civil e Criminal) - cem 809 leitores,
para 1.169 obras, em 1.393 volumes. Literatura - com 462 leitores,
para 652 obras,em 734 volumes, e Direito Criminal e Criminologia -

com 374 leiores, para 604 obras, em 625 volumes, segiindo se depreen

de do quadro abaixo, em que foi extraída a freqüência por matérias:
MAT

É

R

I

A

S

Direito Administrativo
Direito Civil
Direito Comercial ,,,,

Direito Criinin&l ...

« e

e ••

Diréito Industrial e Legislação Operaria
Direito Internacional (publico e privado)
Direito Judiciário (civil e criminal)..,
Direito Publico e Constitucional

Direito Romano

Economia Politica e Ciência das Finanças
Filosofia do Direito

Historiando Direito
Legislação Brasileira ....
Legislação Comparada .....

Legislação Extrangeira ...
Medicina Legal

OBRAS

VOLUMES

104

255

261

931

1.293
2.285

1.-798
2.598

604
1
24
626

625
1
24
670

1.169

1.393
255

1,435
t e

Direito Eclesiástico

a

ITORES

374
1
20

273
809
139
40

289
259
4
52
2
5
184

229

81
436
330

103

490
336

5
55
2
5

8
63
2
343

6

Miscelanea Juridico-Social

70

Politica e Administração Brasileiras....

316
75

11

11

11

Artes e Industrias
Bibliografia

10
2

16
2

19

18

18

18

83

99

112

16
22
228
235

27
23
250

3a
61
305

341

419

Biografia
Ciências Fisicas e Natiirais
Ciências Médicas

Enciclopédia

Filologia e Linguistica
Filosofia, Psicologia e Sociologia
•••• e

97

2
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M__A__T

í—è—

.

72
81
7

96
245

652
12

734
130

570

116
21
3
570

6,898

10.112

11.885

Historia do Brasil ....4.,.

54

Historia Universal__

66

Instrução e JJiducação

6
462

Literatura
Matemáticas ..4.

i

10
92
19
3

Poligrafia e Variedades •••
Religião
■'^etorica e Poética
Revistas e Jornais avulsos
TOTAIS

jfOL^S^

^ITORHS

8

16
30
3

570

CGKEHáSPONDHNClA: O numero de oficios e cartas expedidos paia o

pais e extrangeiro foi de 30, al'em de pequenos cartões impressos re*
lativos a recebimento de impressos diversos, revistas, etc. O numero
de oficios e cartas recebidas atingiu a 28,

ENCADKRNAÇCHS: Foi do maior vulto o numero de encadernações de
obras adquiridas não sõ no corrente ano, como outras existentes na
Biblioteca ha muitos anos e que, por motivos diversos, como seja a
falta de verba necessária, etc,, deixaram de ser encadernadas na e-

poca de sua aquisição.

Atingiram a 899 obras, em 907 volumes, essas encadernações nesse periodo do ano, o que faz prever que as mesmas atingira® o numero

1,000, si a verba a isso destinada for suficiente,até p fim do ano.
Aliás, esse numero elevado de encadernações, 907 volumes, jus

tifica-se perfeitamente pelo fato de n"ao ter sido enoaderimda no
ano ultimo uma sõ obra na Biblioteca, como se le no Relatório res
pectivo.

Outro tanto, ou mais ànda, de encadernações^poder-se-iam fazer
neste ano, si não fosse a deficiência da verba a isse destinada, co

mo poderá V, Kx, verificar do OrQamento competente,
AQ.UISIÇJÍO DE OBRAS: Relativamente pequeno tem sido o numero de
obras adquiridas neste ano para a Biblioteca, uma vez que ainda não
lhe foi entregue uma grande encomenda de livros feita aos snrs, Be-

renstein Irmãos, da Livraria Imperatriz, nesta cidade, e que está
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dependendo da chegada de obras da Europa, onde foram as mesmas já pe
didas, segundo informações desses livreiros.

Assim, temos apenas o numero de 239 obras adquiridas, até agora,
em 264 volumes, das quais, 66 obras, em 67 volumes, adquiridas por

ofertas, 63 obras, em 72 volumes, adquiridas por compra, e 110 obras,

em 125 volumes, por intercâmbio bibliográfico com as instituições con
gêneres.

Dentre essas obras adquiridas merecem destaque as seguintes:
Annaes da Assembléa Nacional Ciinstituinte.
Ricardo Levene - Politica cultural argentina y americana.
La reforma universitária - Universidad de Cordoba,

J. Soares de Melo - O delito impossivel,
J. Soares de Melo - Da receptaçao.

Waldemar -^erreira - O loteamentola vendaátberrenos em prestações.
"
"
"

"
"
"

- O estado de assembléa e o estado de guerra.
- O pacto de retrovenda e o direito de resgate.
- A renovação judicial dos contratos.

