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V M E M Ó R I A
Q U E

EM CUMPRIMENTO DO ART. 164 DOS ESTATUTOS 

APRESENTOU NO ANNO DE 1858 

A’ FACULDADE DE DIREITO DE SAM PAULO

O DOUTOU

Gabriel «íosé Eodrigues dos Santos.
Foi approvada em Congregação do dia 24 de Março na parte 

histórica na forma do Artigo 164 dos Estatutos.
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TYP0GRAFH1A IMPARCIAL. 

Um do Ouvidor N. 46.
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Nomeado,em circunstancias desfavoráveis, para fa
zer uma obra digna do objecío e perfeita, não só por 
que durante quasi todo o anno lectivo estive ausente 
da Faculdade, como Deputado á Assembléa Geral, 
rnas também, e principalmente por baver adoecido 
exactamente quando devia encetar os trabalhos d’esta 
importante commissão, limitar-me-hei ao essencial, 
para satisfazer somente o preceito da lei, em desempe
nho do mandato da Congregação.

Os trabalhos escollares da Faculdade recomeça
ram e concluiram-se em 1857, na forma dos estatutos, 
sem que algum acontecimento extraordinário viesse 
perturbar, ou alterar sua ordém natural : manifestan
do-se, como sempre, o zelo e solicitude dos dignos 
professores, para attingirem em cada uma das suas es
pecialidades, áesse gráo de perfeição e lucidez á que 
se tem elevado as sciencias n’estes últimos tempos, e 
cujo reflexo desperta por toda a parte, no genio brazi- 
leiro, o mais nobre e esperançoso enlhusiasmo.

As diversas matérias, que formam o curso, foram 
ensinadas pelos respectivos Lentes. Devendo os Se
nhores Lentes da primeira cadeira do primeiro anno,
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c da primeira do segundo alternar-sc,eomo é costume, 
afim de que o ensino das matérias, tão correlativas 
n’esses dous annos, não soflra grande diferença do me- 
thodo especial de cada um dos Lentes, ficou o Snr. 
conselheiro Gurgel no primeiro anno, passando o Snr, 
conselheiro Brotero para o segundo. Assim, no tercei
ro e quarto,igualmentc ficou o Sr, conselheiro Pires 
daMotta na primeira cadeira do terceiro anno,conti
nuando assuas prelecções de Direito Civil no quarto 
anno o Senhor conselheiro Cabral. Nos compêndios 
e no programma dos estudos não houve também alte
ração : dando os preceptores novos testemunhos do es
mero que notei parabém cumprirem o nobre dever de 
instruir a mocidade.

Em Abril, porem, o Senhor conselheiro Carlos 
Carneiro de Campos teve de deixar a sua cadeira de 
Economia política para hir tomar assento na Gamara 
dos Deputados; para onde também e quasi na mesma 
data, nos ausentavamos o Senhor Doutor Jo ão  da Sil
va Carrão, e eu. O merecimento do nosso collega o 
Senhor Doutor Jo ão  Dabney de Avellar Brotero ex
citou o Governo a encarregal-o da honrosa missão de 
uma presidência no norte do Império. E ’ grato lem
brar, e attenua talvez a falta, que fazem á Faculdade 
o Senhor conselheiro Pedreira, retido a tanto tempo 
na Corte occupando os primeiros cargos do estado, o 
Senhor Doutor João  da Silva Carrão presidindo, ac- 
tualmente a província do Pará, o Senhor Doutor Brc- 
íero a de Sergipe e o Senhor Conselheiro Carlos Car
neiro de Campos a de Minas Geraes, é grato recordar 
digo, que estes factos são lisonjeiros para a Faculdade 
por que as causas, que os determinam, são sem duvida 
a illuslração, probidade e virtudes, que adornam o 
professorado, a que tenho a honra de pertencer.



Haviam-se matriculado :
No primeiro anno..................................  76 alumnos,
No segundo anno...................................  58 alumnos.
No terceiro anno................................... 58 alumnos.
No quarto anno......................................  68 alnmnos.
No quinto anno.  ̂ . 58 alumnos.

