Illmo. e ExHO.Senr.

Tendo nc«eado o Dr. José S oriano de Sousa para reger interinamen
te a cadeira de lingua nacional no impedimento do proprietário,

que se retirou para a Gamara de que ê membro, visto achar-se au
sente e CO* licença do Governo Provincial o substituto das cadei
ras de linguas e julgar eu mais conveniente aproveitar as habili

tações do nomeado, na conformidade do artigo 28 do Regulameuito
das aulas preparatórias, mandado executar por Portarialaperial

de 4 de liaio de 1850; digne-se V.Bxcia. requisitar do Kinisterio
da Fazenda a competente ordem do Thesouro ao Inepector da^Thesouraria de Fazenda desta Provincia, para que o nomeado possa rece
*

ber a gratificação a que tem direito ea vista do artigo 29 d^ ci
tado Regularaento.
Deus Guarde a V,Excia,

Secretaria da Faculdade deDireito do Recife 28 de Abril de I87I,

IlImo. e Exao,Senr.C onsfi, João Alfredo Correia de Oliveira,
Ministro e Secretario de Estado dos Negocies do I*peíio,

O Vice Director

Dr. Pedro Autran da Matta Albuquerque

3a Secção.
Despacho de S.Excia.

^OT Aviso de 27 de Setembro do anno passado ( Junto por copia )
o antecesBO r de S.Excia. ordenou ao Director da Paculdade de Di

reito do Recife que a defeza de theses para a obtenção do grão
de Doutor devia effectuarse daquella data em diante depois do en

cerramento das aulas no fim do anno, ou no principio antes do co
meço dos trabalhos lectivoe.
O Director da Paculdade communica que em sessão de 8 do mez

passado a respectiva Congregação resolveo, de conformidade cora
a proposta do Dr. Machado Portella, representar ao "Governo sobre
a necessidade de suspender por ora a execução do dito Aviso,allegando ser conveniente habilitar o maior numero possivel de Bachaj

reis para concorrerem aos dirferentes logares que se achão vagos
na mesma Paculdade. Accrescenta o -^irector que elle e mais 4 Len

tes não approvarão semelhante deliberação, "visto entenderem que
o motivo era que ella se baseou não pare.ce sufficiente para dar

logar a não- execução do mesmo Aviso, o qual, foi expedido em
virtude de representação da Directoria. de accordo com a indica
«

ção feita pelo Dr.Bandeira Pilho em ®ongregação de 27 de Maio do
anno passado; accrescendo que a medida estabelecida no referido

Aviso deve produzir benefico resultado, evitando o atropello que

antes se dava no exercicio dss aulas pela interrupção .quazi con
tinuada, motivada pelas defezas de theses durante o anno lectivo.

Parece também á Secção que não se deve mandar suspender a exe
cução do supradito Aviso de 27 de Seteínbro, porque a razão apre

sentada para a suspensão não compensa os inconvenientes que resultão da falta de lições.
Em 14 de Março de I87I.
Netto Machado.

\

il

lIZmo.

e Exní.Senr,

Tenho a honra de remetter a V.Excia.

oe dous mappas juntos

das faltas dos Lentes,Professores e mais empregados desta Fa
culdade com relação ao procimo findo mez de Ferereiro.
Leus Guarde a V.Excia.
Secretaria da Faculdade de Direito do Recife 21 de Março I87I.

f

IIIeo. e Exaoo.Senr.ConsC.João -"Ifreão Corrêa de Oliveira,
Ministro e Secretario de Estado dos Regocios do Império.

O l^irector, V.de Caraaragihe,

■m

t

L

/Í4%u^ lf7/
Illmo. e Exao.Senr.

Tenho a honra de reuetter a V.Exoia. os dous mappas

juntos das faltas dos Lentes Professores e mais eaipregados desta

Faculdade com relação ao proxiao findo mez de llarço,
Deus ^uarde a 'fr.Bxcia,
Secretaria da Faculdade de Direito do Recife 14 de Abril de I87I,

Illmo. e Exmo^Senr.Consfi, João Alfredo Corrêa de Oliveira,
líinistro e Secretario de Estado dos Negocies do Império,

O

irector,
V.de Gamaragibe.

i

t
■*

Í
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Illmo. e Exmo.Senr.

Tenho r. honra de remetter a ^'.Excia, os dous mappas juntos

das íaltas dos Lentes, Professores e mais empregados desta

raculdade com relação ao proximo findo mez de Abril.

i
Deus Guarde a v.Excia.

Secretaria da Faculdade de Direito do Recife 8 de y.aio I87I,

Illmo. e Exmo,Senr,C onsC.João Alfredo Corrêa de Oliveira,
líinistro e Secretario de Estado dos •'•''ogocios do Império.

O Vice-Director,
Dr.íedro Autran da Matta Albuquerque.

t

Illmo. e ExK-.o.serir,

Tenho a honra de enviar a V.Excia. o aappa junto do resultado
dos trabalhos das aulas aaiores desta faculdade, cu*prindo-me

observar a V.Excia. que de tudo isso se occupou não so a Dirô'«

ctoria no relatório que dirigio a V.Excia. em Io de Fevereiro

proxiaio lindo, como igualmente o Lente encarregado da Memória
histórica acadêmica relativa aos acontecimentos mais notáveis

do anno passado.
Deus Guarde a V.Excia.

Secretaria da Faculdade de Direito do Recife 2 de Maio I87I.
i

Illmo. e Exmo.Senr.ConsO. João Alfredo Corrêa de Oliveira,
A

Ministro e Secretario de Estado dos Negocies do Império.

O Vice "^irector,
Dr. Pedro Autran da Matta Albuquerque.

r

Paculdede de Direito do Recife,
l£appa do resultado aos trabalhos do anno de I67Q.

Katricularam-se no ic anno, 67
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Total-- 15

Observações.
Ko decurso do anno doutoraram-se os Bacharéis, Antonio Coelho

Rodrigues, Pranc5. Ant®. Pilgueiras Sobrinho e Ant®. Carneiro An
tunes Guimarães.

QA

* O»"-''-*''''!
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0 Secretario,
José H.B.de Lenezes,

.1

tr.

IIIko. e ExjiO.Senr,

Tenho a honra de reaetter a V.Excia. o officio incluso do Ins-

pector da Thesouraria de Fazenda, afia de que V.Excia. se digne
providenciar a respeito da quota, que foi designada para a coa*

pra de Revistes estrangeiras para a Eibliotheca desta Faculdade;

Ir

cumprindo-me accrescentar que ella está Ha.ii pobre de obras jurí
dicas e de outras sciencias, e necessita üe quatro estantes paaa

a guarde de auitos livros que estão ok arsarios, expostos a ba>
ratas, ou sobre algumas mezas da mesma Bibliotheca, arriscados
a serem subtrahidos.

Deus Guarde a ^.Excia,

'

Secretaria da Faculdade de Direito db Recife 6 de J^aio de I87I.

Illmo. e Exmo,Senr.C onsc,João -^ifredo Corrêa de Oliveira,

láinistro e Secretario de Estado dos llegocios- do império.

O Vice Director,
Dr. Pedro Autran da Katta e •'Albuquerque.

-í

Illmo. e ExíoPSenr,

Tenho a honra de remetter a V.Excia. o edital junto no

qual se annuncia estar posta a concurso a vaga do Lente
S Substituto desta Faculdade, Dr. Ante, de Vasconcellos

Menezes de Drummond, que passou a Lente da Ia cadeira do
40 enno por ter fallecido o respectivo proprietário Conse

Lr.Lourenço Trigo de Loureiro.
Ligne-se V.Excia, mandar repetil-o nas folhas da Cor
te.

Deus ^uarde a V.Excia,
Secretaiia da Faculdade de Direito do Recife 16 de Maio de

i

I87I,

IlImo. e Exmo.Senr,Consfi. João Alfredo Corrêa de Oliveira
Ministro e Secretario de Estado dos Negocies do Império,

O Vice Nirector,

Dr. Pedro ^tran da Matta e Albuquerque.

V

3a Secção.
Despacho de S.Excia.
P,Á. em 26 de Kaio de 1671^

O Vice Dlrector da Faculdade de Direito do Recife coai aunica "que

nOMeou o Dr. José Bopiano de Souza para reger interinaaente a Ca

deira de lingua nacional, no ijnpediKento do Conego Pinto de Caajpos que
veio to*er assento na Gamara dos Srs.Deputad os, e dp Substituto
das cadeiras de linguas, que ee acha com licença;e pede que se man

de pagar ao nomeado a gratificação a que tem direito nos termos dos
artigos 28 e 29 do Regulamento das aulas preparatórias, as quaes
dispões o seguinte.

^tigo 28 " nenhum professor poderá reger mais de uma cadeira,
escepto por substituição, na falta absoluta dos substitutos; e in-

,

da assim, sosente no caso de cue o Dlrectoi' não julgue mais conve
niente nomear parais regência interina outra -pessoa oue tenha as
precises habilitaçõesl'
Artigo 29 " Ua ultima hypothese do artigo antecedente,o nomea
do terá direito á uma gratificação correspondente a metades dos ven
cimentos do Professor."
Para pagamento dos vencimentos do Professor da Cadeira de lin-

gua nacional não ha verba no orçaaiento vigente; só no que teir. de

vigorar de Julho em diante se consignação fundos para esse fim.
Entretanto como o substituto das cadeiras de linguas se ache

com licença se* vencimento algum, parece que se pode,para que não

se interrompão as lições na respectiva aula, mandar fazer o paga-

^

aento requisitado ria importância de 66 ^6666 mensaliaente pela pró
pria verba "

Faculdades de Direito " por nua nella existe dispo-

»

nivel a cuantia de õüêüüO do vencimento do substituto, faltando apenas a de I55i666 por mez que pode sahir das sobres daquella ver-

^ ,

oa. A differença será, ouando muito eté o lim de junho, de 40^000,
Em 26 de í-aio de I87I.
iJetto üachado.

Na proposta do orçamento para 1671-72, apresentada á Assembléa Geral, e approvada pela Lei nC.I826 de 27 de Setembro de I87Ü,
vem a consignação de I:60üiff para pagar o vencimento de um Profes

sor de preparatórios pela creação da cadeira de portuguez: Não trasendo a citada Lei disposição " desde já

so do Ifi de Julho vin

douro por diante, em que começa a vigorar, está o Governo.habilitado
para manter a dita cadeira.-

5a Secção, 17 de Uaio de I87I.
J. Jorge.

Não consta neste Suamario que o Sonego Pinto de Campes ( agora, exo
nerado ) perceoesse algum vencimento, e nem o podia perceber .por

que não ha credito na actual lei do orçamento,
O seu substituto não pooe teasbe» ter vencimento, sinão de Julno

proximo em diante, não. me parecendo legal o ^vitre oue propõe a
5s secção,
Neste sentido me parece que se deve responder.

José B, N. Azambuja,

Illmo. e Sxrao.Senr

Tenho a henra de levar ao conhecimento de V.Excia, a urgência
d© provimento da cadeira de Geographia e Historia do Curso Pre

paratória annexo a esta Jaculdade, porque presentemente não ha
substituta disponivel para a regencia das cadeiras de Philoso-

phia, Geographia, Historia, e Rhetorica, e assim se faz mister
quanto antes o concurso para a substituição das cadeiras de sciencias, o qual não pode ter lugar sem que a dita cadeira de Geo
graphia seja provida, vista a jubilaçâo que foi concedida ao3acharel Manoel Ferreira da Silva.

V.Excia. não pode ignorar que

não ha tanta abundencia de pessoas habilitadas, e que tenliâo os
requisitos necessários ao magistério para que o Director possa
nomear pessoas estranhas. Pelismente para a substituição da ca

deira de linçua nacional achei o Dr.josé Soriano de ^ouza, que
reúne todas as qualidades exigidas, e cuja nomeação muito me
tem satisfeito, lias não sei se dada a necessidade de nomear pes
soa estranha, caso venha a ficar impedido qualquer dos Professo

res das sciencias ensinadas no referido Curso •^reparatori o,seja
a minha escolha tão acertada.
Deus Guarde a V.Excia.

Secretai-ia da Faculdade de ■^ireito dü Recife 19 de Maio de I87I.

lllmo. e Exmo,Senr

ons2, João Alfredo Corrêa de Oliveira,

Ministro e Secretario de Estado doe Negócios do Império,

O Vice Director,

Dr. Pedro Autran de Matta e Albuquerque.

<7-^ A

Illmo. e Exao.Senr.

Tenhs a honra de renetter a v.Excia, oe dous mappas juntos

das faltas dos Lentes, Professores e mais entregados desta

Jaculdade, com relação ao proximo findo raez de Maio,
Deus Guarde a V.Excia.

Secretaria da Faculdade de Li^eito do Recife 7 de Junho I67I,

Illmo, e Exmo,Senr.Gonsfi. João Alfredo Corrêa de Oliveira,
Ministre e Secretario de Estado dos Megocios do Império,

O ^ice Lirector,
Lr, Pedro Autran da Jíatta;.Albuquerque,

3a Secçâe,
Despacho de S.Excia.

O Director da Faculdade de Direito do Recife declara que se

torna urgente o provimento da cadeira de Geographia e Historia

das aulas preparatórias annexae á mesma Faculdade, porque não
ha substituto para a regencia das ditas cadeiras e das de Phi-

losophia e Rhetorica; e que não se pode pcnceder ao concurso

I

deste logar sem que a supradita cadeira seja provida.

A' Secçâo cumpre informar que o Bacharel P.Joaquim Graciano
de Araújo, Professor substituto das ditas cadeiras, requereo

ser provido na de que se trata ( de Historia e Geographia ) e
que por Aviso de 5 do mez passado se requisitou do ""^irector da
Faculdade a remessa do titulo- de Professor substituto- do di
to Bacharel.

Depende pois do recebimento do mesmo titulo a resoluçãfque
se tenha de toraiar sobre a representação do Director da Facul
dade e portanto nada ha que providenciar por em quanto.

Em 2 de Junho de I87I.

Hetto Machado.

">>9^
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á
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illtno. c ExniJ,íieiir.

=

Depain dc errv;oate';8c cup velhuti livruB pertcncc/ites jí Bibliothecs
dcs ''retorionoB, e trf.nRferidos para u da Vaeuldude do *'lrcito, pro-

'j

cídyndo eu S'j exntse ie autroe», ^ue ha raeís de Io unnca havia manda»

i

do encadernar, e que em verdade pouco serventia íiverão, achel-oo
tPmben» er miserevel entc'o por se noharern ber-. traijados*. Oa completureente arn^inedop inutilisfi-OF; raen ooder''o ncontccer "ujo oo outro:';

pertencentes áa acienrisr theoloriofta possco ;fô<loir a algu3! sacerdo
te, sue os subatitus por outros c meu contento e dc mnis utilidade
I

•

1

para a íaculdade, pelo licença a ^.hxcia. p;uú consentir iia i-.ubsti-

i

tuiçèo, caso eilâ apparcçu.
óccorreme-Síe tombem di2er a .'«axciui,

o osti. o de desordem,da

Bibliütheca desta ^aculdene requer un. traoelhu eopecial e eccurado.

i

.

o auel nao posso deBempenndr aei:. o ad.jutorío do Secretario deata

íficuldade cora sflcrificio das horas de descanço delle e minhas.üntendo pois oLíC pcra esse trcbalho extraordinário V.ixcia. p.cderic con

ceder ume rretificsçSe ertreordineria no dito'Cecretario a exemple
át.T "ue re eoncede'-r' o emprcperue d« oulrns rcparoí çôer,, como por exeas-

i

pl© no Dctucl Inspector de Thesourarie de Fazenda der-tn írovinciB,

forçr' í confessar, y.Tmu.Senr, nue 90 os pobr: j. cripregor.on de Se-

'I

cretc"~ia, cue elifr r-èo ?relopOF,( até hoje ) e os outros subslter-

I

noe aíndc- nao poderro obtor um irei h oramento de vcncirrcntos em uma

epocha en: nue as coueas de pi-imeira necessidade cstco par cito pre-

^

ç»; de medo nue eu reestno me admiro como posofío cjIup viver, ü mesmo
mal cííecta aos lentes; mcs rlles tC; vencIrientuB mniures. !-.ogo pois

a Vijòxcit. que sr- digne lançar os seus olhos nquellee pobres empre

J

gados.