Plácido e Silva - As caixas econômicas federaes.

Handobook of latia american studies.

Eduardo Espinola - Sistema do direito civil brasileiro.

L. da Gamara Cascudo - O }jlarquez de Olinda e o seu tempo.
P. Topinard - L'anthropologie.

Keyserling - Sur l^art de Ia vie,
H. Spencer - Lei e causa do progresso,
Keyserling - Le monde qui nait.
M- Maeterlinck - Devant Dieu.

Vilfredo Pareto - Critica ao"0 capital de Karl Márx".
G.C, Viance - Libertés corporatites et unité nationale.
B. Conde - Estudos de politica comercial.
Keyserling - La vie intime,

"

- La révolution mondiale et Ia responsabilité de l'esprit.

R. Simonsen - Historia econômica do Brasil.

P. Guilhaume - La psychologie de Ia forme.
R, Gerin - Les horames avant l'bistoire,

A. Reymond - Les principes de Ia logique et Ia critique contemporaine.
Keyserling - Meditations sud americaines.
Pacheco de Amòrim - Finanças e economia.

D, Falkmar - Leçons d'ant^opologie philo4>hiques.
E. Bxirnouf - La vie et Ia pensée,

D. Ricardo - Ppincipios de economia^politica do imposto.
G. de Almeida Moura - A representação profissional.

J. de Morgan - L'humanité prehistorique,
L. Amaral - Tratado brasileiro de cooperativismo.
L.A. da Costa Carvalho - Ciu»so theorico e pratico de Dir. Judiciário.
J. L. Osorio - Direito riiral.

W. -^eller - Dicionário de economia politica.
H. Werner - Psicologia evolutiva,
C. Gini - Curso de esfiadistica,

E, Caravantes e E. Castro - Falência.

P. Calmon - Curso de direito publico,
H. Simas - Compêndio de direito maritimo brasileiro,
J. Gonzalez - Estúdios y diotames en derecho publico.

A.V. Mariconde y S. Soler - Proyecto de codigo de procedimiento penal.
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H, Monteiro - PreleçSes de direito comercial,

C, Mota Filho e Noé Azevedo - Preleçoes de direito penal,
A. Corrêa - Preleçoes de direito romano.

A,F, de Almeida Júnior - Preleçoes de médicina legal,

B, Pereira - Preleçoes de direito Judiciário civil.
G. de Rezende Passos - Preleçoes de direito Judiciário civil,
J.A. César - Preleçoes de direito civil,
A.íerreira Lima - Preleçoes de direito civil.
J. Americano - Preleçoes de direito civil,

S, Üohôa Cavalcanti - Apreciação critica das religiões,
C, Bongle - La sociologie de Proudhon,

R. Bonnard - Précis de droit public,
L. Guraplowicz - Précis de sociologie.

Pontes de Miran^ - Comentários á Constituição Federal de 10-11-1937.
A.F. Cesarino Jimior - Natureza Juridica do contrato de trabalho.
R. -Crito - Direito penal fascista.

A, R. Duarte - E possivel fixar a perigosidade social?
G.H. Bousq^uet - Institutes de science economique,

A. Mijares - La interpretación pesimista de Ia sociologia hispano ameA, Correia - Sooiologum habemus.

ricana.

Carlos Xavier - O crime, o criminoso e a pena.
T. Brandao Cavalcanti - Instituições de direito administrativo brasilei
bimon DQubnov - Histoire moderne du peuple^juif,
<1® sociologie d'après Vilfredo Pareto.
A. Piot - Droit naturel^et realisme,
Vilfredo Pareto - Traité de sociologie générale,
M. M. Gorce - Traite de philosphie.
Revista Forense (diversos fasciculos).
Revista de direito civil, comercial e criminalCidem).
^avista de direito criminal(idem).

po"

Revista de critica judiciaria(idera}.

^

Justiça - revista (idem).

Revista universitária dei Cuzco (idem).

Revista de ciências juridicas j sociales de Cordoba (idem).
Revista de ciências Juridicas y sociales de La Plata (idem).
Revista cubana (idem).

Revista^del Colégio de Abogados (idem).
Universidad - revista (idem). (Antioçuia),
Anales de Ia Universidad de Chile (idem).

^ales de Ia Facultad de ciências juridicas y sociales de La Plataíidem
Rivista dl diritto publico (idem).

Rivista internazionale di filosofia dei diritto.(idem).
Universidad de Ia Habana (idem).

Revista de derecho internacional (idem).