Sommando.... 318 alumnos.
A falta do Senhor Conselheiro Carlos Carneiro de 

Campos na cadeira de economia política foi suprida 
pelo Senhor Doutor Martim Francisco Ribeiro de An- 
drada até a volta do illustre cathedratico, que a reoc- 
cupou por alguns dias, deixando-a ao mesmo digno 
substituto por todo o resto do anno,afim de seguir para 
a província de Minas Gcraes.

Não cabe aqui a critica do modo pelo qual reali
zou-se o pensamento da reforma das academias jurídi
cas do império ; mas é forçoso confessar de passagem 
que na distribuição das matérias, com o accrescimo do 
Direito Romano, eda sciencia administrativa ficou o 
quinto anno principalmente tão arduo e difficil, que 
não é possivel produzir o fructo que a reforma ambi
cionava, quaesquer que sejam os esforços dos precepto- 
res e alumnos. A economia, sciencia vasta, e pratica, 
que abrange, e tem de resolver, todas as questões de 
prosperidade publica e de actualidade, e para cujo es
tado o maior talento e a maisassidua applicação nun
ca são supérfluos ; o processo civil, ea praticado mes
mo,tão complicados, e tao difficeis pela falta de uma le 
gislação organica e perfeita; ja eram de sobra para oe- 
par o espirito dos alumnos do quinto anno. A re
forma aggravou esta situação addicionando o direitb 
administrativo, sciencia recente, e cujos princípios ain
da se estão elaborando, por assim dizer de envolta com
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os phenomenos da vida social e política dos governos 
e dos povos !

Admittindo-se mesmo que todos os alumnos do 
quinto anno Iiajamdado anteriormente todas as pro vas 
do talento desenvolvido pelo estudo, ninguém ousará 
afiirrnar que possam estudar diariamente très lições d’es- 
tas matérias, e chegarem ao fim do anno com uma co
pia de conhecimantos taes em cada uma d’ellas, que os 
habilite satisfatoriamente, tu. intenção da reforma, pa
ra o seu ultimo exame.

Entre outras correcções, que urge fazer-se nos aciu- 
aes estatutos, esta não é decerto das menos importan
tes. Findo o anno lectivo fiserani-se os exames : fi
cando as bancas organisadas com os seguintes lentes ;

Primeiro anno.
Os Senhores :

Conselheiro Doutor Manoel Joaquim do A. Gurgel. 
Doutor Jo ão  Chispiniano Soares.

,, Martim Francisco Ribeiro de Andrada. 
Segundoanno.

Os Senhores :
Conselheiro Doutor José Maria de Avellar Brotero. 
Doutor Anacleto José Ribeiro Coutinho.

,, Antonio Joaquim Ribas.
Terceiro anno.

Os Senhores ;
Conselheiro Doutor Vicente Pires da Motta.
Doutor Manoel Dias de Tolledo.

,, Anacleto José Ribeiro Coutinho.
Quarto anno.

Os Senhores :
Doutor Clemente Falcão de Souza.
Conselheiro Doutor Prudencio G. T. da V. Cabral. 
Doutor Gabriel José Rodrigues dos Santos.
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Quinto anuo.
Os Senhores:

Doutor Joaquim Jgnacio Ramalho.
,, Francisco Maria de S. Fartado de Mendonça.
„  Martim Francisco Ribeiro de Audrada.
,, Antonio Joaquim Ribas.

Os exames foram feitos nos terceiro, quarto, e quin
to annos individualmente, e no primeiro e segundo 
por turmas de oito, segundo os novos estatutos. A di
visão do tempo por oito alunmos, que são examinados 
diariamente diminuio a duração do exercício, e por
tanto facilitou as proyas de aproveitamento : pelo que 
se pode concluir que o systhema de exames por turmas 
tendo por base a necessidade de brevidade nas argu
mentações,não é preferível ao dos exames dos terceiro, 
quartoc quinto annos. O resultado d’esses trabalhos 
foi o seguinte :

Primeiro anno.
Alumnos matriculados. . . .  76
Plenamcnte approvados, . . 76

Segundo anno.
Alumnos matriculados.. . . 5S 
Plenamente approvados. 52 
Simplesmente....................  6— 58

Terceiro anno.
Alumnos matriculados. . . .  58
Plenamente approvados. 50
Simplesmente.................. 2
Reprovados..................... 3
Não fizeram acío. . . .  2
Perdeo o anno...............  1—58