Láfcro a V,lixci.s. a neceridaòe <1üb principaee clássicos partugueees parô a nossa Bif liotheca, visto como me parece vergonhoso nnc

/ l'Z^/vt.

haver no primeiro estabelcciraarito litterario, e nuando .a nossa

A .jC'..
bellí. lingua portugueee vae e.; decerietícia. hera este o meio de facift
"
'

^✓y

^

iiter o estudo delia aos

✓

ffeaug.ntão ae uulas da faculdade.

üuarde a V.iSxcia. becretaria da feculdade de Bireitc

S

Wl- ■ ú Vice Uircctar,

Br.Pedro Autran da u,

de Albuquerque.

■

C*pia authentica de todas as actas relatÍTas ao processo do ulti
me concurso a nue se acaba de proceder nesta faculdade de Direito,
do Recife.

Termo de abertura.

Aos 18 de 'Aitubro de I87€ fci posto a concurso cora o praso de seis

mezes pare. os que se quiserem inscreTer, o lugar de ■'^ente Substitu- '
ts desta J^uldade, rago pelo accesso do Dr.Joao José Pinto Júnior,
a cadeira de que era proprietário o Exmo, Sr .C ons « .Dr. José •'^ento da

Cunha e iigueiredo, em Tirtude da jubilação a este concedida. E pa
ra constar eu Kanoei Antonio dos Passos e Silra Júnior, Official

serTindo no impedimento do Secretario, larrei este termo ( assignad"«) Dr,Pedro

da Matta e Albuquerque.
Terir.o de

inscripcao

Aos 23 de Karço de •'•871, corapareceo o Dr, íranco. de Paula Sales e
tendo apresentado os documentos exigidos pelo ar±igo 37 dos Estatu

tos, inscreTeo-se para o concurso á raga deixada pelo Dr. JoSo José
Pinto Júnior. E para constar eu José H.B.de •'^enezes, Secretario, la
crei este termo que rai assignado pelo Exmo. Sr .Direct cr ,e-pelo res-

pectiTO concurrente. ( assignado ) Visconde de Caraaragibe, Dr.PrancS.
de Paula Sales.
fw'

\
*

Aos 17 de •'^bril de I87I, compareceo o Dr. José Joa
quim Tayares Belfort, e tendo apresentado os documentos exigidos pe
lo artigo 37 dos Estatutos, inscreTeo-se para o concurso á raga dei
xada pelo Dr, João ff csé Pinto Júnior. E

para constar eu Joé H.Be

zerra de Itenezes, Secretario, larrei este termo que rai assigando

pelo Exmo.Sr.Director e pelo respectiro concurrente ( assignado ")
Visconde de Camaragibe.Dr.José Joaquim Tarares Belfort,
Aos 17 de ■^bril de I87I compareceo o Dr .Craciliano de

i'aula Baptista, e tendo apresentado os documentos exigidos pelo ar
tigo 37 dos Estatutos, inscrereo-se para o concurso á raga deixada
pelo Dr. João José PintoJunior, ^ para constar eu José H.B.de ^«enezes Secretario, larrei

que rai assignado peloExrao.

2.

^irector e pelo referido concurrente ( assignadd) Visconde de CamaragiPe. Dr.Graciliano de ■^eula Baptista.

Termo de

encerramento.

Aos 25 de Abril de I87I, as duas horas da tarde, tendo findado o

praso da inscripçao aberta para o concurso á substituição, raga pe
lo aecesso do Dr.Pinto Júnior a Lente Cathedratico', mandou o Exmo.
Sr.Vice -^irector laTrar este termo de encerramento, que yai assigna-

do pelo mesmo Exmo.Sr. ^iceBirector. Eu José H.B.de í^íenezes,Secreta
rio este fiz,( assignado) Dr.Pedro Autran da ^-^atta e Albuquerque.
Termo de apresentação dos pontos e habili-

taçâo dos Candidatos.

Aos 25 de '^ril de I87I, reunidos em Congregação os Srs.Drs. Baptis
ta, Rego, Portella, Pinto Júnior, Bandeira^ Tarquinio, Drummond,Ara
újo e João Thoné sob a presidência do Exmo, Sr .0 onso. Vice-Director

Dr,•Autran, decidio-se por unanimidade de rotos que os Drs.Prancc.de
Paula Sales, José Joaquim Tarares -^elfort, e Graciliano de Paula Ba
ptista, candidatos inscriptos para o concurso á raga de substituto

deixada pelo Sr.Br.Pinto Júnior, estarão no caso do artigo 37 dos
Estatutos, Em seguida os Lentes Cathedraticos presentes e Sui^stitu-

tos, que regem cadeiras, submeterão a Congregação nore pontos sobre
cada matéria da respectira cadeira, e na meama occasião nomeou-se

uma cQmmissão ccínposta dos Srs.Brs. Portella, Bandeira, Tarquinio
Araújo e João Thomé para escolher, dentre os pontos apresentadisscinco sobre cada matéria e formular noros pelos Lente, que não compa

recera:... Para a approraçáo dos Pontos escolhidos o Exmo.Sr.^ice-Director conrocou a Congregação para o dia seguinte as duas horas da
tarde e mandou larrar o presente termo, que assignou e commigo José
H.B.de -taenezes, Secretario, que o escreri.í Assignado ) Br.Pedro
Autran da Matta; e Albuquerque.

SSSS§§§5§§S5555§§5§§K§5í55S5S5S5§§§§K555§S§§5§

Termo de escolha e approração dos pontos.

Aos 26 de Abril de I87I, reunidos em Congregação os Srs.Drs.Baptista, Rego, Portella, -"^andeira Filho, Pinto Júnior, Tarquinio, Prummond, e Araújo, João Thomé, sob a presidência do Exmo. Sr.Conso". Vice-

Pirector, forão apresentados e approrados os pontos escolhidos pela
Commissâo sendo na mesma oocasião marcado pelo Exmo.Sr.^ice-Pirector
#

o praso de um mez, a contar do dia três de Maio proximo Tindouro,pa
ra a presentação das theses impressas, em numero pelo menos de cem
exemplares, conforme dispõe o artigo I2B do Regulamento Complementar,
dCTendo o Secretario fazer remessa dos pontos a cada um dos candida-'

tos no dia dous e scientificando-os de tudo isso. S para constar eu

José H.B.de Mene.zes, Secretario, larrei este termo que rai assignado
pelo Exmo.Sr.Vice-Pirector, ( assignado } Pr.Pedro Autran da Matta e
Albuquerque .
Termo de remessa dos -oontQs.

Aos dous de Maio de I87I, remetteo-se por esta Secretaria a cada um
dos candidatos inscriptos a copia dos pontos escolhidos pela Con
gregação, e que Tão adiante registrados, sc ie nt ific ando-se aos mesmos
candidatos, que dererão apresentar no praso de um mez a contar dc
dia tres. cem exemplares impressos das theses que hourerem de defen

der no proximo concnfcso. S para constar eu José H.B.de Menezes,Secre
tario, larrei este teimo que rai assignado pelo Exmo,Sr.Vice-Pirector.

Registro dos pontos acimareferidos.
IQ

Qual o lundamento da força Obrigatória dos contractos
22

TQs"dS^Í?iíeítr?®^^^"^^°^ ®

sentimentos são principios cognosciti-

espheís^drdirello

comprehendem-se na
4»

O Direito de occupaçèo ê illimitado?
52

0 uso innoxio da couza Uheia é permittido por Direito Natural •?

40.

Direito Publico.
10

S^^erâ mais conforme â indole do systema representatiro, que as funcçoes legislatiras não sejam retrituidas pecuniariamente
20

Be a autoridade publica pode sem offenss da liberdade fixar o máximo
preço de certos generos?
30

A obediência dos subditos aos actos dos poderes constituídos dererá
ser absoluta c meramente pascira ou será admissirel o direito de. re
sistência aos mesnos?
40

A censura preria será absolutamente má ou Tsntr.iosa em alguns casos?
50

Se o Estado pode ceder uma parte do seo território sem o consentimen
to daquelles que nella habitêo?

Direito Romano.
10

Kação depositi cabe o jus retinendi?
20

O beneficio da revogação da doação se extenderá aos herdeiros do doador*^
30

As cousas compradas com o õ.iiiheirü dotal serão dctaes''
40

A nora forma dada a cousa alheia faz com que elle deixe de pertencer
ao seo dbno?
59

O impubere sem autoridade do seo tutor pode começar a possuir ?

Direito Constitucione] ■
10

Ko caso de ausência temperaria do Imp.írador para fora do Paiz ê
cessaria a Regencia ?

ne-

20

Sendo c Regente o herdeiro presumptiro da Coroa ou qualquer outro pa
rente do Imperador, nos termos da Constituição, pode a Assembléa Geral
limitar a sua autoridade ?
30

E"* constitucional e disposição do artigo 6 da-Constituição
'
40

^

Se entre nós é Terdadeiro o principio de que o rei reina mas não gorerna

50

C exercido dos direitos políticos suspende-c-o em alguns casos alem
dos indicados nos
I e 2 do artigo 80
■
Direito das Gentes^
10

O Estado tem obrigação jurídica de indemnisar os subditos por nerdas
causadas pela guerra

?
?<>

üma^naçèo tem direito de pedir á outra, que prepara armamentos, expli
cações sobre a sua conducta a respeito ?
30

Em tempo de guerra será licito abrir ou interceptar cartas particulares
e officios do gorerno inimigo ?

5C.

40

Una nação terá o direito de fechar of seos portos ao commercio de outrae?
50

No hloqueio se pode faser a faror de ujra não neutra, embora acciden-

talnente em prejuiso das demais, quaesquer excepções que nao repugnem com o direito de guerra ?

Diplomac ia
T o

Nio seria mais conTeniente que so houresse uma ordem dw agentes diplcmaticos ?
20

O cidadão de um Estado pode ser perante o mesmo ministro de outro ?
E no caso affirmatiro como se entenderão a seo respeito os direitos
prorenientes da exterritoriedade ?
30

Os Estados terão a obrigação ou o direito de admittir no seo terri
tório emaiisaarios secretos de outra ? E no caso affirmatiro gosarão
estes das mesmas immunidades que os ministros ostensiros ?
40

Os diplomatas podem renunciar os seos prerilegios e immunidades *=•
50

O diplcatata, quando abra em seo proprio nome, estará isento da jurisdicçào ciTil e criminal do paia, ou está acreditado ?

Direito Ecclesiaptico
10.

.Pode o Bispo perdoar a um parocho a pena de suspensão, a oue fora
condemnado em processo oue correo no juizo ecciesiastico
'
20

O poder temporal tem direito de intervir na organisaçao dos Seminá
rios e estudos ecclesiasticos ?
30

Segundo o nosso ■*^ireito Ci7-ii-Ecclesiastico o concurso e a subsequen
te proposta dos Bispos são condições obrigatórias para o provimento

dos beneficies curados ?

"

J

As penas esperituaes produsem em algum caso efeitos civis?

^

40

A jurisdicção do Vigário Geral é ordinária, ou delegada.?
50

Direito Civil f 50 anno)
10

O filho sacrilego pode ser recoríheciâo por seo pai para delle her
dar

ab intestato ?
20

& kulner cazada que por seo motu proprio retira-se do lar conjugai,

insiste em viver fora delle e nao se divorcia, pode ser judicialmen

te compellida por seo msrido a entrar em algum Recolhimento^
30

A Alforia do esceavo pode ser conferida por titulo gratuito ou one
roso pela mulher cazada sem approvação do seo marido para ser afinrj.
computada a respectiva importância na sua meação ou no seo dote
40

São idênticas a cápacida.de jurídica e a capacidade civil ?
50

O matriKonio civil será conveniente e applicavel ao nosso paiz?

í

^

6Q.

1f-

Direito Criminal,
1^

Coaciftia-se cowi os princípios da sciencie e penalidade estabelecida
Mos art8»I99 e 200 do Codigo Criminal ?
2»

As disposições do Codigo Criminal relatiTSs

a pirataria são conformes

aos principies do Tir-eito internacional ?
3fi

Pode-se considerar criminoso o compli ce, cpj a desistência tiyer sido rerellada ao autor antes da consummaçao do dclicto?

Quando em um sò delicto hojTer unidsdf. de agente e pluralidade de paci.
entes pode ter lugar a accumulaçâo das penas ?
50

S* justa 8. disposição do artigo 8 do "Codigo criminal ?

Direito ^ítíI ( 40 HHno )
10

Se as apólices da dirida publica são bens moreis ou immCTeis ? '
20

Se a nossa legisleçâo »ítí1 admitte o direito de accrescer assim nas
heranças como nos legados ?
30

Se são nullos todos e quaesquer contractos unerosos celebrados sem li
cença do Gorerno pelas Ordens religiosas sobre os bens de seoe patri
mônios ?
40

Se ierem Tir a collação as crias das escraras nascidas antes e depois
do fallecimento do doador?
50

Se um testamento posterior reroga sempre'0 ànterior,ainda que não contanha clausula exoressa de rcTOgação

Direito Commercial.
10

O saccado pode ser admittido a aceitar por interrenção em honra de qual
quer das firmas, preferindo pos deiffais interyentores, haja ou não pro
testo, e por essa interTenção fica o portador prirado do direito á fi
ança do art. 371 do "^odigo Commercial ?
20

A lesão autoriaa a rescisão dos contractos commerciaes ?
30

Aquelle riue autorisa a mulher ou o filho a commerciar fica responsarei

pelas obrigações commerciaes c ontrahides pelos autorisados?
40

A maioria dos socioe pode destituir o gerente constituido no instru
mento social ?
50

A responsabilidade solidaria que assume o commanditario por tomar par

te na gerencia é resptrita ao acto em que interreio, extende-se ao passado ou somente ao futuro ?

Direito Is^eritime.
10

Podem os co-proprietarios de um nario estipular entre ei condições con
dições contrarias aos poderes que o ^odigo Commercial concede á maioria

^

dos mesmos ?

20 •

Podem os carregadores em algum osso oppor-se á renda das mercadorias,

^

í

quando resolrlda pelo Capitão durante a riagem pare concerto do nario ? J

7.

3

E' fu*dada e classificação das ararias guardada pelo Codigo Comnercial?
4.

A prioridade ma data dos titulos doa dirersos credores por con.tracto
de risco será mais comforne aos princípios que regulafo as preferenci

as, do que a disposição do artigo 473 do Codigo ?
&

A faculdade de despedir o Capitão do nario pode ser renunciado ?

Heraemeutica Jurídica.
I

Se o"comheciaento dos aotiros da lei é indispeaaTel para solução das

questões sobre retroactiridade ?
2

A doutrina dos correlatiros indicará senpre o rerdadeiro sentido da
lei ou apenas um sentido possirel ?

^3
Poderá hayer interpretação fundada esi parallelissiao, quando as duas
leis coMparadas rersâo sobre aaterias differentes ?
4

De qualquer natureza que for o uso interpretatiro suppleneatar ou
derrogatorio dependerá elle de julgamentos anteriores que o confir
me u?
í)-.

poderá a lei ser derrogada pelo desuso, ou por algum uzo contrario

a sua disposição^
Theoria e Pratica do Processo
1

As sentenças proferidas em Juizo summario terão autoridade de couza
julgada ?
2

Se a dirida constante de uma escriptura publica for illiquida poderá
ainda assim ter lugar a acção decendial ?
5

A matéria de suspeiçâo poderá ser proposta antes da instância da cau
sa ?
4

Poder-se-ha formar o quesito de reincidência por algum crime ainda
não julgado, perdoado, ou amnistiado ?
5

Be o termo de que falia o art, 132 do Codigo do «frocesso criminai é
essencial para a prora da prisão em flagrante ?

Economia Política.
1

O que é que regula o rale dos productos 7 será o trabalho despendido
ou o trabalho poupado ?
2

Será exacto que os lucros do capital subão ou desção na rasão inrersa
do salario e rice-rersa ?
3

O credito será capital ?
4

Quaes são as rantagens econômicas dos substitutos da moeda
5

Ma que consiste a operação productira da industria commercial ?

6

■Direito AdminisratiTO ?
1

Qúaes são entre nÕs os tribunaes administratiros ordinários e di di
reito c oamiim ?

Serão os domínios nacional, publico, do Estado e da coroa uma e a mesna cousa ou especies dirersas ?
3

Será conreniente e iudispensarel a existência de uma força armada
permanente ?
4

(^al á o caracteristico essenciàl que distingue o actual Conselho de

Estado do antigo, creado pela constituição do Império ( art,I37? )
5

De que modo derem ser justificadas as despesas publicas ?
Termo de entrega das theses.

