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A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu artigo 133,
dispõe que 

“O advogado é indispensável à administração da
Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações

no exercício da profissão, nos limites da lei”. 

O Dia do Advogado tem como referência o dia 11 de agosto de
1827, data em que o imperador D. Pedro I assinou a Lei que
criou os “Cursos de sciencias Juridicas e Sociaes, um na cidade
de S. Paulo e outro na de Olinda”. O dia ficaria assim conhecido
como o da criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil. A Lei
estabelecia, inclusive, a grade curricular, o regulamento e o
estatuto dos cursos.

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_12.07.2016/art_133_.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM.-11-08-1827.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM.-11-08-1827.htm


O advogado é o profissional que pode exercer o jus postulandi,
ou seja, a representação dos legítimos interesses das pessoas
físicas ou jurídicas em juízo ou fora dele, quer entre si, quer
ante o Estado. O advogado é uma peça essencial para a
administração da Justiça e instrumento básico para assegurar a
defesa dos interesses das partes em juízo. Por essa razão, a
advocacia não é simplesmente uma profissão, mas um munus
publicum, ou seja, um encargo público, já que, embora não seja
agente estatal, compõe um dos elementos da administração
democrática do Poder Judiciário. 

Por conseqüência, pode-se afirmar que nenhum cidadão pode
prescindir do auxílio de um advogado perante a Justiça, salvo
algumas exceções, pois somente ele está preparado para esse
fim. 
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https://barretogpi.jusbrasil.com.br/noticias/522082280/cnj-servico-em-que-casos-nao-e-preciso-um-advogado


Vale dizer, entretanto, que, embora a data tenha se
notabilizado pela homenagem aos advogados, ela é
considerada também o Dia do Magistrado, uma vez que cursar
uma faculdade de Direito não leva, necessária e
exclusivamente, ao exercício da advocacia. Há quem defenda,
ainda, a mudança do Dia do Advogado para o dia 5 de
novembro, data de nascimento do notável advogado mineiro
Sobral Pinto, e de Ruy Barbosa, declarado pela OAB - Ordem
dos Advogados do Brasil, como Patrono dos Advogados
Brasileiros. A OAB, inclusive, só viria a ser criada pelo
Presidente Getúlio Vargas, pelo Decreto nº 19.408, de 18 de
novembro de 1930. E o atual estatuto da profissão, fixado pela
Lei nº 8.906, é de 4 de julho de 1994.

Polêmicas à parte, vamos deixar a homenagem aos Juízes para
o Dia da Justiça, em 8 de dezembro, e consagrar a data de hoje
ao Advogado, agente fundamental ao funcionamento da
Justiça!

 
Sobral Pinto - fonte wikipedia

https://www.trt17.jus.br/principal/comunicacao/noticias/conteudo/1316-11-de-agosto--dia-do-advogado--dia-do-magistrado-e-dia-da-criacao-dos-cursos-juridicos
https://www.conjur.com.br/2007-ago-11/algumas_razoes_mudar_dia_advogado
http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/sobral-pinto/
https://www.ebiografia.com/rui_barbosa/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D19408impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm


Art. 1.º - Crear-se-ão dous Cursos de sciencias jurídicas e sociais, um na cidade de S. Paulo, e outro na de
Olinda, e nelles no espaço de cinco annos, e em nove cadeiras, se ensinarão as matérias seguintes:

 
1.º ANNO

 
1ª Cadeira. Direito natural, publico, Analyse de Constituição do Império, Direito das gentes, e
diplomacia.

 
2.º ANNO

 
1ª Cadeira. Continuação das materias do anno antecedente.
2ª Cadeira. Direito publico ecclesiastico.

 
3.º ANNO

 
1ª Cadeira. Direito patrio civil.
2ª Cadeira. Direito patrio criminal com a theoria do processo criminal.

 
4.º ANNO

 
1ª Cadeira. Continuação do direito patrio civil.
2ª Cadeira. Direito mercantil e marítimo.

 
5.º ANNO

1ª Cadeira. Economia politica.
2ª Cadeira. Theoria e pratica do processo adoptado pelas leis do Imperio.
Sendo necessario que os estudantes, que houverem de matricular-se nas aulas juridicas tenham a
conveniente idade, e os estudos prévios que preparam o entendimento para prosperar nos maiores,
nenhum poderá matricular-se sem apresentar certidão de idade, pela qual conste que tem 16 annos para
cima, porque só desta época em diante poderão Ter os necessarios preparatorios, e o espirito medrado, e
disposto para bem conceber as materias da sciencia, a que se dedicam, e discorrer sobre ellas mais
madura reflexão.

O curso completo de direito será de cinco annos, em cada um dos quaes se ensinarão as materias, que
podem formar um jurisconsulto brazileiro, seguindo a ordem mais natural e methodica, á fim de que os
estudantes vão como levados por degráos, e pela mão até o fim desta carreira. 

VEJA TRECHOS CURIOSOS DA LEI DE CRIAÇÃO
DOS CURSOS JURÍDICOS NO BRASIL E DE SEU

REGULAMENTO, MANTIDA A GRAFIA
ORIGINAL DOS NORMATIVOS

 



DOS ESTUDOS PREPARATORIOS PARA O CURSO JURIDICO

1º Sendo necessario que os estudantes, que houverem de matricular-se nas aulas juridicas tenham a
conveniente idade, e os estudos prévios que preparam o entendimento para prosperar nos maiores,
nenhum poderá matricular-se sem apresentar certidão de idade, pela qual conste que tem 16 annos para
cima, porque só desta época em diante poderão Ter os necessarios preparatorios, e o espirito medrado, e
disposto para bem conceber as materias da sciencia, a que se dedicam, e discorrer sobre ellas mais
madura reflexão.