Quarto anno.
Alumnos matriculados, . . .  68



Plenamente approvados. 59 
Simplesmente.................. 9—68

Quinto anuo.
Alumnos matriculados. . . .  58
Plenamente approvados 47
Simplesmente............... .... 10
Não fez acto. . . • . . 1—58

Durante o anno findo apenas tres bacharéis forma
dos defenderam theses. O Senhor Domingos de An
drade Figueira fez as suas provas nos dias 11 e 12 de 
Maio,e recebeo o gráo de Doutor no dia 27 do mesmo 
mez. O Senhor Clemente Falcão de Souza depois de 
julgadas as suas iheses á 30 c 31 de Oitubro, tomou o 
gráo á 26 de Novembro. Não aconteceo. porem, o 
mesmo com o Senhor Cândido Gomes de Yasconsellos 
Guanabara, que defendeo theses á 19 é 20 de Oitubro 
do mesmo anno.

Tiraram ponto no fim do anno os Senhores bacha
réis formados José Maria Corrêa de Sá e Benevides, 
José Maria da Camara Leal, e João  Bàpíista Pereira : 
o primeiro formadoem 1854, o segundo em 1856 e o 
terceiro em 1857.

No primeiro dia util de Novembro começaram os 
exames preparatórios pelo novo systhema das turmas de 
12 examinandos, e provas verbaes e escriptas.

A execução do pensamento de reíorma desde o 
começo do anno apresentou logo um facto até então 
nunca observado, o qual em meo conceito não pode 
deixar de impressionar desagradavelmente o animo dos 
prcconisadoresda reformados estudos preparatórios.

No anno findo, o nnmero dos estudantes matricu
lados nestas aulas foi excessivamente menor do que nos 
annosanferiores. e nada ha que motive esta diílérença 
a não ser a taxa das matriculas; porque os professores
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foram os mesmos., solícitos, accessiveis, e cada vez mais 
merecedores da sympathia e do respeito da mocidade. 
Fora para desejar que este defeito sc corrigisse quanto 
antes : muito mais porque, quando muitas matriculas 
se dessem, o seo exiguo produto, seria sempre insigni
ficante, e de modo nenhum compensaria o mal que 
sua existência causa. A mocidade afugentada assim 
das aulas preparatórias da faculdade, onde o ensino é 
dirigido por um pensamento de ordem elevada, edado 
por preceptores hábeis, e amestrados pela cxperiçncia, 
vão estudar nos collegios particulares, que não tem, 
nem podem ter ainda a perfeição de que são capases 
estas instituições, e que em outros paizes grandes ser
viços prestam á instrucção publica.

Não posso deixar de notar o menos preço com 
que os professores de preparatórios foram olhados pe
lo legislador n’estas reformas ; menos preço injustifi
cável, não só pelas qualidades pessoaes, que os recom- 
mendarn, como pela naturesa de suas funeçõese impor
tância das doutrinas que ensinam. A dignidade das 
scienciasexige uma rehabilitação : oqueserá também 
uma homenagem devida ao merecimento.

As substituições das cadeiras de Geometria e de 
lingoas, novamente creadas foram postas a concurso, e 
durante o anuo só apresentou-se á primeira o bacharel 
formado Paulo Antonio do Valle, que foi provido na 
forma do regulamento de 5 de maio de 1856 ; toman
do o governo imperial como proposta a consulta que 
fizera-lhe então o Snr. conselheiro Directorsobre a 
duvida em que estava de sugeiíar á exame o candidato 
com a capacidade profissional que segundo o mesmo 
regulamento, lhe dava a carta de bacharel, e não 
concurrentes corn quem fizesse o exame de concurso, 
sendo unico a que parecia estar obrigado.

8



- 1 0  —

A cadeira de substituto de lingoas posta a segun
do concurso na o teve concurrente, pelo que em fins de 
novembro o governo imperiel nomeou o doutor José 
Tell Ferrão, na forma do citado regulamento. As 
qualidades do nomeado, sua aptidão para estes empre
gos ainda revelam o zelo e boa vontade do governo 
imperial á bem da instrucção publica, e especialmen
te d’esta Faculdade.