Aos tres de Junho de Mil oito centos e setenta e um entregou nesta
Secretaria cada um dos tres candidatos inscriptos para o proximo con
curso, eem exemplares ale suas theses impressas, e no mesmo dia fez-

se a distribuição das mesmas theses entre os candidatos e os respectiroB Lentes em exercício. E para constar mandeou o Exmo.Sr Vice-

Direotor larrar este termo, e o assignou, B eu José H.B.de,Ifenezes,

Secretario o fiz. (Assignado ) Dr.Pedro Aptran da Mat.ta. e Albuquerque,
Termo de arguiçao reciproca das theses.

Aos l2 de Junho de mil oito centos e seten

ta e um reunidos em Congregação os Srs.Drç.Baptista, Aguiar, Rego,

Silveira, Bandeira, Pinto Júnior, Aprigio Tarquinio, Araújo e João

Thomé, sob a presidência do Exmo.Sr.C onsfi, Vice-Lirector, compareceram
os candidatos inscriptos Drs.Jrancfi. de Paula Sales, José Joaquim Ta

vares Belfort, e Graciliano de Paula Baptista, e em plena publicida
de argumentaram-se reciprocamente por espaço de meia hora cada um so
bre as theses apresentadas, depois do que o Exmo.Sr.Vice-Director deo
por concluída esta primeira prova e levantou a sessão, declarando

que a convocava peira o dia 14 ás nove horas da manhão, afim de se pro
ceder a prova escripta, na conformidacie do art, 139 do Regulamento

Complementar. E para constar eu José,H.l,de Menezes, Secretario, fiz

este termo que vai assignado pelo Exmo.Sr, Vice-IDirector. ( assignado)
Lr. Pedro Autran da Matta e Albuquerque.

Termo de apresentação dos pontos para a
prova escripta

Aos 14 de Junhode 1871 reunidos em Congregação os Snrs.Lrs. Aguiar

Rego, 8 ilveira, Bandeira, Pinto Junior,Tarquinio,Araujo e João ThÓmé, sob a presidência do Exmo.Sr.Vice-Director Conselheiro Autran, e
passando-se a dar cumprimento ao art. 139 do Regulamento, foram em

primeiro lugar eleitos para a Commissão encarregada da escolha dos
pontos, os Srs.Drs,Rego,-Bandeira Pilho, Tarquinio,Araújo, e João Tho-

mé, 06 quaes, depois ae escolherem os trinta pontos de que trata o
citado art. I39, submetteram-nos ao Juizo da ongregaçao, que os approvou unanimemente. i5m seguida o Exmo.Sr, "icé Director numerou os

referidos pontos approv'dos, e mandou por em uma urna os números cor

respondentes, dentre os qUaes tirou o primeiro Candidato inscripto
Dr.Jrancfi. de Paula Sales, perante a Congregação, e os outros dous
concurrentes, o numero vinte sete ao qual corresponde o seguinte progrsBmma-. iJas causas criminaes o interrogatório feito ao réo , é acto
essencial de modo que, faltando elle, fique o processo aullo-, Para

vigiarem as quatro horas do trabalho escripto, que começou a uma hora

e iieia da tarde, foram sorteados os Srs. Drs. Tarquinio e João Thomé
para a primeira hora. Drs. Aguiar e Pinto «^uaior para a segunda; Drs.
Conss. SilTeira e Araújo para a terceira e Drs. Rego e i3andeira para

a quarta.

Depois de cumpridas estas disposições recolheraai-se a uma

das salas os candidatos. Drs. Paula Sales, Tarares Belfort, e Gracilia-

no de Paula Baptista, e fizeram o trabalho escripto durante as quatro
horas marcadas para esse fim, depois do que foram as tres proras es-

criptas encerradas em uma urna de tres chares, cuja guarda foi confi
ada ao Sxmo.S r.Vice-Director e aos dous Lentes da ultima hora, cum-

priado-se todas as mais disposições dos artigos 145,^46,147, do Regulemento Complementar, £1 para constar eu José H.B.de Menezes,Secretario
larrei este termo que yai assignado pelo Exmo.Sr.Vice-Director,(assignado) Dr.Pedro Autran da líatta e Albuquerque.

Registro dos pontos approrados para a
prora escripta.

I.

Pode-se em alguns casos sem quebra dos direitos de liberdade e inde
pendência impor um beneficio ?
2

Pode-se repellir a incracçao de um dever moral por meio da forca ?
3

Mostrar, segundo o Direito Romano, o que é adopçao, em que se distin
gue da arrogação e quaes os seos effeitos ?
4

O artigo II do Codigo Criminal-satisfaz as exigências, da justiça pe

nal, comprehendendo em todas as suas disposições os indiriduos mencionados no § 3^ do art. 10 do mesmo Codigo.
5

A resistência & execução de ordens illegaes, nos termos do $ 50 do ar
tigo 14 do "-odigo Criminal é um Direito ou uma simples concessão em
beneficio dos direitos politicos e cítís do cidadão ?
6

A ameaça definida no artigo 207 do Codigo Criminal comprehende os elementos indispensareis â constituição do delicto ?
7

Policia em geral, suas divisões e subdivisões, limite divisório entre
a policia judiciaria e a justiça ?
8

O que é herança, quantas especies ha e se a herança deferida, mas não
adida, nem repudiada é transmissível segundo o direito pátrio.
9

O que é compra e venda, que cousas lhe são essenciaes, e que direito
cabe ao comprador no caso de ter a couza comprada vicios redhibitorios'^
10

Mostrar as vantagens que prestão ao commercio os contractos de seguro
e cambio maritimo e em que elies se distinguem ?
11

O que entende-se por lettra de cambio, e em que ella se distingue da

terra,dos outros títulos creditorios de que trata o art»4a6 do Codigo
Commercial?
12

Sãa nullos os contractos celebrados pelas pessoas que o Dodigo prdhibe de commerciar?

13 Sm que casos cessão os poderes dos lega.
dos ? Cessarão também com a morte do Papa que os enviou ?
14

Quaes 08 livites da autoridade da Igreja ?
15

Em que o mutuo differe ao ccanmodoto, e se o commodatario tem o direito
de repetir as bemfeitorias por elle feitas na cousa emprestada
'
16

Por direito R omano o bemeficio de restituição in integrum é pessoafc?

10

17

ÁB nações Delligerantes teem o direito de liaitar o commercio das
neutras ?
le

O que é o pátrio poder.e en que casos se extingue pelo nosso Direito?
19

Por nais longo que tenha sido o espaço decorrido entre o designio

e a acção existe sempre a circunstancia de premeditação?
20

^üaes as differenças e effeitos juridicos entre a perfilhação,legi
timação per subsequens e reconhecimento da filiação natural ?
21

Harerà communhSo de bens no matrimônio putatiTO ?
22

Qual será preferirei o systema de imposição directa sobre o rendi
mento ou o da indirecta sobre o consumo ?
23

O que são- acção, instância, causa e juizo ?

De que natureza são a

sentença que Julga perempta a instância, e a que Julga perempta a

acçEo. Que recurso cabe em cada uma dellas.
24

A Constituirão não contribue para o falseamento e independência da
representação nacional, facultando ao Gorerno pelo artigo 33-o em
pregar Senadores e Deputados no interrallo das sessões ?
25

As fianças do marido com outhorga da mulher obrigarão os bens desta
ou a sua meiação ?
26

Mostrar os pontos de contacto e a differança entre o poder adm&nis.
tratiTO e o Judicial ?
27

Nas causas criminaes o interrogatório feito ao réo á acto essencial
de modo que, faltando elle fique o processo nullo ?
26

Quaes os fins da prisão prerentira dos indiciados em crime e por que
não dere essa prisão ser computada na pena ?
29

Pode-se interpor sinultaneamente o recurso extraordinário do hebeaecorbus e o ordinário da pronuncia ?
30

O Imperante cítíI tem dereres e direi tos-circa-sacra ?
Qual a regra para conhecel-os ?

Termo de apresentação e escolha dos
pontos para a proTa eral .

Aos 16 de Junho de 1871 reunidos em Congregação os Srs.Drs.Aguiar,

R^go, Silreira, Bandeira Aprigio,Pinto Junior,Tarquinio,Aramj o,e Jo
io Thomé sob a presidência do Emo.Sr.Vice-Director, roram apresenta
dos pelos respectiTOs LeÈtes em exercicio e não impedidos os pontos
para a prora oral ,e sendo em seguida eleitos os Srs.Drs.Bandeira, A-

prigi o^Tarquini o, ArauJ o e João Thcosé para a Coznmissao encarregada
de escolher 30 dentre os referidos pontos, assim tere lugar,depois

do que submettidos os pontos escolhidos a Congregação, esta os àpprOTOu unanimemente. O Bxmo,Sr. Vice-Director, depois de numerar os
pontos approyados, e fazer lançar em uma urna os números correspon

dentes, mandou admittir perante a ^ongregação os tres concu. rrentes
Drs.PrancO.de Paula Sales, José Joaquim TzTares Belfort, e Graciiiano de Paula Baptista, o primeiro dos quaes, sendo conridado a tirar

o ponto sobre o qual deyia rersar a prelecção oral, extrahio da urna
o numero treze ( 13 )que corresponde ao seguinte programaia," Qual
o principio capital a nue dere subordinar.se a emissão do papel moe
da? OExmQ.S r.Vice-Dírector mandou pelo Secretario dar uma copia
do progranuna a cada um dos candidatos, declarou-lhes que no dia se-

11

guinte, ao iieio dia, coneçaria a prora da prelecçao oral, na conforBidade'áo art. 149 do Regulaento CQiiplementar, e conrocou a Congre.

gaçâo para assistir a referida prelecçao. S para constar eu José H.
B.de láenezes,Secretario, fez este termo que rai assignado pelo Exmo.
S r.Vice-Director.(-assignado ) Dr.Pedro Autran da Matta e Al^buquerque

Registro dos pontos approTaáos para a proTa oral.

Os interdictoB possessorios, effeito da posse são directos reaes ou
pessoaes ?
2

As serridões são diTisireis ? Podem-se adquirir por prescripçao.
3

O que é herança, quantas especies ha, e se a herança deferida,nas
aâo adida, nem repudiada é transmissirei ?
4

O que é compra e renda que cousas lhe são essenciaes, e que direito
çahe ao comprador no caso de ter a cousa comprada ridos redhitorios?
5

O que se entende por oontracto de seguro e cambio maritimo, em que se

disginguem e quaes as rantagens que prestão ao commercio?
6

O que entendese por endosso quaes ás suas especies e effeitos?
7

Contencioso administratiro, de que se compõe, e em que differe do
contencioso judiciário,
8

Poder municipal sua rerdadeira theoria, ricios lacunas da nossa orgaaisação municipal,
9

Mostrar as relações existentes entre o -^ireito, a moral e a Politica,
10

O artigo II do codigo criminal satisfaz as exigências da justiça pe

nal, comprehendendo em suas disposições os iadiriduos mencionados no
§ 3fi do artigo 10 do mesmo Codigo ?
11

O Imperante ciril tem dereres e direitos circa-sacra.qual a regra
para conhecelos?

12

_

O progresso da população e o dos meios de subsistência guardao natu
reza a mesma proporção?
13

Qual o principio capital a que dere subordinar-se a emissão do papel
moeda ?
14

A disposição do Codigo do Processo Criminai abolindo o prerilegio
do foro eeclesiástico em matérias criminaes é rasoaTel e consenta-

nea aoespirito da Religião Christã e aos interesses do Estado ?
Qual é o fundamento da successao legitima, quaes sao entre nos as
differente, ordens dessa successao e se é justo que os collateraes
prefirão sempre ao cônjuge que sobre vire ^

16
.
O que se dere entender por baees fundamentaes da Constituição nos
termos do § 30 do art. 9 do Codigo Criminal ?
17

Pode-se interpor simultaneamente o recurso extraordinário do habeascorpuB e o ordinário da pronincia.?
18

Quaes as differençae e effeitos jurídicos entre a^perfilhaçao,legi
timação per subsequens e reconhecimento da filiação natural ?
19

As nações belligerantes tem o direito de limitar o commercio das
neutras ^
20

12
20

Sm que casos cessão os poderes dos legados ? Cessarão também ccbi a
morte do Papa que os enTiou ?
21

Harerâ ccmmunhão de bens no matrimoniò putatiro ?
22

O que são acção instância, causa e Juizo.De que natureza é a sentença
que julga perempta a instância e a que Julga perempta a acçao ? Que
recurso cabe em cada uma dellas ?
23

qual será preferirei o systema da imposição directa sobre o rendimen
to ou o da indirecta sobre o consumo ?
24

Bm que o mutuo fliífere do commodato, e se o commodatario tem direito
de repetir as bemfeitorias por elle feitas na cousa emprestada
25

A Constituição não contribua para o falsearaento e dependência da re

presentação bacional facultando ao '^orerno pelo art, 33 o emprego Se
nadores e Deputados no interrallo das sessões?
26

Ànalizar os arts.363 e 364 do Dodigo ti ommercial.
27

Poderá o executor de uma lei interpretatira negar-lhe execução pelo
facto delia ferir eridentemente direitos adquiridos ?
26

O principio da unidade da soberania nacional estabelecido no art. II.

da Constituição importará o suffragio unirersal ?

..

29

Em que tempo será necessária a capacidade do herdeiro e do donatário

nas heranças testam©ntarias e nas doações inter-Tiros ou mortis causa?
30

A igreja tem autoridade e quaes os limites desta? Ha objectos mixtos
sobre os quaes a Igreja e o Estado tem autoridade'?

Termo da prelecção oral.
Aos 17 de Junho de I87I reunidos em C ongregação so SrB,Dr8.Aguiar,Se
go,SilTeira, Bandeira,^rigio,Pinto Junior,Tarquinio,Araujo e João

Thomé sob a presidência do Sr.Dr,Aguiar,(TÍBto ter officiado, que não

podia coi^jarecer o Sxmo.Sr.Vice-Directorj em sessão publica foi admittido primeiro candidato inscripto Dr.Paula Sales, ao qual conTidou o

Sr.Presidente da Congregação a subir a cadeira magistral, afim de fa
zer a prelecção oral sobre o ponto tirado na respera, conforme dispõe
o art. 149 do Regulamento Complementar. Tendo o mencionado Dr,Sales
satisfeito essa prova, na qual gastou Tinte cinco minutos; foi admittido eE seguida o Dr,Tavares Belfort, que também a satisfez, gantando

Tinte minutos, e finamente admittido á mesma prova, por sua vez o ul
timo candidato inscripto Dr.Graciliano Baptista, a satisfez,gastando

trinta minutos. Concluída assim a prova da prelecção oral, o Sr,Presi
dente levantou a sessão, convocando-a para o dia

as nove horas da

manhã, para se proceder a leitura das provas escriptas e em seguida ao
respectivo julgamento do concurso, e mandou lacrar o presente termo,

ao qual assignou-se. Eu José H.B.de '^enezes o escrevi,(assignado) Dr,

Pedro Autran da Matta e Albuquerque. digo, ( assignado )Dr.Joa© José Perreira de Aguiar,
Termo de leitura das provas e Julgamento.

Aos 19 de Junho de I87I .reunidos em Congregação os Srs.Drs.Baptista,
Aguiar ,Reg o.Silveira,Bandeira, Aprigi o,PintoJuni or ,Tarquinio,ArauJ o, e
João T homéjsob a presidência do Exmo,Sr,Conso,Autran,Vice-Director ,
em sessão publica, compareceram os candidatos inscriptos Drs.PrancO.de

Paula Sales,José Joaquim Tavares Belfort,© Graciliano de Paula baptis
ta, e sendo aberta a urna das ccmposições escriptas,cada candidato recebe
a me lhe pertencia, e fez a leitura na forma do art. 153 do Reg,Comple

mentar. Concluida a leitura, passou a Congregação em sessão secreta a
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julgar Bobre o nerecimento dos candidatos sendo rogaes os Lentes acima mencionados, menos o Consfi.Baptista, que se retirou visto ser

pai de um dos candidatos, e nSo poder por isso tomar parte alguma
como não tem tomado, nos actos do concurso; o Lr.Aprigio Guimarães

por^ser incompativel com o seo tio o Sr.Dr,Aguiar, e o Exmo.Sr.Vi

ce "^irector por nSo ter assistido a prova da prelecção oral, Distribuidas pelos oito Lentes votantes xana porção ae sedülas em branco
e três series de três sedul&s contendo cada uma o nome de cada um
dos coBCurrentes, declarou o Exmo.Sr.Vice-Director, que se ia proce

4

der s votação, na conformidade do art, 157 do Regulanento Comple
mentar,sobre qyal dos candidatos deveria occupar o primeiro lugar.
Recikhi.das es sedulas a urna e procedendo-se em seguida a apuração
deo o seguinte resultado; cinco sedulas com o nome do Lr.FrancC.de
Paula Sales, e tres con o nome do Dr.José Joaquim Tavares belfort,
pelo que foi considerado o Lr.Paula Sales como proposto em-primei
ro lugar. Correndo segundo escrutinio afim de saber-se qual dos últimos candidatos deveria occupar o segundo lugar foi o resultadoo ^
seguinte: cinco sedulas com o nome do Dr.Tavares Beldort, duas com
io nome do Dr.Graciliano Baptista, e uma em branco-; pelo que foi con
siderado o Dr,Tavares Belfort ccoio proposto em segundo lugar.Corren
do finalmente terceiro escrutinio afim de saber-se se o Dr.Gracili

ano Baptista deveria ser proposto em terceiro lugar, acharam-se

na

urna oito sedulas com o nome do referido Dr.Gracilieno Baptista,que

ficou assim considerado cqdo proposto em terceiro lugar. Terminado

o julgamento o Bxmo.Sr.Vi ceDirector, mandou lavrar o presente ter
mo e o assignou. Eu José H.B.de Menezes,Secretai"io, o fiz.( Assignado ) Dr.Pedro Autran da Matta e Mbuquerque.