Revista da Faculdade de Direito da Bahia (idem).
Archivos de medicina legal e identificação (idem).
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (idem),
Anales de Ia Universidad Centrai dei Dcuador (idem).
Anuario estatistico de Pernambuco (idem).
Anais do Museu Paulista (idem).
Rivista di diritto civile (idem).

Revista de identificación y ciências penales (idem),
University of lowa studies (idem).

Dentre os jornais editados nesta capital, continuamos apenas a re

ceber o Diário de Pernambuco", "Jornal Pequeno" e "Diário do Estado",
os quais são oferecidos gratuitamente a esta Biblioteca, permanecendo
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suspensa a remessa doSdemais, o que ocorre desde melados do 1937«

Igualmente, estamos com diversas oolegoes de revistas estrangei
ras incompletas, devido nao somente aospreços elevados ie suas assinaCi

^

turas como á dificuldade em adquirir esta Faculdade cambiais para es
se fim^em face do Codigo de Contabilidade da União. Entretanto, já es
sa Biblioteca, contando como sempre com a firmeza e boa vontade dessa
Diretoria para a solução de seus problemas, forneceu aos livreiros

Berentein Irmãos, em face de haverem estes ganho a concorrência admi
nistrativa para fornecimento de livyos, uma relação

diversas re

vistas extrangeiras de que necessitam as nossas coleções, cujo rece
bimento estamos aguardando a todo momento»

TOMBWíhiNTO, Cj^ãLOQaQÍO E FICHARIO: O grande e inestimável ser
viço âe omferenpia do T0MBAÍ.5KNT0 GERAL dos livros desta Biblioteca foi

terminado no primeiro semestre do corrente ano, o que veio prestar re-

•

levantes serviços á administração desta seção. Nesse tombamento s6 não

^

figuram as obras ultimameiite adfjiiridas e que ainda nao se acham nume
radas e catalogadas por haverem chegado recentemente da encàdernaçâo»
Igualmente, continua era dia o serviço de catalogação, que vai sen

do feito à proporção em que vao sendo numeradas as obras adquiridas,
tanto assim que se acha pronto para impressão o 2- Suplemento ao Cata
logo ^eral Sistemático da Biblioteca, no qual se contèera as obras re
centemente numeradas, da mesma forma se encontrando o nosso FICHARIO

geral, organizado no sistema do nosso Catalogo (por matérias), ficha-

^

rio esse que no momento está passando por uma rigorosa conferência e

i

ligeira reforma, para que sejam corrigidos alguns enganos e omissões
que constam comumente de uma obra dessa natureza.

Relativamente aos nossos catalggos impressos, convém salientar

que estes jà se ressentem da necessidade uma nova edição, revista e

aumentada com os livros adquiridos após a sua confecç~ao, principalmen
te o seu 1- volume, impresso ha oito anos, ein 1930, e que trata justa-
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mente das matérias do nosso curso de direito, por isso mesmo o mais
consultado pelos alimos que freqüentam a Biblioteca,

Além do rais, o proprio feitio materal desse 1- voliime do Cata
logo necessita de uma reforma, de modo a facilitar a procura das obras pelo oonsulente, em que aparece em primeiro lugar no texto da

descrição do livro, em caracteres maiores e mais acentuados, o nome
oúsobrénome do autor ou qualquer outro que se queira destacar alfabeticamente, por cada matéria.

Acrescente-se a tudo isto o elevado numero de erros e enganos

desse 1- volume, o que por si so já justificaria a oonfeção de um
novo, revisto e aumentado-,

Esse serviço, que deveria já ter sido iniciado no corrente ano,

não o foi ainda pela falta de funcionários, visto acbar-se vago xan.
lugar de Amanuense da Biblioteca e, já ha muito, servir imi outro de
seu quadro na becretaria,

INThHCAMBIO BIBLIOG-RÁFICÜ: Permanece com a mesma intensidade o
c

serviço de nosso intercaiabio bibliográfico, que muito tem contribuído
para o enriquecimento de nossa Biblioteca, com as constantes remessas

de publicações de grandes instituições cientificas e literárias da
Alemanha, Argentina, Áustria, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa

Rica, Cuba, Dinamarca, üquador, üstados Unidos da América, França,

j

i

Guatemala, Hespanha, Holanda, Honduras, Inglaterra, Italia, Japão,

i

México, Nicaragua, Peru, Portugal, Suissa, Suécia, Rússia, Uruguai,
Venezuela e de todos os Estados do Brasil,

ESTADU DAS INTAUÇÕES, DO MATERIAL E DOS LIVROS; Como é do conhe
A

cimento de V. Ex., e temos exposto pessoalmente, o estado de nossas

inatalações; si é o melhor possível na parte referente ao Salão de Lei
tura, depois que passou pela reforma de piso e reparo geral em moveis
e pintura, e que se vem mantendo em perfeito estado, muito está a de

sejar no tocante á sala de administração, ás estantes e prateleiras e ■
aos livros.
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Assim, o piso e todo o madeiramento de portas, portais e janelas

tem sofrido a açao destruido de cupins e polilas, de modo que já houve
mesmo desabamento de bandeiras de xima das janelas.