O resultado dos exames preparatórios e o se
guinte :

Nos mezes de Fevereiro e Março.
Pelo antigo systema.

Em latim.
Approvados plenamente, 38 alumnos.

„  simplesmente. 27 
Reprovados. 3 „

Em Francez.
Approvados plcnamente. 45 ,,

„  simplesmente. 12 „
Reprovados. . . . . . . .  3 „

Em Inglez.
Approvados plenamente. .18 „

„  simplesmente. 25 „
Reprovados. . . . . . .  4 „

Em Rbetorica.
Approvados plenamente. 53 „

„  simplesmente. 13 „
Reprovado.......................  1

Em Geometria.
Approvados plenamente. 28 „

„  simplesmente 41 „
Reprovados.................  , Q

Em Philosophia.
Approvados plenamente. 28

= 6 8

= 6 0

= 4 7

= 6 7

= 7 5
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Approvados simplesmente 17 alumnos.
Reprovados.....................  8 „  - 5 3

Ern Historia.
Approvados plenamente. 29 „

„  simplesmente. 20 „
Reprovados. . . . . . .  4 „  —5È

Numero total. . 423 
Em Novembro.

Pelo novo systema de turmas.
Em latim.

Approvados. Plenamente 21 alumnos.

— 11 —

„  simplesmente. 22
y

—48Reprovados.....................  5
3 3

Em Francez.
Approvados plenamente. 23

í j

„  simplesmente. 13 3 3 —36
Em Inglez,

Approvados plenamente. 18 3 3

,, simplesmente. 14 3 3
—36Reprovados,.............. ...  4 3 3

Em Rheíorica.
Approvados plenamente. 2 3 3

,, simplesmente. 26 3 3
Reprovado......................  1 3 3 —29

Em Geometria.
Approvados plenamente. 20 3 }

„  simplesmente 22 3 3
Reprovados. . . . . . .  2 33 —44

Em Philosophia.
Approvados plenamente. 19 3 3

„  simplesmente. 16 3 1
Reprovado......................  1 3 3 = 3 6

Em Historia,
Approvados plenamente. 14 3 3
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Âpprovadossimplesmente 22alumnos. = 3 6
Numero total. . . 265

O novo systema de exames por escripto ainda nao 
pode ser julgado ; mas os poucos factos que ja  lemos 
lhe são desfavoráveis.

O grande numero de jovens, que se apresentaram 
á exame nas duas epoclias do anno, assas demonstra 
que o amor ao estudo é igual ao desenvolvimento de 
ontras forças do paiz.

f  Na Biblioteca continua a falta de supprimento 
délivres., e para provai-o fora bastante lembrar que sen
do uma biblioteca nacional, e estando ao serviço de 
uma faculdade de Direito não possue siquer uma col- 
lecção de leis ! A julgar-se do progresso do ensino 
na faculdade pelo testemunho da biblioteca, d ir-se-ha 
que andamos ti inta annos atrazados em epocha. Con • 
viria pois representar ao governo imperial a necessida
de de consignar, por exemplo uma dotação, annual á 
esta faculdade para a aequisição de livros novos ; fi
cando o Snr. conselheiro Director, ou uma com mis- 
sã o de Lentes encarregada de fazer a escolha, e encom- 
menda das obras existentes, e das que se forem diaria
mente publicando. Tenho a certeza de que o gover
no hade attender a esta exigência corn a solicitude 
costumada.

Terminando com o facto da nomeação do Dire
ctor por decreto de primeiro de Dezembro, eu louvo 
o governo imperial, e congratulo-me com o nosso col- 
lega o Sur. conselheiro Gurgel, que no exercício d’es
te cargo por espaço de 10 annos, como em todas as 
outras posições notáveis de sua vida publica, deo pro
vas taes que lhe grangearam a nomeação effectua pa
ia o mais importante cargo da faculdade.
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Eis os factos que julguei dever reunir na presente 
memória. Reporto-me ás causas expendidas no prin
cipio para justificar-me das faltas commettidas, c das 
imperfeições que aqui avultam.

Sam Paulo 12 de Março de 1858.
Doutor Gabriel José Rodrigues dos Santos.

Sam  P au lo— 1 8 5 8 — Typographia Im parcial,
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