->-3'
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Prograama.

Has causas criminaes o interrogatório feito ao réo é acto
essencial de nodo que, faltando elle, fique o processo nullo ?
O Secretario,
José Honorio Bezerra de Menezes.

Una vez reconhecida e regularmente admittida a punição dos
delictoB, como uma necessidade indeclinável á existência da socieda
de, á sua paz e felicidade, nada mais necessário, e de tão grande al-

cançe, como o regular-se o modo pratico, pelo qual deva o poder pü-- ^
hlico por meio de seus agentes tornar effectiva a mesma punição.
He, portanto, para exacta e perfeita garantia dos direi
tos e para que uma sentença condemnatoria encerre era si o principio
de justiça, que neste ponto são muitas as prescripções das leis,produsindo sempre os seus effeitos salutares, já em favor do offendido

já em favor do mesmo réo, e já em favOr da sociedade mesma, que nada
mais deve desejar, do que, a paz da rigorosa punição, todos os mei
os de evitar os abusos, sempre productores de funestas conseqüências.

Entre as differentea disposições das nossas leis criminaes se en
contra algumas, que disem respeito ao interrogatório do réo, tan to
no Juízo da formação da culpa, como na occasião do julgamento,vari
ando ás vezes segundo a natureza de alguns crimes e segundo o cara
cter de certas pessoas.

Compulsando a legislação ve-se logo a disposição do art. 148 do
Codigo do Processo Criminal refèrir-se de um modo claro e preciso

ao interrogatório do réo na formação da culpa nas seguintes pala
vras:- em cujo acto poderá ser interrogado pelo Juizo- &

Esta disposição do citado Codigo he tembom aceita, sendo repeti
da no Regulamento de 31 de Janeiro de 1842 art. 269, o qual diz:No mais que pertence ao processo da formação da culpa, se observa

rá exactamente o disposto nos arts I42:(&:Ainda o citado Regulamento de 31 de Janeiro dispõe no art. 285;que Bi pela inquirição das testemunhas, interrogatório do indiciado
dellnguente- Sc

Peitas estas observações quanto ao interrogatório do réo no Juizo

da for»açâo da culpa, vejaBOs as disposições das citadas leis sobre
o interrogatório por occasião do julgamento, distincto sem duvida do
primeiro, de que falíamos.

Diz o art. 259 do Codigo do Processo Criminal: - Pormado o segun
do Conselho Se o Juiz de Direito fará ao accusado as perguntas &.
Por outra disposição do Regulamento de 31 de Janeiro de I84I so

bre este ponto, disposição ainda hoje observada, se ve: o seguinte:-

Ponnado o Conselho,diz o art. 358, e prestado o juramento £c, o Juiz :
de ^ireito procederá ao interrogatório do reo Se.

De todas estas disposições e de sua rigorosa apreciação em presen
ça dos princípios da sciencia, o que poderá resultar com relação á
questão do programna ? Será um acto essencial o interrogatório ao réo
e de modo que não sendo feito; produsa nullidade do processo?

O interrogatório em ambos os casos são medidas, que o legislador
julgou convenientes , ja quanto aba esclarecimentos dos factos, objecto do processo, e já quanto ao proprio réo para sua defesa; mas enten
demos que somente o segundo he essencial

Com effeito, que elevada influencia poderá ter a falta do interro-

gatoria do réo na formação da culpa, se este Juizo, pode-se diser,he
meramente preparatório, se nelle não pode o réo produzir prova algu
ma, se nelle o Juiz pronuncia simplesmente e para isto b® bastante a
existência de presumpçoes.

^ue effeito poderá ainda produsir semelhante falta, de que agora
falíamos, que direito importante offende e que prejuiso enorme traz

ao réo, se este na occasião do julgamento, no Tribunal do Jury ou pe
rante o Juiz de Direito nos crimes da competência deste quanto ao jul
gamento, pode produsir uma defesa plena e ahi offerecer todas as pro
vas que possam declarar sua innocencia?

Sxaminando-se attentamente 'as disposições citadas, ve;Be uma notável
differença quanto ao modo porque se achão escriptas todas ellas.
Assim tratando âo interrogatório na formação da culp.a diz o codigodo Processo Criminal art. citado:- poderá- o que foi sanccionado
pelo artigo 269 do Regulamento de 31 de Janeiro de I84I.

Tratando, porem, do interrogatório do réo perante o Jury,tanto o
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Codigo do Proc.art. 259, como o citado do Regulamento disem, o pri
meiro; fará e o segundo no art, 558; procederá,-

Deve-se, pois, concluir, que no primeiro caso a disposição he fa
cultativa e no segundo impõe uma obrigação ao Juiz, o que ainda cor
robora a nossa opinião.

As leis não fulminão de nullo o proeesso, em que se preterio o

interrogatório do réo; mas a sciencia mostra com os seus princípios
que no primeiro caso referido quesi se pode dizer, que não ha nullidade, mesmo accidental ao passo que no segundo a nullidade exeiste e

he substancial, pois ataca uma garantia importante, como he o in

terrogatório do rêo na occasião do julgamento,e quando deste julga
mento lhe tem de resultar, não uma simples procuncia, ccmo no pri
meiro caso, mas a imposição de uma pena, que deverá soffrer.
E nestas circunstancias não he evidente a importância de um tal

interrogatório no acto do julgamento? líâo he prejudicar restringir
a defesa muitas vezes na explicação do facto, que o réo deve fazer
e que tem grande influencia para seâ^ julgadores ? Parece-nos claro.

Aii;da no art, ^32 do Cod, do Proc. se exige em interrogatório do
réo, e seja-nos permittido naquelle caso conai.deral-o também essenci-

al, pois que está em relação á um termo também essencial; porque ten
do quando menos a mostrar os casos

em que deve ter lugar o procedi

mento official, alem de outras garantias.

Em ultima conclusão, e por estarmos fatigados, deremos, que o in
terrogatório, de que falia o programma, torna-se essencial no Juizo

do julgamento e com as observações que deixamos expendidas, sendo que
na formação da culpa nunca poderá produsir nullidade do processo;e
caso queiram reconhecel-a,será puramente accidental e supprida cwn o
interrogatório por occasião do julgamento, e mesir-o perante o Juiz
Municipal.

Eis o que permittirair as forças em uma prova tão ardua, sirvanos
isto,pois, de merecer a benevolência de nossos sábios julgadores.'
Paculdade de -L^ireito 14 de Junho de IB7I,

^ ^

l^r, Gracíjiano de Paula Baptista.

Programma.

Has causas criminaes o interrogatório feito ao reo he acto
essencial, de modo que, faltando este, fique o processo nullo ?

Sala das Congregações l6 de S^unho de I87I.
O Secretario,
José Honorio Bezerra de Meneses.

A defesa he de direito natural, e ninguém deve ser condemnado sem primeiramente ser ouvido e convencido,

Estes princípios, que decorrera da rasao, e devem ser reco

nhecidos por todos as legislações, que tem por "base a justiça e o di
reito, não forão excluidos de nossas leis criminaes.

Toda a restricçâo feita ao principio de defesa he uma tyrania, e a ommissão de qualquer de suas garantias nSo deve proceder pa
ra a oppressâo.
Mestas idéias entendemos que a falta do interrogatório do reo

visto importar sua defesa annulla o' processo contra elle instaurado.

As nossas leis do processo criminal confirmam esta asserção.
Com effeito, tratando do processo suramario, o Codigo do Pro

cesso Penal estabeleceu no art. Í32 que " logo que um criminoso pre
so em flagrante, for á presença do Juiz, será interrogado sobre as ar-

guições, que lhe fizerem o conductor e as testemunhas, que o acompa
nharem, do que se layrsítá terrno por todos assignados.

Hesta disposição a lei he bera expressa- será interrogado; e

não permitte simplesmente este acto, que poderia talvez ser dispensa
do pelo Juiz; porque elle importa para o reo sua defeza; e tanto he
assim que so no caso de resultar do seo interrogatório suspeita con
tra elle procederá o juiz na formação da culpa, como dispõe o art.
133 do mesmo codigo,

No pcocesso da prisão sem culpa formada*, o interrogatório he
pois um acto essencial»

Comprehende-se que seria um acto arbitrário e inqualificável
que um Juiz, ouvindo somente as testemunhas que accusam o indiciado,
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não interrogasse a este sobre o facto, que lhe he àrguido,
No processo ordinário tambein se observara os mesmos principios.
O art. 285 do Regulamento nfi 100 de.31 de Janeiro de 1862 esta

tuo que " se pela inquirição das testemunhas, interrogatório ao in

diciado delinqüente, ou informação a que tiverem procedido, as auto
ridades criminaes se convencerem da êxistencia

do delicto, e de quem

seja o deliquente, declaravão para seu despacho nos autos,,que jul
gam procedcatee queixa, denuncia, ou procedimento ex-officio &-

Da disposição deste artigo ve^se que o interrogatório he um acto essencial, pelo qual os Juizes deverão chegar ao conhecimento da
existência do delicto, e de quem seja o delinqüente; não basta a in

quisição das testemunhas, nem as informações, aque tiverem prescedido;
porque estes actos, se algumas vezes podera estabelecer por si a ver

dade dos factos, em neniium caso podem preterir ao indiciado o direi

to de defeza, que encontra no interrogatório para contestar, expli
car e retificar as arguições, que lhe são feitas.

È tanto a falta do interrogatório do reo induz nullidade ao pro
cesso, quanto isto se deprehende da disposição do artigo 290 do Regu

lamento nô 120, o qual prescrevem aos Juizes líunicipaes, quando rece
berem os processos, intaurados pelos Delegados e Subdelegados para
sustentarem ou não a pronuncia,procedam as diligencias, nue julgarem

necessárias, no fim sanarem as faltas, que induzam a nullidade do pro
cesso.

No artigo 291 o citado Regulamento menciona essas diligencias,
e entre ellas vem o interrogatório do reo, que os Juizes deverão or

denar, se por ventura não contar dos processos, que lhes tiverem sido
enviados.

Da confrontação das disposições destes dous artigos resulta cla
ramente que a falta do interrogatório do reo he omissão, que induz

nullidade; tanto que o Juiz deve logo ordenar que a elle se proceda
antes do seu despacho de pronuncia.

Portanto o interrogatório aoreo he tão essencial, que delle não

se pode prescindir, sem que se annulle o proces80;e tão essencial que
he um dos primeiros senão o primeiro, a que deve proceder o Juiz

-

"
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Copia authentica de todos os actos relativos ao processo do ultimo
concurso a que se acaba de proceder nesta Faculdade de Direito do
Recife,
Termo de abertura.

Aos quinze de Fevereiro de mil oito centos e setenta e um foi posto

a concurso com o praso de seis mezes, para os que se quizerem ins

crever o lugar de Lente Substituto desta Faculdade, vago pela nomea
ção do Dr.Tarquinio Braulio de Souza Amaranto para a Ia cadeira do
anno do qual era proprietário o Dr.Aprigio Justiniano da Silva

Guimarães, que foi tranferido para a 2a do

anno que vagou pela

jubilação do Lente proprietário Cens o.Dr.Pedro Autran da Matta e Al1

buquerque, E para constar eu José Honorio Bezerra de Menezes Subs

crevi este termo que vae essignado pel o Exmo.Sern.^irector.( assigna.
do ) Visconde de Csmaregibe,
Termo de inacrlpção

Aos vinte três de Março de mil oito centos e setenta e um comparece©
0 Dr.Francfi, de Paula Sales, e tendo apresentado os documentos exi

gidos pelo art®. 37 dos Estatutos inscreveo-se para o concurso a-va
ga deixada pelo Dr.Tarquinio B.de Souza -Garanto, E para constar eu

José H.B.de Menezes, Secretario lavrei este termo que vae assignado
pelo Exmo.Senr.-^^irector, e pelo respectivo concurrente ( assignado )
Visconde de Camaragibe .Franc®. de Paula Sales.

Aos dezesete de Abril, de mil oito centos e setenta e um comparece©

o Dr.José Joaquim Tavares Belfort, e tendo apresentado os documentos
exigidos pelo art®. 27 dos Estatutos, inscreveo-se para o.concurso

á vaga deixada pelo Dr.Tarquinio B.de S,Amaranto, E para constar eu
%

José Honorio B.de Menezes, Secretario,lavrei este termo nue vae assít/
gnado pelo Exmo.Senu. Director, e pelo referido concurrente( assigna

do ) Visconde de Camaragibe, Dr.José Joaquim Tavares Belfort.

Aos dezesete de Abril de mil oito centos e setenta e um compareceo o
Dr,Graciliano de Paula Baptista, e tendo apresentado os documentos

eigiâOB pelo artigo 37 dos Estatutos, Inscreveo-se pare o concurso a

a.

▼aga deixada pelo Dr.Tarquinio B.de Souza AniaranliO. E pai-a conetai"
eu José H.Bezerra de Menezes, Secretario, larrei este termo que vae
assignado pelo Exmo.Senr.Eirector e pelo referido concurrente (assignados) Visconde de Caicaragibe Dr.Graciliano de Paula Baptista.

Aos doze de Agosto de •'■871 coHipareceo o Dr.Ar.tfi. Carneiro Antunes

Guiaiarães, e tendo apresentado os documentos exigidos pelo artigo
37 dos Estatutos, inscreveo-se para o concurso á Taga deixada pelo
Dr.Tarquinio B.de Souza Garanto, Eu José H.B.de Menezes, Secreta
rio, subscrevi este termo que vae assignado pelo concurrente e pelo

Exüko.Senr.Vice-Eirector ( assignados) Dr.Autrari.Antonio Carneiro
Antunes Guimarães.

Aos ^4 de >»gosto de I87I eompareceo o Dr.Franco, Pinto Fessoa e ten

do apresentado os documentos exigidos pelo art®. 37 dos Estatutos,
inscreveo-se para o Concurso á vaga deixada pelo Dr.Tarquinio B.de
Souza Amaranto. Eu José H.B.de Menezes, Secretario, fiz este termo
que vae assignado pelo concurrente, e pelo Exmo.Senr.Vice-Director
(Assignados) Dr.^tra.Dr.Franco. Pinto Pessoa.

Termo de encerran.ento

Aos 16 de Agosto de 1871 ás 2 horas da tarde, tendo findado o praso
da inscripção aberta pare o concurso á substituição vaga pelo acces80 do Dr.Tarquinio B.de S.-Garanto, a Lente cathedretico, mandou o

Exmo.Senr.Vice-Directo" lavrar este termo de encerramento, que vae
assignado pelo mesmo Exmo.Senr.Vice-Director. Eu José H.B.de Menezes
Secretario, este fiz. ( Assignado) Dr.Pedro Autren da Matta e Albu
querque .

Termo de apresentação dos pohos e habilitação
dos candidatos.

Aos 16 de Agosto de I87I reunidos em Congregação os Srs.Dre.Aguiar

Rego, líande ira Pilho, Pinto Júnior, Aprigio Tarquinio, Araújo,e ConsB.
Baptista, sob a presidência do Bxmo. Sr .ConsO . Autra, Vice-Director,
mandOi este ler os nones dos candidatos inscriptos, a saber- urs.