As nossas estantes de ferro precisam com urgência de uma pintura

que as proteja contra a oxidação, pois que se toma impossível traze-

las limpas devido á ferrugem,- o que acarreta também o estrago nas enca
dernações" dos livros.

fistés últimos necessitam urgentemente de uma desinfeçáo que os pro

teja contra os cupins e polilas, que já atacaram á maioria de nossas o-

bras, de maneira, a nao ser eficiente o processo que usamos ha longos ana

de desinfeçáo com a querozene, pois que o grande numero de volumes não
permite que essa serviço seja feito em cada um deles com a constância
merecida.

Precisam também os nossos livros, em elevado numero, de reencader-

naçÕes, principalmente em certas obras de direito que são constantemen«

te consultadas pelos alunos, serviço que ainda não poude ser feito pela
falta de verba suficiente, de vez que esta nem mesmo para as novas obras
adquiridas tem bastado.

Infielizmente, neste relatório somos obrigados a confirmar a nossa

comunicação,anteriormente feita a essa Diretoria, sobre o desapareci
mento de algumas obras de nossas estantes, tendo sido infrutíferas to

das as buscas em torno das mesmas, que são as seguintes:
N- 1.362 - Ém. Laurent - L'anthropolègie criminelle et les nouvelles
theoriee du crime. Paris, 1891. 1 volume.

" 3,374 - J. Liberato Barroso - Q,uestoes praticas de direito criminal.
9

Rio de J^eiro, 1866, 1 volume,

' 5.795 - Henri Levy-Ullman - Êléments d'introduction générale à l'étude des sciences juridiques - I.La définition
du droit. - 1- volume.

8.109 - Sylvio Romero - Ensaios de philosophia do direito (com um
appendioe por Sumercindo Bessa). Rio de Janei
ro, 1895. 1 volume.

" 8.684 - F. Gorphe - La critique du témoignage. 2e,édition. Paris,
„
1927. 1 V.
10.616 - Machado de Assis - Papeis avulsos... Rio de Janeiro,1882. 1
volume.

" 11.822 - Victor Vianna - O regimen fascista e a democracia. A utopia
reaccionaria e as realidades brasileiras.

de Janeiro, 1933, 1 volume.

Rio
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- 12.183 - A» Laoassagne - Peine de mort et criminalité(l'aocrois-

N

sement de Ia criminalité et l'application de Ia peine capitale). Paris,1908.
1 volume•

N- 11,782 - C. Bufnoir - Propriété et contrat. 2e.édition, avec une
préface de M, £1. Bartin, Paris, 1924.
1 volume.

ÍS
11

Assim, dos livros desaparecidos, depois de minuciosa e traballiO'

sa busca, apenas foram encontrados os de ns« 2083 - Amaro Cavalcanti
- ülementos de finanças (estudo theorico-pratico). Rio de Janeiro,

1896, 1 volume^ e 11.418 - Adolpbe Landry - La responsabilité pénale. Paris, 1902. 1 volume., os quais se achavam colocados em núme

ros diversos, o qjie foi causado evidentemente por engano no momento

de numeração ou de catalogação; o primeiro, ao ser reencadernado, o
segundo, ao ser alterada a numeração de diversas obras que ainda se

encontravam por catalogar, ou melhor, cuja catalogação impressa ain
da não se fizera.

Quanto aos moveis desta seção, estes se acham bem conservados,
necessitando apenas alguns deles de verniz, bem como reparos ligei

ros em algumas cadeiras de assento de cotato, que teem estes já es
tragados.

, Aqui expomos, hxmo. Snr. Dr. Diretor, em linguagem simples e
precisa, o resumo do que nos cumpre fornecer neste relatório, onde

foi observada a devida expressão da verdade, sem preocupação de fa

zer efeito divers§?^de levar ao conhecimento dessa Diretoria os fatos
mais importantes ocorridos na vida desta Biblioteca.
f-
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Sirvo-me do ensejo, para testemunhar a V. iSx. os nossos protes
tos de estima e distinta consideração,
o Bibliotecário,

%

•

. *

•• - >

s

-íS

.a

V ii
.f

l

iJ

I
f
■. yy.

• •■ r :•%-'*'

' 'J*
%• t r:
. ^

.1

s

5"

V. f

í^-.v

-l. ¥