Franco, de Paula Sales, José Joaquiii Tavares Belfort, Graciliano de
Paula Baptista, AntQ. Carneiro Antunes GuiTiar?ep, e Franco. Pinto Pes
soa, e apresentar os docunentos exibidos por cada u» dos mesmos can
didatos. Suscitan duvida a respeito de um dos documentos do Dr.Pinto

Pessoa, resolveo a Congregação adiar o Julgamento das habilitações
para o dia 19 do corrente, ouvindo sobre a duvida o respectivo can

didato, na conformidade do art. 37 dos Estatutos, e ficando desde já
encerrado o termo da inscripçao. S para constar eu José H.B.de Mene
zes, Secretario, lavrei este termo que vae assignado pelo Exmo.Ssnr.

Vice-Birector.( assigna<í.o) Br.Pedro ■^tran da líatta e Albuquerque.

Termo de apresentação dos pontos e habilitação dos
-Candidatos.

Aos 19 de Agosto de I87I, reunidos em Congregação os Srs.Brs,Baptis
ta, Aguiar, Rego, Bandeira, Pito Junior,Tarquinio e Joio Thomé,sob

a presidência do Exmo.Senr. ^ice-Birector, ^ oncc . Autran, e tratandose de julgar sobre as habilitações dos candidatos inscriptos, foi em
primeito apresentada, e unanimemente aceita, a justificação produsida pelo Br.Pinto Pessoa, sobre a não apresentação de sue carta de
Boutor, e sim da certidão da expedição desta, extrahida do registro
da Secretaria da Faculdade, circunstancia esta que suscitara e duvi
da constante da acta de 16 de Agosto. E como por occasião de exami-

rar-se os documentos exifeidos pelo candidato Antunes Guimarães, en
trasse em. duvida se se poderia aveitar a carta de Br.por elle apre

sentada, visto não estar assignada pelo Presidente do acto.que foi

o Br.José Anto. de Figueiredo, e se acha actualmente com licença e
ausente da Provincia; sabmetteo o Exuo-Sr.Vice Birector* este negocl0 á votação, sendo decidido en escrutinio secreto por maioria de vo
tos, que se aceitasse a carta apresentada, pelo que passando a Con

gregação, á vista dos nomes e documentos de todos os candidatos ins
criptos, a julgar se se acharão elles no caso do art. 37 dos Estatu
tos, decidio affirmativanente em escrutinio secreto por unanimidade

de votos. Sendo apresentados os pontos pelos Lentes presentes ( me

nos o Sr.Consc.Batista, que por ser pai de um dos candidatos tornou-se
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iupedido para tcwiar parte nos ectos do concruso) enviados os relati
vos es naterias de suas cadeiras pelos Srs.Brs.Apfcigio e Drumiiond.que
nao conpareceraii, laltando os da cadeira do Sr.ConsO.Silveira,que os

não deo, e nen nandou, e alguns de Direito Natural sobre cuja matéria
o Sr.Dr.João lhojcé, que está leccionando, apenas deo cinco pontos; a
Corjgregaçâo nomeou para a CceimissEo de nua trata o art. 126 do Regula-

. rente í^orplereritar os Srs.Drs.Rego,Bandeira,Pinto,Tarquinio e João
Thoré, ^QBíiissSo que ficou composta de íjuetro Lentes Cathedratic os e
ur só Substituto, por que o outro em exercicio, Dr.Corrêa de Araújo,
participou que se achava no Jury.Eieita a Corrissao o Exmo.Serm.Vice

Director convocou a Congregação para segunda feira 21 do corrente,afir de ser approvado o trabaino da mesma Conaiissao. S para constar

eu José H.B.de Menezes,Secretario, lavrei este termo que vae assignado pelo Exro.S enr.^ice Director ( aseignado) Dr.Pedro Autran da Matta e Albuquerque.
Termo de escolha e apprQvação dos pontos

Aos 21 de Agosto de I87I reunidos er Congregação oe Srs.Drs. Baptista
Aguiar, Rego, Bandeira, Aprigio Pinto Júnior, e Tarquinio, sob a pre,

sidencia do Exmo.Snr.0 ons ». Autran, Vice-Director, foram apresentados
e approvadOB os pontos escolhidos pela Conmissão, sendo na mesma occa-

sião marcado pelo Exmo.Sr.Vice -"irector, o prazo de um mez, a contar
do dia 26 do corrente, para a apresentação das theses impressas em nu
mero pelo menos de cem exemplares, conforme dispõe o arto,I28 do Regu
lamento Complementar. Exmo.Snr.Vice-Director ordenou ao Secretar io
que fizesse a remesma dos pontos approvados aos candidatos, e os sci-

entificasse do que fora resolvido sobre a apresentação das theses im
pressas. E para constar eu Josc H.B.de i^enezes,Secretari o, lavrei es
te termo que vae assignado pelo Exmo,Sr,Vice-Director,( Assignado )
Dr.Eedro ■^utran d aliatta e •'Albuquerque.
Termn de remessa dos pontos.

Aos vinte seis de Agosto de I87I remetteo-se por esta Secretaria da
Faculdade a cada um dos Candidatos inscriptos a copia dos pontos esco

lhidos pela Congregação, e que veo em seguida registrados, e scienti-
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ficou-se aoo mesmos Candidatos que deveriâo apresentar no prazo de
um mez a contar desta data, cera exemplares impressos das theses que

houTererr. de sustentar no proximo concurso, E para constar eu José

B.Bezerra de Menezes fiz este termo, que vae assignado pelo Exmo.
Sr.Vice-Lirector.( Assignado) Br.Pedro Autran da ííatta e Albuquerque

Registro dos pontos acima referidos.

Direito Batural.
10.

O dominio do accessorio derira-ee do dominio do principal ou de uma
occupação especial?
20

Podem-se separar oe modos dé adquisiçao do titulo sobre que se fun
de 8. propriedade ?
óo

Pode-se dar collisao entre os direitos concebida de modo que um con
tradiga e destrua inteiramente o outro?
40

O direito real deriva-se do pacto ou da tradição
'
50

As descobertas ou producções scientificas e infustriaes constitui

rão verdadeira propriedade ?

Direito Romano
10

O beneficio de restituição in integrum ê pessoal ?
20

Os interdictos possessorios, effeitos da posse são direitos reaes
ou pessoaes ?
30

Qual o fundamento da conditio ex causa furtiva ?
40

Pode-se oppor a excepçio de compensação á acçâo de ccmmodato ?
50

Compete ao menor o direto de pedir restituição contra oe actos ou
contractos daquelle de quem é herdeiro

Direito Publico

Se o poder legislativo deíe ser permanente ou periódico ?
20

Sc o suffragio universal é urna conseqüência legitima da soberania
do pOTo
30

Se para o bom desempenho das funcçoes judiciaes a pluralidade dos
Juizes ncE tribunaes é preferível a unidade
40

6.

40.

Se é ccqjipatiTel cora a boa organieaçâo do poder judicial attribuir excluBiTsmente ao poder executlTO a nomeação dos juizes.
0,0.

S e a soberania e o gOTCrro são cousas idênticas ou distinctas entre si.
Direito das Gentes.
Ia

O bloqueio é autorisado pelo Direito das Gentes absoluto ?
20.

Bm tempo de guerra será licito abrir ou interceptar cartas particula
res e officio do gOTcrno inimigo ?
30.

Feita a alliança, e sobrevindo depois a guerra, o governo alliado tem
direito de examinar a justiça desta ?
40

Podem as nações belligerentes limitar o commercio das neutras?
50

Uma nação pode fechar ás outras os eeos mares interiores para os quaes

s6 possa entrar-se por um estreito comprehendido na linha de respeito?
Direito Constitucional
10

Ho caso do arto, 61 da constituição a cainara recuesnte terá o direito

de negar-se á reunião com a outra ou será a isso obrigada ?
20

O Imperador poderá perdoar os ministros de Estado por crime de respon
sabilidade ?
30

O príncipe, herdeito presumptivo será inviolável e sagrado ou estará

tanbem comprehendido na disposição do art. 47 § lo da '-onstituiçâo ?
40

Se o principio da não retroactividade das leis consagrado nc § 3Q, do
art. 179 da Constituição é absoluto ou admitte excepÕes.''
50

Ho caso do art. 15 § 70 da constituição, em nue a Asembléa Geral es
colhe nova dymnastia depende esta escolha da sancçâo do Imperador ?
Diplomacia.

Os poderes de um ministro diplogietico cessão pela morte, abdicação
ou deposição do seo soberano, ou dquelle perante quem foi acreditado?
20

Os previlegios da família do ministro expirão c an a morte deste ?
30

Os Estados tem obrigação de admittir em seo território emmissarios
secretos? e no caso affirmativo gozarão estes das mesmas imminidades
previlegios dos ministros ostensivos ?
40

Um Estado pode legitimamente receber ministros do Governo de uma par
te qualquer de outro paiz revoltado contra o seo soberano ?

7.

52

As offensas feitas a um ministro diplomático serão motivos justos
para uma declaração de guerra ?
Direito Ecclesiastico

A leis de amortização são compatíveis ccm a soberania e independên
cia da Igreja ?

Terá o Bstado o direito de limitar o numero dos subditos que se quizerem dedicar ao serviço da Igreja ?
32

O episcopado differe easencialmente do presbiterado ?
42

As causas matrimoniaes sem distincção pertencera exclusivamente ao
foro ecclesiastico ?
52

No Brasil a collaçSo dos parochos é livre ou necessária ?
Direito Civel ( 32 anno )
12

Pelo direito pátrio será adinissevel a renuncia da ccmmunhão de bens

entre os cônjuges, depois de já

induzida?

20

Será valido o casamentopor carta de ametade estipulado am escriptiura ante nupcial cora cláusulas que o modifiquem''
32

Julgado nullo o contracto dotal por vicio radical, terá lugar entre
Os cônjuges o regimen da communhão de bens ?
42

A mulher que casa c an dote feito por seo marido de metade dos bens

do seo casal, no caso de que falleça elia primeiro, sem filhos desse
consorcio, será excluido da respectiva ccmraunhâo *'
52

As dividas contrahidas quer antes, quer na constância do matrimônio,
mas pagas durante ella.como serão computadas ?

Direito Criminal

I)

Os mandatários e cúmplices do rapto ficao isentos da pena pelo facto
do casamento do raptor ?
22

Pode era algum caso o consentimento prestado ao delicto, pela parte le
sada isentar o autor da pena ?
32

O que ccmmette um crime justificável fica sujeito á reparaçãodo damno que com o mesmo crime carsar a terceiro •'
4C

Em vista dos arts 2l9 e 222 do Codigo Criminal que pena cabe ao de
floramento ccm violência de uma mulher virgem menor de 17 annos''
52

A

morte é legitima ?
Direito Civil ( 42 anno )
12

. Se o testamento posterior revoga sanpre o anterior, ainda que não coi
tenha clausula expresa de revogação ?
22

Se é valido o testarflento feito por pessoa possuída de violento access
de

ira ?
32

se as corporações de mão morta podem adquirir por testamento^

8,

40

Os bens emphiteuticos sSo essencialmente indivisíveis 1?.
50

E' valido o pacto pelo qual um filho renuncia a herança paterna me
dia te certa quantia recebida do pai era sua vida ?

Direito Comraercial.

10

Serão validos os contractos cctnmerciaes celebrados por aquelles a
quem o codigo prciiibe commerciar ?
20

A classificação dos actos de mercancia feita pelo artigo 19 do Decre
to nO 737 de 85 de Novembro de 1850 pode ser considerada completa E
30

Os fiadores ccmraerciaes gozâo do beneficio de excussãi. e divisão ?
4o

A disposição do arto.l27 do Codigo Comraercial estará de accordo com

os princípios reguladores da celebração dos contractos, e não contra
riará os interesses do commercio ?
60

A gestão mercantil será por sua natureza gratuita ?
Direito Marítimo
10

O capitão que carrega a luaro commum sobre a carga, pode mandar por
sua conta para o porto a qae se destina, carga da mesma especie era
outro navio ?
20

Pode-se segurar um lucro que se espera fazer era uma especulação com
raercial?
30

Será fundada em boa razão a divisão do producto dos effeitos salvos
entre o segurador e o dador a risco, como determina o artigo 648 do
Codigo Comraercial ?
40

A contribuição para as avarias é devida pelos dadores a risco e po
dem estes eximir-se delia

por convei^ão ?

50

Podem 08 c oproprietari os de ura navio estipular entre si condicções
contrarias aos poderes que o codigo Comraercial concede á maioria dos
mesmos ?

Hermenêutica Jurídica»

10

Se

motivos da lei e o fira da lei exprimem a mesma cousa ou se são

coasas dietinctas, de modo que cada uma dellas possa servir de fun
damento a diversas interpretações?
20

Se a interpretação por analogia cabe no direito singular ?
30

Se pode haver interpretação de alguma lei, a qual interpretação se
funde unicamente

no direito natural?
40

9.
4.

Poderá haver interpretação de ueo seni julganentos precedentes que tiTeseem constituído e coní'ormadu este mesmo uzo ?
5fi.

S e no direito criminal cabem a interpretação extensiva e a restrictiva
Theoria do ^'rocessQ.

A prescripção fica logo interrompida pela citação para o juizo conci
liatório ou para isto é mister a citação para o contencioso ?
2.

Se o Promotor Publico pode a um libello ja exhibido em juizo fazer addiçoes ou emendas ja com relação a qualificação do crime, e ja can re
lação as circunstancias aggravantes ?
3

Para a acção de juramento da alma pode dar-se a. citação por editos e
pode o réo ser admittido a jurar por seo procurador
4.

Se as acçoes de nullidade do motrimonio e de divorcio devem ser prece
didas de conciliação no juizo de paz ?
5

Se a justilicaçio
é preliminar indispensável nas acçoes de
.l'icaçÍo de
de sevicias
sevici
(ii
-rnrr.i n ?
9
divorcio

,

'

Economia Politica

O credito concedido ao consumidor prejudica a classe operaria ?
2

Qual o principio justificativo da renda da terra *>
3

O salario do obreiro é dé accordo c cm os principies de uma justa dis
tribuição da riqueza produsida ?

.

4

O principio da associação é absoluto e deve abranger todas as rela
ções econcçnicas ?
5

O credito por si só augmenta realmente a riquesa de um paiz ?
Direito Administrativo
12

A juxisdicção administrativa será delegavel ?

O processo administrativo actual terá numero determinado de instâncias
3

o recurso interposto das autoridades ecclesiasticas para o conselho de
Estado será politico ou administrativo ?
4

Poderão as nomeações dmissÕes dadas pelas eamaras municipaes a empre
gados seos ser revogadas pelo Presidente da Província. •>
5

Estará a actual, organisação da adMinistraçâo municipal entre nòs em
harmonia c om as prescripçÕes da sciencia administrativa ?
Termo da entrega das theses.

Aos 26 de setembro de I87I foram entregues nesta Secretaria as theses
e dissertações impressas dos candidatos inscriptos Dre.José J.Tavares
Belfort, Graciliano de Paula Baptista, Anto. Carneiro Antunes Guima-

rães e ,,.anco. de Paule salee. lio meB„.o dia fez-se a distribuição das

10.

mesmas theses e dissertações entre os candidatos e "respectivos Len

tes em exercido, avisando-se a uns e outros de que a arguição reci
proca terá lugar no dia quarta feita 4 de Outubro ás dez horas da

manha. E para constar eu José Honorio Bezerra de Menezes, lavrei es-

te termo, que vae aseignado pelo Exmo.Senr.Vice-Director ( assignado)

r

Autran da Matta e Albuquerque.

Termo de ppresentaqSo dos tontos para a pro
va escripta.

m
•9.

AOS treze de Outubro de I87I reunidoe em Congregação eo Srs.Dre.Ba-,

ptista, Aguiar, Sego, Sllreira, Bandeira illho, Tarquinio, Druimond,
Araújo, Joeo Thomé, e Coelho Rodrigues,sob a presidência do Bxmo.Sr.
Vice-Bireotor, Consa.Autran, e passandose a dar cumprimento aoartl-

go t29 do Regulamento Complementar, leram em primeiro lugar eleitos
para a Comissão encarregada da escolha dos pontos os Srs.Drs,Bandei

ra SiJiho.Tarquinio, Drummond, João Thomé e Coelho Rolz,oa quaes, de
pois de escolherem os trinta pontos de que trata o citado artgo 139
submetterão-nos ao Juizo da Congregação, que os approvou. Em seguida
o Exmo.Sr.Vioe-Birector, numerou os referidos pontos approrados,e man
dou por em uma urna os números correspondentes dentre os quaes tirou
t primeiro Candidato inscripto Dr.José Joaquim Tavares Belfort,peran
te a Congregação e os outros tres concurrentes o numero sete o qual
corresponde ao seguinte programma," E- absoluto o principio que não
admitte a ignorância do direito como motivo dirlmente da criminalida

de "" Para vigiarem as quatro »oras do trabalho escrlpto, que começou
ao melo dia, foram sorteados os Srs.Drs.Aguiar e Silveira para a pri

meira hora; Drs.Drummond e coelho Rodrigues para a segunda; Drs.Rego
e Tarquinio para a terceira; Drs.Araújo e João thomé para a quarta;de

pois de cumpridas estas disposições recclheram-le a uma das salas cs
quatro candidatos ineoriptcs- Drs José Joaquim Tavares Belfort,Graoilianc de Paula Baptista, Anto.Carneiro "ntunes Oui^arães, e PrancQ,
Pinto Pessoa, e fizeram o trabalho eaoriptcídursnte as quatro horas
marcadas para esse fim, deppls do que foram as quatro provas esoriptas
encerradas em uma urna de tree chaves, de uma das quaes tcmou conta
o Bcno.senr. Vioe-Bireotor.e das outras duas, os deus Lentes ie

1

■

II.

iiora, cumprindo-ee todas as mais disposições dos artigos 145,146, 6
147 do Regulamento Complementar, E para constar eu José H.Bezerra

de kenezes Secretario, fiz este termo que vai assignado pelo Exmo.
Sr."ice-Birector.(assignado ) Dr.Sedro Autran da Jiatta e Albuquerque.
Registro dos pontos approvados para a
prova escripta.

Quaes as relações existentes entre o direito a moral e a politica''
2»

Qual o melhor systema de organisação da propriedade na vida social^
30

O Estado terá o direito de mudar o systema actual da propriedade ?
A medida da penalidade deve ser regulada pela gravidade intrisica

do delicto apreciada pela lei moral ou em relação ao interesse soci5

complice de um delicto, para cuja execuç praticou-se

um outro delicto, responde somente pelo que fez onjecto do mandato
ou da cttuplicaáade, ou por ambos ?
6

O perdão e a amnistia podem ser regeitados uma vez oue não teniiÃo siCIO pedidos ?

•
7

Tr. motivo dinmente
O.principio
Clue não admitte
fno
da-criminalidade
?

ra^c?S?Seí.S''?^

a ignorância do direito co-

deveres e direitos cir-sacra ? Qual a regra pa9

freeesBO criminal abolindo o previlegio do
+toQ da
dfl Religião
w
é rasoavel,
consentanea
aoespiriChrista, e aos °rime
interesses
do Estado
?
10

Definido o dogma da infallibilidade do Papa qual será a utilidade
808 concilios, e se convirá alguma vez convocal-os
'
11

O que e letra de cambio? Em oue se distingue da de terra e doa ou-

0^eí=íal°?

mercantiB, de que trata o art.426 do ocdigo
12

Em que se fiintinpe a sociedade anonyraa da em comraandita e quaes as
vantagens que ellas offerecem ao commercio *'

O que e encosso? Quaes ee suas especies e effeitos^
14

administração cura a justiça os pontos de con-

tacto e as differenças entre uma e outra*?
15

'

Definir o poder raunicipa; indicar a sua verdadeira theoria. os viciOfi e lacunas da nossa organisaçao miniciparl '?
, .
.
16
Será
justificável
o beneficio
da restituição integral ante os princi
piOB da estabilidade dos ccntractos, e as garantias outorgadas peèa
rem^feitas 5
gozão delles contra as lezoes que lhe fo17
A rista da legislação patria moderna poderão ser legitimados por sub

sequente matrimoruo os íilhos adulterinos e incestuosos •?
16

JüOEtrar que dií ferança existe entre bens moveis e iramoveis; qual a im-

12.

ptrtancia pratica desta divisão de beris, e quantas especies ha de bens
irnmoveis ?
19

O que é representação; em que se funda e que differença existe entre
ris a herança por direito de representação e por direito de transmis
são ?
20

Sm que o legado differe da. herança; sobre que ccusas pode recahir c le.
gado e se é valido e legado deixado por falsa causa ?
O augmento da riqueza importa augmento de valores
22

E* de accordo com os princípios economicos que o fabrido da moeda se
ja Donopolis dos governos ?

•A divizãe do trabalho terá o effcito de .^mbruteoer o operário"?
24

Os estrangeiros naturalisados e os nao catholicos podem ser Senadores
do Império
25

O veto sus-pensivo consagrado pela nossa Constituição é preferível ao
veto absoluto ?
26

Tera uma nação o direito de oppor-se á formação de grandes exércitos
e armamentos nse nações visihhas ?
27

E' conforme a índole do governo representativo que os Senadores e De
putados possao ser nomeados ministros de Estado '>
28

Dada a queixa nos termos do artigo 73 do Codigo do Processo pelo Pro
motor publico e perdão da parte offendida períme a acção
29

O corso é Justificável perante os princípios do direito das gentes ab
soluto ?
30

O tempo de loucura superveniente deve^ser computado na pena
acha cumprindo o condemnado ?

que se
*

Termo de apresentação e escolha dos pontos para
a prova oral.

Aos 16 de Outubro de Í87I reunidos em bongre-

gaçlo os Sre.Drs.Baptista, Aguiar, Rego,Silveira.Bandeira,Aprigio,Pin
to Júnior,Tarquinio, Drummond, Araújo,João Thwoé, e Coelho Rodrigues,
sob a presidência do Bxmc.Sr.Vice-Dírector foram apresentados pelos
respectivos Lentes os pontos relativos as matérias que leccionaraii.

Em seguida foram eleitos os Srs,Drs.Aguiar,Silveira,Tarquinio,ArauJo,
e Joaó T hane para a Commissao "
lucvcrte a escolha de trinta pontOB^dentre os apresentados. Feita a escolha e approvada pela Congre

gação foram admittidos perante esta os quatro concurrentes Drs.Tava
res Belfort, C-raciliano Baptista, Antunes Guimarães, e Pinto -t^essoa,
o primeiro dos quaes extraiiio da urna o numero dezeseis que corres
ponde ao seguinte programma- dentre os trinta approvados pela Congre

gação e numerados pelo Exmo.Sr.ViceBirector; " A desapropriação por

necessidade ou por utilidade publica offende o direito de prouriedade
em sua eseencia, e conforma-se ccm os principies da justiça econômi

ca social "? O Exmo.Sr.tice -^irector ordenou ao Secretario que desse
a cada um dos concurrentes copia do programma sahido em ponto

a Broíã

edecla-

seguinte ao meio dia começaria

13.

Registro dos pontOB &p-provados pare a -prova oral

le.

Q,ual a forma de Governo da Igreja ?

A disposição do Codigo do Processo Criminal abolindo o privilegio do
foro ecclesiaetico era matérias criminaes é reeoavel, consentanea ao
espirito da Religião "^hristá e aos interesses do Estado ?
3

O Legislador criminal Brasileiro punio na ameaça ( art. 207 do Codigo
Criminal ) a simples intenção criminosa ou um delicto regularmente constituido ?
4

A não ccmpliciidade nos crimes de abuso da liberdade de communicar os

pensamentos ( art. 8 princ.do Godigo criminal) está de accordo com os
verdadeiros principies da justiça penal ?
5

Pode haver ccmplicidade punivel semque haja authoria responsável ?
6

Bm que o legado differe da herança,sobre que cousas pode recahir o le
gado e se é valido o legado deixado por falsa causa ?
7

O oue é represfntaçEo em que se funda e que differença ha entre vir a
herança por direito de representação e por direito de transmissão ?
8

O que são fructos, como se dividem e a auaes delles tem direito confor

me a legiB|aç.ão patria e possuidor de boa ou de má fé ?
9

Ha direito de

necessidade ?
10

Ha"distincção radical entre o direito e a moral ?
11

O que é letra de cambio, enj que se distingue da de terra e dos outros
titules creditorios de que trata o art, 426 do Codigo Comraercial ?
12

Q,ual o melhor systema de organisaçao da propriedade na vida social ?
13

Analysar o artigo 311 do Codigo CjOmmercial?
I 4

O que é endosso, quaes as suas eepecies e effeitos ?
15

As dividas perpétuas", serão de accordo com a justiça e a conveniência
social ?

^16
A desappropriação por necessidade ou utilidade publica offende o direi
to de propriedade em sua essencia e conforma-se ccm os princípios da
justiç economico social ?
17

A Constituição não contrinue para-o íalseamento e dependência da re-'
presentação nacional facultando ao governo pelo art. 33 o empregar Se
nadores e deputados no intervallo das sessões
'
18

Ahorminia entre as provincias e o equilíbrio de seos interesses não

exige que ellas terihâo igaul numero de representantes no corpolegisla?

.19

(Jual será o melhor systema de eleição, directa ou indirecta ?
20

O corso será adraittido pelo "^ireito das Gentes absoluto ?
21

Até que ponto a propriedade inimiga quer publica, quer privada está
subjeita a captura ?
22

14

22

A Resolução de 31 de Outubro de I83I não alterou implicitamente a epocha para admissibilidade do beneficio de restituição integral aos me

nores, como é flixada pela Ordenação LiY,tit.4I § 6C do mesmo modo que
não restringio o periodo para concessão do supplemento de idade- Or
denação LÍT.3C tit. 42 princip, e § lO ?

23 Haverá communhão has heranças e legados su
pervenientes, durante a constância do mat-rimonio, tendo sido contrahido por dote e arrahas ?
24

Ás convenções, matrimoniaes poderão ser modificadas por testamento,ain
da mesmo não havendo filhos ?
25

liostrar por quantos modos se dissolve o poder pátrio por Direito Ro
mano ?
26

Por Direito Romano o consentimento posterior do pai para o casamento
do filho legitima todos os effeitos anteriores ao mesmo
'
27

E' de accordo com os princípios economicos que o fabrico da moeda se
ja monopolio do governo ?
28

O imposto progressivo será mais justo e util do que o proporcional '>
29

A quem compete o direito de julgar as presas matitimas, eosoberano
do captor, do capturado ou so do pais orr^c ? presa se recolhe
30

A má fé do possuidor exclue a excepção para indemnisação das despe
sas necessárias por elle feitas ?
31

Termo da prelecçao oral.

Aos 16 de Outubro de I87I reunidos em Congregação os Srs,Drs.Aguiar,

Rego, Silveira, Bandeira, Aprigio,Pinto Júnior, Tarquinio, Drummond,
Araújo e João Thomé, sob a presidência do Sr.Dr,Aguiar ( visto ter
dado parte de doente o ilxmo,Sr. Consfi Vice Dlrector, e achar-se impe
dido o Sr.ConsC.Zaptirtr } em sessão publica foi admlttido o primeiro
candidato inscripto Dr.Tavares ?elfort, aò qual convidou o Sr.Presi

dente dr>. Congregação para que subindo á cadeira magistral fizesse a

prelecçao oral sobre o ponto tirado na vespera conforme dispõe o art,
149 do Regulamento Complementar. Tendo o mencionado Dr.Belfort satis

feito essa prova, foi admittido em seguida o Dr.Graciliano Baptista,
que também a satisfez, bem como a satisfizeram, cada um por sua vez.
08 outros dous concurrentes Drs.Antunes Cui^iarães, e Çínto Pessoa.
Concluída assim a prova da prelecçao oral o Sr,Presidente levantou a

sessão, conrocando-a pare o dia 18 as dez horas da manhãa,afira de se
proceder a leitura das-provas escriptas e emi seguida eorespectivo jul
gamento do concurso, e mandou lavrar este termo e assignou.Eu José H.

B.de Jií^eneses .Secretario, o escrevi. { assignado jDr.João
J.P.de Aguiar.

15
Termo de leitura das provas e .iulf'smento.

Aos le de Oututro de I87I reunidos em Congregação os Srs.Drs. Aguiar,

Rego,Silveira, Bandeira, Aprigi o,Pint o Júnior, Tarquinio.rirunmiond, Araú

jo, João Thomé, e ^oelho Rodrigues, sob a presidência d o Exmo,Sr.ConsQ.
Vice Director, em sessão publica, comparecerão so candidatos inscriptos
Drs.José Joaquim Tavares Belfort,Graciliano de Paula Baptista, Antonio
Carneiro Antunes Guimarães, e Pranc®.Pinto Pessoa e sendo aberta a ur

na das composições escriptas, cada candidato recebeo a que lhe perten
cia, e fiz a leitura, no forma do art. I6S do Regulamento Conçlementar,
Concluída a leitura, passou a Congregação era sessão em sessão secreta
a julgar sobre o merecimento dos candidatos, sendo vogaes os Lentes a-

cima mencionados, menos o Exmo.Sr.Vice Director por não ter assistido
a prova oral, o Lr.Aprigio por ser inc cmpativel com seo tio o Snr.Dr."

Aguiar, e o Dr.Coelho R oiz por ter entrado em exercicio, depois de co
meçada a primeira prova do conconso. Distribuídas pelos nove Lentes vo
tantes uma porção de cédulas em branco e tres series de três cédulas
contend.0 cada uma o nome de cada um dos concurrentes, declarou o Bxmo.

Sr.Vice* Sirector que se ia proceder á votação na conformidade do art.
157 do Regulamento Complementar, sobre qual dos candidatos deveria oci
capar o primeiro lugar. Recolhidas as cédulas a urna, e procedendo-se

em seguida a apuração deo o seguinte resultado- nove ceduàas com o no
me do Dr.Tavares Belfort, pelo que foi este considerado como proposto

em primeiro lugar; correndo segundo escrutínio afim de saber-se qual
dos outros concurrentes occupsria o sFigundo lugar deo o seguinte re
sultado: Cinco cédulas cora o noir:e do Dr .Prancô.Pinto Pessoa, duas com

o nome do Dr.-Actonió Carneiro Antunes Guimarães, uma cora c nome do Dr.
Graciliano de Paula Baptista, e uma em branco, pelo que foi considera
do o D r.Pinto Pessoa como segundo proposto. Correndo finalmente ter

ceiro escrutínio para o firo^de saber-se quel dos outros dous concurren
tes occuparia o terceiro lugar- deo o seguinte resultado-seis cédulas
com o nome" do Dr.Graciliano de Paula Baptista, duas com o nome do Dr.

com o nome do Dr.Antunes Guimarães, e uma em branc o,, pelo que foi con
siderado o Dr.Graciliano Daptiste como proposto em terceiro lugar,e

1

i

16

deo-se por terminado p julgamento, mandando o Exmo.Sr.Vice-Director
lerrar este termo, que rae pelo mesmo Exmo.Sr.Vice-Director,acsigna.

Io. Eu José Honorio Bezerra de íf'.enezes, Secretario, o escrevi.(aseignado ) Br.Pedro Autran da Matta e Albuquerque.

Confere.

O Secretari o,
José Honorio B.de Menezes,
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Pespacho de S.Bxcia,

P;e. em 7 de Sbro de I87I,

O C onsS.Dr.íedro Awtran da Katta e Alburjuerque submette á decisão

de &%,Xxcia,a8 seguintes questões,:
Ia. Si como VicePirector da Faculdade de I^ireito do Recife tem

direito de assistir ás congregações, e TOtar ainda que esteja pre

t

sente o ^irector;
2a Si pode ser chamado pelo -^irector para auxilial-o nos exames
«

de preparatórios;
3a Si durante o exercicio de Lirector deve ir diariamente a Facul.

dade para na ausência daquelle, providenciar o que for necessário,
4a. (^uaes os vencimentos que lhe competem como Vice-Director.du
rante o exercicio de Director. ou no seu impedimento.

Secçâo cumpre informar:

Quanto a Ia questão- que o Vice "^irector não tendo que exercer ou
tros actOE que não sejão os de ^irector, é claro que estando este
em exercicio inadraissivel se torna a presença daquelle na Faculda

de, para exercer nuaesquer funcçÕes,
Quanto a 2a e 3a questões- que a resposta é negativa pela mesmarazão. ,0 D irector quando tiver algum impedimento, deve immediatamente communicar ao seu substituto para que este assuma a director ia.

I

Quanto a 4a- que o Vice-Pirector não tem direito a vaiicimento al

Jt

gum, quando não se ache em exercicio do cargo de Pirector;(e que

4

por esse exercicfto lhe ccmpete a differença entre os veneimentos

que percebe como Lente jubilado e os do cargo de Director) confor
me 1 oi decidido por despacho de S.Sxcia, e consta dos papeis que

subirão em Agosto ultimo, relativos ao vencimento que se devia a-

bonar ao ^onsfi. Áutran pelo ten^o en que esteve com assento no Se
nado o Visconde de Camaragibe, ^irector da Faculdade,
Em 24 de 8bro ae I87I.

A

9^
111*10. e ExBo.Senr,

Tenho a honra de remetter a V.Bxcia. os dous nappas juntos
das faltas dos Lentes, Professores, e «ais eupregados desta

I

Taculdade con relação ao proxiuo findo tiez de Outubro.
Deus Guarde a V.Excia.
Secretaria da Faculdade de -Gireito do Recife 6 de HoTembro
de I87I.

IIIiio. e Exko.S enr.C ons2.João Alfredo Oorrêa dè Oliveira
líinistro e Secretario de Estado dos Hegocios do Irperio,

ODirector, V.de Canaragibe.

I

Illmo. e SxEio.Senr.

Teíiho a honra de remetter a V.Sxcia. a inclusa copia da acta da

sessão da Congregação desta Faculdade aos Vinte e cinco de Outu

bro proximo findo da. qual consta não so as participações dadas
pelos Drs. João Thomé da Silva e Antonio de Vasconcellos Menezes

de Drummond sobre os desacãtos, que soffrerajn, o primeiro do es
tudante do quinto anno Durval de Menezes Fraga, e o segundo do
terceiro Vicente Antonio do Espitito Santo Júnior, se hão também
o julgamento que foi proferido pela mesma Congregação. Cumpre-me
apenas acrescentar que ambos os referidos estudantes forào em tem-

po intimados, de ordem minha, para interporem no praso legal o
recurso cabível, se assim lhes aprouvesse, sendo que sô o primei
ro Durval de Meneses Fraga o interpor.
Deus Guarde a V.Excia.

Secreteria da Faculdade de Direito do Recife 13 de Novembro 1671.

Illmo. e Sxmo.Senr.ConsC. joio Alfredo Corrêa de Oliveira,
Ministro e Secretario de Estado dos ^egocios do Império.

O Director,
V.de Camaragibe,

A

lllmo. e Sxmo.Senr.

Tenho a honra de communicar a V.Excia, que no dia 15 do corren

te expirou o prazo de seis mezes marcado para a inscripçao do
concureo é ultima substituição vaga nesta Faculdade pelo acces80 do Dr. Antonio de Vasconcelloe lienezes de Drummond â Lente

cathedratico. De conl'Drialdade com o artigo I2Ü do Regulamento

Complementar convoquei a Congregação no predito dia 15, fixado
para o encerramento da inecripção, e foi decidido em'escrutini o

secreto que. os candidatos inscriptos Drs. Anto. Carneiro Antu
nes Guimarães. Franco. Pinto Pessoa. José .Joaquim Tavares Bel-

fort, e Graciliano de Paula Baptista estavao no caso do artigo
37 dos Estatutos; mas verificando-se que, começado o processo
do concurso, como preceítuão os artigos ^25,126 e seguintes do
mesmo Regulamento sçria absorvido todo o tempo de ferias, resolveo a Congregação que ficasse encerrada a inscripçao, e que aquelle processo começasse no primeiro dia util depois de termi
nadas es ferias em 2 de Fevereiro do anno proxümo vindouro.
Deus ''uarde a V.Sxcia,

Secretaria da Faculdade de Direito do Recife 20 de Novembro I67I
Illmo. e Exmo.Senr.^onsS. João Alfredo C orrea de Oliveira.

iíinistro e Secretario de Estado dos Uegcoios do Império.

O Directnr,
V,de Camaragibe.

3a Secção.
Despacho de S.Excia,

O Lirector da Faculdade de Direlte de Recifg êubííiéttê á considera

ção de S.axcia, a inclusa õopía da acta da sessão da Congregação
de dia 25 do mez passado, na qual se achão transcriptoa os officies
dirigidos ao mesmo Director pelo Lente Substituto Dr. João Ihomé
da Silva pelo Lente Cathedratico Dr.Antonio Vasconcellos Menezes

de Drummond,queixando-se o IQ contra o estudante do 50 anno Durval
de Menezes ITaga. e o 2o contra o do 30 armo Vicente Antonio do

Espirito Santo Júnior, pelos insultos e ameaças que lhes dirigirão

Da referida acta consta que a Congregação condeainou os ditos
estudantes a 2 annos de suspensão do acto, sendo o IQ por 6 votos

contra 4. e o 2Q por 5 contra 5, Os Lentes divergentes opinarão peIo dobro da pena.

Accrescenta o -"irector que ambos os estudantes forão em tempo
intimados para interporem no prazo legal o seo recurso, e qua só
o estudantes Fraga o interpoz.

Por emquanto só se tem de responder que se fica inteirado.
Em 30 de Novembro de I87I,
Netto Machado.

^

Copia authentica da acta da sessão da Congregação de 25 de
Outubro.

Aos 25 de Outubro de I87I presentes os SrB.Drs. ■'^aptista, Rego, l'igueido Silveira, Bandeira Pilho, Tarquinio, Druimnond, Araújo, João Thomé,
Coelho Roiz, faltando os Srs.Drs. Aguiar, Portella Aprigio e Pinto Jú
nior. Depois de lida e approvada a acta antecedente, declarou o Exmo.

Sr.Rirector que passava a subfnetter a apreciação da Congregação os pro-

ceesos intentados pela -^irecteria contra os estudantes Dcrval de Mene.
zes Fraga, e Vicente ^ntfi, do Espirito Santo Júnior, em vista da quei-

da dada contra o primeiro pelo Sr.Dr.João Thomé da Silva, econtra o
segundo pelo Sr.Dr.Drummond, nos seguintes termos: Illmo. e Exmo.Senr.
Venho ante V.Excia. representar contra o alumno do quinto anno desta

Faculdade que teve para cctninigo um procedimento criminoso, tendo por
ncme Durval de llenezes Fraga. Hontem 20 do corrente mez, no trem via-

ferrea, que ás cinco horas e meia da tarde partia de Appipucos para
esta cidade, teve lugar o acontecimento que passo a narrar afim de
que V.Xxcia. se digne proceder a respeito nos termos dos Estatutos .que
regem esta Faculdade.

O facto deose pelo modo que passo a expor: To-

mado o trem no Caldeireiro,

onde.resido, e ahi encontrando a este-es-

tudante, ao cumprimental-o, fui logo surprehendido pela seguinte in-

terpellação, dirigida em tora ameaçador e desoomedido: E' certo gue o
Doutor pedio todo o rigor em Congregação para os actos do quinto anno ?

Hesitei por instantes em responder, mas como se repetisse a arguição

contentei-me em dizer-lheque não sabia se o fizera, e se assim acon
tecera. fora em Congregação. Mal pronunciava eu estas palavras, levan
ta-se dito estudante, e dirigindo-se a mim em voz alta e con gestos

ameaçadores atirou-me as expressões, que, sem a menor alteração,reproduso, Pois
disse,

saiba que

tenho certeza disto,

e foi uma grande

culpavel

leviandade sua;

quanto devia o Sr..

porque um seo collega m'o

leviandade tanto mais indis-

em seo temno de estudante ter feito o

mesmo oue agora fazemos. A tão insolito coromettimento oppuz-rae apenas

pedindo como favor e por modos delicados que não prosseguisse e se con
tivesse em sua provocação; mas longe de ser attendido, fui ao contra»
rio ainda mais desreipeitado e ameaçado. Acredito que se não tivesse

tido a prudência de calar-me seria victima de maior arrojo. Injuriado

2.

com 08 epithetos de leviano, repetidos era altas vozes, e accanpanhados de gestos sobremaneira desrespeitosos, apezar do meo silencio,

não parou ahi o descommedimentodo mesmo Sr, por quanto, nSo satisfeito

ainda^ levou a sua audacia ao ponto de formalmente ameaçar-me nos se
guintes termos: Pode ser oue não vá este anno á Bahia, e então hei de
mostrar para quanto presto. S& peço a Deus oue adoeça um dos meos

I

Lentes, para que o Sr. ou qualquer outro vâ substituil-Q e reprovarnos!...

Havemos de ver isto &,&, Comprehende V.Excia. em seo il-

lustrado critério que um tal procedimento não pode passar desapercebido
fi impune, sem quebra dos brios e força morai desta Faculdade, e por

isto é que julgo do meo dever, a bem dos créditos e dignidade da Cor

poração, a que tenho a honra de pertencer, levalo ao conhecimento de
V.Excia. Cumpre-me ainda dizer a V.Excia.que a tão desagradável inci
dente assistio o Sr.Dr.Henrique Mamede Lins de Almeida, que poderá
dar testemunho da verdade, se ( o que não espero ) for a mesma con
testada. Assim me exprimo, porque consta-me que a diversas pessoas

i«m este estudante referido o facto, accrescentando até, entre ou
tras cousas, que chegou a intimidar-me pondo as mãos sobre os meus
hcmbros; e é bem de ver que, a ser assim, quando tiver elle de ser
ouvido por V.Excia. não deixará de confirmar, pelo menos, o que levo

dito, e que tanto basta para que seja punido na conformidade dos ar
tigos 126 e 127 dos Estatutos. Deus t^uarde a V.Excia. Recife 21 de

0

Outubro de I87I. Illmo. e Exmo.Sr.^isconde de Camaragibe Mui Digno

^

Director da Faculdade de "^ireito. O Lente Substituto. Lr. João Thomé
de Silva. Illmo. e Exmo.S r. l-evo ao conhecimento de ^.Excia.para que
se digne providenciar, como no caso

couber, o seguinte: No dia 21

do corrente mez, cerca de duas horas da tarde, ao sahir do edificio
da Faculdade, onde fui assistir á Congregação que neste dia teve lu,

gar, pouco depois dos meus nobres collegas os Illmos Srs.Drs. Apri-

gio J.da Silva Guimarães, e João Thomé da Silva, encontrei á porta
do lado do collegio das artes, o estudante da mesma Faculdade Vicen
te Ant». do Espirito Santo Júnior, que procurava tomar-me a frente

para embaraçar-ae a sahida, em posição esgrimadora, armado na mão es
querda de um chapeo de sol de grosso cabo, e perguntou-ae com ar mui.

to arrogante, e gesto irrado- qual o motivo por que havia elle per

3.

dido o anno ? Conhecendo eu por diversos factos anteriores, passa

dos dentro, e fora da minha aula, o caracter provocador, e insultuoso desse estudante, nada lhe respondi, e tratei de sohir. Kesta

occasião, affrontou-se elle a mim, dl7.endo-me- ha de declarar-me
primeiro qual o motivo por que eu perdi O anno, e foi alcançando#

0 braço direito, em cujo punho trazia um objecto, que não pude bem

^

distinguir, e por ter sido o meo único proposito desviarme da sabha
Quando elle assim preparava-se para descarregarme algum golpe,foi
que por detraz lhe pegaram no braço direito, e elle voltando-se,tra

vou luta de sopapoB com outros estudantes, que o procuravão accomodar.
Então eu sahi assaz tranquillo á eneorporerme aquelle dous meus col-

legas, que já um pouco se havião adiantado pelo passadiço, ou tri
lho da estrada de ferro de Olinda, com direcçâo a rua da Aurora,aos

quaes narrei o occorrido; pelo que o dito meo collega o Sr.Dr.Aprigio regressou sobre seus passos para assim verificar. Desta Decor
rência resultou-me a convicção de que ai^uelle estudante tentou le
var á effeito o que me havia dito pessoalmente do dia 19 do corren

te mez, no meo escriptorio á lua do Imperador numero 26, em presen

ça dos S rs. Manoel Joaquim Baptista, Escrivão do Civel e Dr. Bernardino de S ena Dias, Advogado neste Foro, os quaes então a^i se

achavão, isto é, entre os maiores insultos possiveis ( quando pro
curava-me naquelle dia para justificar suas faltas, aliás fóra de
■%

tempo, por ja eu haver dado a rei ação dellas ),que pretendia tomar
%

de mim uma vingança atrocissima, o oue tudo ouvi com paciência pou
co commum, por quanto entendi que nao devia com elle medir-me;sen

do que consta-me ainda fazer elle ostentação dessa sua ameaça por to

da parte, onde se acha. Considerando, que este facto não affccta
somente a minha pessoa, mas também a Conspicua Corposação a que te
nho a honra de pertencer, aguardo de sua reconhecida rectidão a de
vida repressão na conformidade dos Estatutos desta Faculdade para

justo desaggravo de tão revoltante procedimento Deus Guarde a V.Excia.
Recife 23 de Outubro de I87I. Illmo. e Exmo.8 r.Visconde de Gamara-

gibe. Mui Digno Director da Faculdade de Direito do Recife, O Den

te Cathedratico da la cadeira do 40 anno.Dr.Ante.de Vasconcellos

4.

Menezes de Drummond. Mandou em seguida o mesmo Exmo.Sr.Director pro
ceder a leitura dos interrogatórios feitos aos deus estudantes accusados, e do 8 depoimentos respectivos. Aos 24 de Outubro de 1671 nes

ta Secretaria da Faculdade de Direito do Recife, perante o Exmo.Sr.
Director compareceo o alumno Durval de Menezes Fraga, que para esse

^

fim fora previamente notificado, e depois de lhe ser lido o officio

I

de queixa do Sr.Dr.João Thomé da Silva perguntou-lhe o Exmo.Sr.Di
rector ee é exacto tudo quanto acabava de ouvir ler, responde© que
encontrando o Dr.Joao T homé em ura trem da linha de Apipucos p"ara o
R ecife dissera-lhe não ter tido o mesmo Dr.Razão em pedir em Congre

gação rigor para o quinto anno, como insubordinado e faltador de res-,
peito a seos mestres, e que tendo elle respondente orgulho de dizer
que nunca entrara nesta Academia discípulo algum que soubesses respeitar mais a seus mestres, entendia aue estava neste direito de quaV

lificar o seo procedimento de leviano; ainda mais lembrando-se que

quando estudante o Pr,João Ihcmé, e discípulo do Dr.Lrummond e Consfi.
Autran, faltara-lhes com o respeito devido. Perguntado se dissera

ser a leviandade do Pr.João Thomé tanto mais indisculpavel quanto de
via o mesmo Pr.em seo teizpo de estudante ter feito o mesmo que agora
fazia elle respondente e seos collegas, disse que negava e. ultima

parte em que erão envolvidos os seos collegas, aos quaes não queria
de foram alguma responsabilisar por um facto que era todo delle res

pondente, nem tão pouco que elle respondente fizesse o que o mesmo
Pr.João T homé fisera quando estudante. Perguntado se era exacto ter

dito as seguintes palavras, Pode ser que não vá este anno a Bahia, e
então hei de mostrar para quanto presto: só peço a Deus que adoeça
um dos meus Lentes, para que o S r. ou qualquer outro vá substituilo
e reprovar-nos!.. Havemos de ver isto etc. responde© que quanto a di

zer que não iria para a Bahia, foi pelo facto de julgar tão autori-

sado o pedido do Sr.Pr.João T homé «n Congregação para o 50 anno,co
mo desrespeitador de seos mestres, que neste caso não seria possível

a sua ida para a Bahia por esperar ser reprovado, se bem que não podesBc aceitar aquelle epitheto. Perguntado se era exacto, como alie.

6.

gaTa o Dr.João Ihcmé, que elle reepodente depois do facto, segundo
constava o referira a diversas pessoas acrescentando que chegara a in
timidar o mesmo Dr. Pondo-lhe as mãos sotre os homhros, respondeo que

*

era falso, e que o que referira a diversas pessoas foi o mesmo que acabava de dizer. Perguntado se nada mais tinha a allegar em sua defe
sa, respodeo que não »endo-lhe lido o presente temmo o achou conforme
e assignou com o Exmo.Sr.Director. Eu José H.B.de Menezes, Secretario

^

o escrevi. (Assignados) Vicsonde de Camaragibe.Director.Durval de
Menezes Fraga. Aos 2& de Outubro de IB7I compareceo nesta Secretaria
a convite do Exmo.Sr.Director o Dr.Henrique Mamede-Lins de Almeida

e perante o mesmo Exmo.Sr.deciarou que vindo no trem do Caldeireiro
com os S rs.Drs.João T homé da Silva, e estudante Durval de Menezes

Fraga, este dirigira aquelle a seguinte pergunta; é exacto que o Dr.
pedira a suspensão das garantias dos eshidentes do quinto anno,recla
mando para elles todo o rigor ? ao que respondera o Dr.Joao Thomé que
se o fizera fora cm Congregação, ao que retorquira o estudante IHirval
dizendo que se assim praticara tinha sido muito levianno, por quanto
o 50 anno que sempre respeitara ao mesmo Dr.João íhomé, o desconhecia
completamente por que nunca tivera occasião de o ter como se o Lente.
Disse mais que o Dr.João ^homé devia recordar-se que, quandoestudan-

te. ■ desrespe itara também ao S r.^ ons".Autran. do mesmo modo por que
ee accusavão agora alguns estudantes do 5® anno, e concluindo disse

que desejava que algum dos seos Lentes adoecesse por occasião do seo

I

acto para o Dr.João Thcmé ir reproval-os e tudo isto dissera o mesmo
estudante Durval em altas vozes mas sem ameaça. Perguntando o Exmo.
S r.Director eomesmo Dr.Mamede se era exacto ter o dito estudante

Durval proferido estas palavras- pode ser que não vá este anno a Ba
hia, e então hei de mostrar para quanto presto- respondeo o Dr.Mame
de que quanto a primeira parte era exacto ter aquelle estudante dito
que iria para a Bahia, mas eu converse anterior ao facto, e quanto
a segunda não se recorda, sedo que quanto ao ter dito o mesmo estu
dante Durval, que não iria para a Bahia, accrescentara que assim te

ria lugar por que esperava ser reprovado á vista da reclamação do Dr.

Joio Thoné, e Iggo ap6s dirigira-se o estudante iiurval a este fazendo-lhe a pergunta no principio referida. B nada mais havendo pergun-

6.

tado o Kxmo.Sr.Director, foi encerrado o presente termo, depois de ser

lido aODr.Mamede que o achou conforme e assignou, Eu José H.B.de Menezes,

Secretario o escrevi,( assignados ) Visconde de Camaragibe,Henrique Mainec«
Lins de Almeida. Aos 24 de Outubro de I87I, nesta Secretaria da Facul
dade de Direito do R ecife, perante o Exmo.S r.Director ccmpareceo o

%

alumno Vicente Antonio doEspirito Santo Júnior, pue para esse fim fora

^

previamente notificado, e depois de lhe ser lido o officio do Dr.Drum-,
mond, perguntou-lhe o Exmo.Sr.Director se era exacto ter elle respondente se dirigido ao D r.Drummond no dia 21 do corrente e interrogado-

Ihe em tom ameaçador por que havia elle respondente perdido o anno,in
sistindo nesta pergunta segunda vez e affrontando-se ao mesmo Dr.Drum-

mond com o braço direito aççado e trazendo no punho um objecto que o
mesmo Dr. Nao poderá distinguir: respodeo que apenas penguntara por
que razão aquelle dr. fizera elle respondente perder o anno, como era
isso natural para se certificar do motivo, que dera lugar aquella per

da, e que não tinha objecto algum não mão alem do chapeo de sol,que
conservara debaixo do braço, Perguntado se era exacto ter provocado o
Dr.Drummond em seo escriptorio em presença do Dr.Bernardino de Sena
Dias e Escrivão líanoel Joaquim Baptista: dizendo que pretendia tomar

do mesrno Dr .Drun.mons uma vingança atrocissima, respondeu que indo jus

tificar as suas faltas e negando-se a isso o Dr.Drummond dissera-lha elle

respondente que quando não fosse mais estudante, por isso que não esta«r

va mais sujeito aquelle Dr., lhe havia de ser grato se elle o tratasi

se bem, ou retribuir o mal que lhe fizesse o mesmo Dr., emquanto elle
respondente fosse estudante. Perguntado como contestava o facto de fia-

ver alçado a mão contra seo Lente, se esse facto era geralmente refe
rido até por diversos collegas seus que o presenciaram, disse que não
tinha consciência alguma desse facto, por isso que não podia ter cons
ciência siguraa desse facto, por isso que não o praticara. Perguntado
se era exacto ostentar por toda parte que hade tomar do Dr.Drummond,
uma vingança atrocissima, respondeo que nunca usou desse termo,e se al
guém sustentar isso é por que quer adquirir alguma benevolência levan
tando falsos contra elle respondeMe. Perguntado se nada mais havia a

allegar em sua defesa, declarou que o Sr.Dr.Drummond é seo inimigo de-

7.

clarado por que lhe deitou R,R. em quatro preparatórios, e no primeiro |
anno, e quiz faser que elle respondente perdesse o anno por ceusa de

dissertação, sendo que sahia que o Sr.Dr.Drummond dissera a varias

|

pessoas haver deitado R, nelle respondente quando estudante do primei- '[
TO anno não por mau estudante mas por malcreado e que lhe fizera perder o anno tendo nove faltas e ura quarto, ccmo provará se for preciso,
m

e sendo lido o presenta termo o achou confoime e assigntíu, con o Exms.

1

Sr.Director. Eu José H.B. de Menezes Secretario, o escrevi.( Assigna-

dos ) Visconde de Cewiaragibe. Vicente AntQ.do E.S anto Júnior.Aos 25 '
de Outubro de 1871, compareceo perante o Bxmo.Sr.Directro o Bedel Francí
Luiz V irâes, e interrogado sobre o facto que se derá entre oestudante Vicente A.do E.Santo Júnior, e o Sr.Dr. Lrummond, disse que sabia

por ouvir do estudante do segundo anno Alves Matheus filho de Somingos Aoves ííatheos, que o estudante Espirito Santo abotoara o Sr.Dr.
Drumraond ao sahir da Faculdade, perguntado a este por que motivo per

dera elle Espirito Santo o anno e que nessa occasiao apparecerara dous
sobrinhos do Dr.Dr.Drummond e por causa delles não foi o mesmo DDUtor

Drummond desfeiteado, sendo que o mesmo estudante Alves Matheus dis
se estaria prompto a defender seo mestre se fosse preciso. E nada mais
sabendo do facto, assignou o presente termo depois de ouvir ler e achar conforme. Eu José H.B.de Menezes,Secretario, escrevi,A88ignados.

Visconde de Camaragibe,Franco,L.Virâes. Depois de lidas todas as peças
•»

dos processos e sufficientemente discutido propoz o Exmo.Snr. Director
i

que a Congregação decidisse quanto ao estudante Durval de Me'nezes Fra
ga se houvesse da parte deste injuria e ameaça á vista dos arts.I:^
e 127 dos Estatutos, e foi decidido em escrutinio secreto unanimimente pela affirmativa quanto ao primeiro crime, e por nove votos; quanto
ao segundo; pelo que passou-se a julgar sobre a pena que deveria ser
imposta, e foi o resultado que seis votos decidiram por dous annos
de suspensão do acto e quatro votos por quatro anno, e assim ficou o

referido estudante Durval de Menezes Fraga condemnado a dous annos de
suspensão do acto a contar do dia da condemnaçâo, Tratando-se em se-

guida de resolver sobre o estudante icente A.do E.Santo Júnior,e de

pois de decidido unanimimente sob proposta do Exmo.Sr.Directja?
que

6.

houve da parte do mesmo estudante tentativa de aggressao seguio-se o

julgamento que foi y||pferido por cinco votos contra cinco pela pre
terição de-dous annos a contar desta data. Na discussão e julgamento
do primeiro processo retirou-se o Sr.Dr,João Thomé, e bem assim o

Dr.Dr.Drummoadquanto a segundo. S ííada mais havendo a tratar levan

I
I

tou-se a sessão, Bu José H.B.de íííenezes, Secretario, este fiz.Decla

ro em tempo qqe em relação aoestudante Espirito Santo cinco votos\
foram pela condemnaçSo a dous anno e cinco pela condemnação a quatro.
Era ut supra. O Secretaiio José H.B.de Menezes.Assignados.V se onde de

Camargibe,Dr.Bapti8ta,Dr.Pereira do Rego.Dr.^!' igueiedo.Dr.Silveira,
de S ouza.Dr.Bandeira Pilho,Dr.Tarquinio,Dr,Drummond,Dr. Arauj o,Dr,

José '^horaé,Dr.Anto,Coelho Rodrigues,
■L

Confere, .

O Secretario,
José Hontrio Bezerra de Menezes.

d.^ ffv/
Despecho de S.Excia,

3a Secçao.

O Director da Faculdade de -^ireito do Recife cornmunica que,
tendo findado p praso da inscripção para o concurso de um le
gar de Lente substituto, resolvera a CohÊregação, para que o
concurso não absorvesse todo o tempo das ferias, encerrar a
inscripção, e adiar o processo do mesmo concurso para o dia

1

2 de Fevereiro prcocimo vindouro.

Kada tenho que oppor ao acto da 'congregação, o qual parece
mesmo autorisado pelo artigo 114 do Regulamento Complementar.

Dispõe este artigo; " Si o prazo da abertura ao encerranento expirar durante as ferias, conservar-se-ha aberta a ins

cripção nos tres primeiros dias úteis que se seguirem ao ter
mo dellas. procedendo-se ao encerramento no 3fi ás duas horas
da tarie."

Perece pois que se pode responder qüe se fica inteirado.
Em 3 de Dezembro de 187I.

_

♦

w

Ne-^to Machado,

I-

^

' •^ O" ^

1
.

'y-'i cTx*
.:

.

t"

" *

Illmo. e Bxffio.Senr,

Tenho a honra de remetter a V.Excia. os dous raappas juntos

das faltas dos Lentes, Professores e mais empregados desta
t

Faculdade com relação ao prcocimo findo mez de lIOTerrimbro.

m

Deus Guarde a V.Excia.
Secretaria da Faculdade deDireito do Recife 4 de Dezembro
de I87I,

Illmo. e Ilxio.Senr.Con82.João Alfredo Corrêa de üliTeira,
Jíinistro e Secretario deEstado dos Aegocios do Império.
«

O •'^irector
V.de CarcaraGibe.

T

f

Ilirao.' e Exmo.Senr.

I
Tetiho a honra de conimunicar a V.Excia, oue tendci-se concluído to-

\

d98 ®8 actOB e exames preparstorios desta Faculdade, reeolveo a

,

I

Congregação em sessão de hontem e de conformidade com o artigo
51 dos Estatutos dar por encerrados os trabalho lectivos deste ana

é

n®,

Ka nesma sessão forão ministradas ae informações juntas, que

submetto á consideração de V.Excia. sobre o aproveitamento e pro-

j

cediment® moral e civil dos estudantes, que concluirar/i o curso
acadêmico.

i
Deus Guarde a V.Excia.

Secretaria da Faculdade de Direito do í^ecife 19 de Dezembro I87I.

Illmo. e Exmo.Senr.Consfi, João Alfredo Corrêa de Oliveira,
líinistro e Secretario de Estado dos Eegocios do Império,

*

Lieta dos Estudantes que concluíram o curso acadêmico em I87I,
c»m as notas relativas es aproveitamento e conduflta de cada um na
csnfomidade do artigo 138 dos Estatutos.
Aprovei-

Komes.

taniento

I

Alfredo Ernesto Vaz de Oliveira.

Regular,

Conducta.
Boa

ErencS». fernandes Koreira
José Ribeiro da Rocha,

Leevigild© Gonçalves de Carvalho.

lli:

Hil

Mais que regular;

Reyaundo líendes Martins
é

José

Maria

da Rocha Carvalho.

Regalar,
it

Manoel de Azai^i» Góes.

Antonio Serrano G.de Andrade
Arcelino de (Queiroz Lima.

Mais que regular.
Pouco
»ii

írancfi. Roiz Sette,
fii'

fatio Cezine Leoclecio da Nobrega.

Amaro G ornes Carneiro Beltrão

Regular.

Felix Figueiroa de Faria
Anto, Bezeraa da Rocha Moraes.
Caetano Alberto da Fonseca Lima.

Alipio José da Costa.
José Maria de Âifffjo.

Pouco

José Lopes de Al cantara Bilhar,

Regular,

José Mendes Pereira de Vasconcellos.
Manoel Ventura de Sarros Leite Sampaio,
Manoel Cardoso Vieira
#

de Mello,

Mais que regular.
Regular.

11'

Optima
Boa

tt'

Geroncio Dias de Arruda Falcão

*
if

Pedro Ant3, de Oliveira R.Júnior.

fi"

Lourenço Freire de Mesquita Dantas.

f>i'

Manoel Jeronimo Gonçalves
Eliziario Augusto de Moraes.

Ignacio da Silva Coelho,
José Pereira Mala.
Franco. Xavier Roiz Carapello.

José Lopes Pessoa da C-osta Júnior,
Francisco Ants, de Oliveira Praxedes

AntB, Alexandrino R.Lima,

Mais que regular.
Regular

tlh

Pouco
.

Mais que regular.
Regular,

Iti

2,
Semes.

Aproveitament o.

33 J»ã» Ferreira de Araujie Pinhe

^ onducta.

Eegular.

34 Maneei Jesé ^ndee Bastos Júnior.
35 Cândido Vieira da Cunha.

n

Peuce

36 Henrique Affonso de Miranda Leal
37 Demoethenes Conatancio Avelin®,

36 Hdracio Olinde do Espitito Santo.

I
9

' Boa

Má
ijoa

Mais que regular.
Regular.

39 José Clenente da Silveira.

m

40 Octavie Âffonso de Mello.

41 Joâ© Fr&ncc, Poggi de Figueiredo

II-

42 Plácido de Pinho Pessoa

nit

iiii

33 Cândido Cezar da Silva Leão

nu

iiii

45 Silvrestre da Rocha Wanderley

III

iiii

46 Miguel Archanjo de Figueiredo

Mais que regular

47 Aristides de Souza ^pinola,
48 Joaquim Antfi. de Souza Spinola.
49 Manoel Barreto Dantas,
50 Franca, de Moncorao Lima e Silva.

H'

Regular.

51 Anta. F.de Souza Pitarga.
52 Henrique de Almeida Costa,
53 Jonas Polycarpo de Figueiredo
54 Manoel Joaquim Cardoz© Bahia,
55 Franca, Carvalho do Passo Filho,
f

56 JeronyiBO Lourenço de Araújo. •

Mais que regular.

»l

Regular.
n

Pouco

Pesairaa

Regular,

Bea

*

57 Joauim Moreira Pinto

João de S& e Albuquerque.

Pouco

59 Beiijamia Aristides Ferreira Bandeira,

Regular.

60 José Augusto Barbeza Ceelhb,

Regular.

61 Manoel Armindo C ordeiro Guaraná

Pptima
Poucô

64Santino de Assis Pereira Rocha,

65 Firmino L®pes de Castro
66 Manoel Barboza Alvares Ferreira

67 Benjaain S "bares de Azevedo

:

Má

62 José Anta.F loresta Bastos,
63 Jacintho Febronio Esraeraido

II

Regular.
Pouco

Boa

3.
]iícnes

í

Apr ove i t a.
mento.

I

^ onducta.

Mais que regular.

68

Polyoerp® dos Santos Campos,

69

João de Sou^a Marinlio

70

Silvío-íailico Pereira Perraz,

71

LIanoel Pádro de Rezende Pilho,

72

Jeão Zenobio Accioly de Vasconcelles.

73

Âureliano Perreira de- Carvalho Ventura,

74

Salustino Gomes da Silveira,

75

Prancc, Manoel Wanderley Lins Júnior.

76

Plini® Augusto Xavier de Lima,

77

ignaci© V ieira da 3 ilva Coqueir®

78

Pelippe de Azevedo Paro Júnior.

79

Bazilisso da S ilva Caldas.

»

80

João Alexandre da Büva Galvão.

n

81

Joaquim Cavalcante Perreira Mello,

Boa

Pouco
tt

Má
Bea

Regular.
Pouco

Regular.

II

Má
Boa'

Pouco

#
n

Mais que regular.
Regular.
Pouco
I

82 AntB, ^icente Magno

I

9-

■ Mais que regular.
.

M

83

José Pelippe. de G usmão Uchoa

Pouco

84

Ante, P ranc®. de Souza Braga,

Regular.

85

Joaquim Pacheco Mendes.

86

Henrique José de Sales.

87

Adòlpho de Siqueira Cavalcante.

88

Pedro Chermont de Miranda.

89

Álmini® Aiyares Affonsô,

90

Pelippe José de Lima.

91

Vicente Tavares Rciz Lima.

92

Carlos Hypolit© de Sta.Helena Magno.

93

Bario Cavalcante d^o Rego Albuquerque,

II

Mais que regular.
Regular.

Mais que regular.
t(

II

Regular.

*

Pôjacè

Mais que regular.
Regular,

gecretaria da Paculdade de Bireito do Recife.19 de Dezembro de I87I,

O Official no impedimento do Secretario,
Manoel Antonio dos Passos e Bílva •Júnior.