2º Juntarão tambem certidão de exame e approvação das linguas latina e franceza; de rhetorica;
philosophia racional e moral, arithmetica, e geometria.

DA HERARQUIA DOS PROFESSORES

1º Os Professores do Curso Juridico serão contemplados com todas as honras e prerogativas de que
gosam os da Universidade de Coimbra, segundo as leis existentes.

5º Além dos dez Professores, que hão de reger as dez cadeiras do Curso Juridico, haverão mais tres
lentes* substitutos para supprirem as falts que aquelles tiverem por qualquer justo impedimento.

6º Vagando alguma das sobreditas cadeiras ordinarias, será nomeado para ella o substituto mais
antigo, e para o lugar deste a Congregação proporá um Doutor, ou Bacharel formado, em que
concorram saber, probidade, e bons costumes.

*Lente: Professor catedrático (português europeu) ou professor titular (português brasileiro) é a categoria mais elevada da
carreira docente universitária em Portugal e no Brasil.
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Os dois primeirosOs dois primeiros
cursos jurídicoscursos jurídicos

do Brasildo Brasil
  
  A faculdade de Direito de São Paulo seria instalada no dia 1º de março

de 1828, e a de Olinda em 15 de maio de 1828, transferindo-se para

Recife, capital de Pernambuco, em 1854.

Antes disso, quem desejava estudar Direito precisava ir à Europa, em

geral, à Universidade de Coimbra, em Portugal. Naquela época (e ainda

por muitos anos depois disso), o curso era considerado sinônimo de

elevada posição social; apenas os filhos de famílias abastadas podiam

tornar-se advogados.

A Universidade de Coimbra, onde graduavam-

se os bachareis brasileiros - Foto Rubinho Vitti



Hoje, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco faz parte da

Universidade de São Paulo (USP). A Faculdade de Direito de Olinda, por

sua vez, integra a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A Faculdade de Direito do LargoA Faculdade de Direito do Largo

de São Franciscode São Francisco

Desde o início, o curso de Direito em São Paulo instalou-se no Largo de

São Francisco, no velho convento construído em 1647 pelas mãos de

negros, índios e portugueses, cujas respectivas igrejinhas

franciscanas ainda existem. Curiosamente, naqueles tempos, o

território “livre” do Largo (a parte externa, onde se situa a Faculdade)

abrigava uma senzala com escravos que serviam aos padres, tendo a

Academia, posteriormente, desempenhado papel de relevo na abolição

da escravatura, com a forte atuação de José Joaquim Pimenta Bueno,

Ruy Barbosa, Joaquim Nabuco, Castro Alves, José Bonifácio, Carlos

Gomes, entre tantos outros. 

Convento de São Francisco, onde se instalou o primeiro curso de Direito do Brasil em 1828



O velho convento foi vítima de um incêndio criminoso em 1880, tendo

sido remodelado em 1886. Contudo, a atual estrutura do prédio da

Faculdade decorreu de uma completa reformulação em 1930, sendo

mantida a arquitetura dos arcos em seu pátio central (essa a razão por

que o local é chamado também de Arcadas de São Francisco), a

sepultura do professor alemão Julius Frank (professor da Instituição

até 1934 e de um cursinho preparatório para ingresso na Faculdade), e

o antigo relógio que já ornamentava a entrada do prédio. 

O edifício, hoje tombado como patrimônio histórico do Estado de São

Paulo, abriga importante acervo cultural: os vitrais da escadaria,

produzidos pela Casa Conrado Sorgenicht, o mobiliário do Salão Nobre

e da Sala da Congregação, confeccionado no Liceu de Artes e Ofícios

de São Paulo, além de pinturas e esculturas de artistas renomados.

Fachada atual da Faculdade de Direito da USP - Fonte Governo do Estado de São Paulo

https://www.bbc.com/portuguese/curiosidades-49239545


Especial destaque merece a Biblioteca, que, em 1825, já com acervo

reunido de longa data pelos frades franciscanos, tornou-se a primeira

biblioteca pública de São Paulo, antes mesmo da inauguração da

Faculdade.

A imprensa, um dos pilares da democracia, nasceu, com maior vigor,

dos bancos da Academia de Direito de São Paulo: A Província de São

Paulo, futuro jornal O Estado de São Paulo, foi iniciativa dos bacharéis

do Largo.

A própria criação da Universidade de São Paulo - a maior Universidade

da América Latina - se deu por obra dos acadêmicos do Largo São

Francisco, em iniciativa de Júlio Mesquita Filho. Acadêmicos do Largo

tiveram papel de destaque nos rumos da USP: o primeiro Reitor da

Instituição, Prof. Reynaldo Porchat, foi aluno da Faculdade de Direito;

a Jorge Americano, outro bacharel da Faculdade, coube a iniciativa de

indicar um local para abrigar o campus da USP; e o Professor Miguel

Reale foi responsável pelo encaminhamento do projeto da Cidade

Universitária da USP, como se encontra hoje.

Por lá não passaram só juristas, operadores e estudiosos do Direito,

mas poetas, como os românticos Álvares de Azevedo, Fagundes

Varella e Castro Alves - e cujos nomes estão inscritos na entrada do

prédio - além de notáveis escritores, como José de Alencar, Monteiro

Lobato, Olavo Bilac, Lygia Fagundes Telles, entre diversas outras

personalidades, em vários segmentos.

MARTINS, Ana Luiza & BARBUY, Heloisa. ARCADAS – Largo de São Francisco. História da

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. SP: Melhoramentos, 1999.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reinaldo_Porchat


A Faculdade de Direito de OlindaA Faculdade de Direito de Olinda

A faculdade foi instalada no dia 15 de maio de 1828 no Mosteiro de

São Bento, em dependências cedidas pelos monges beneditinos. Na

inauguração do curso foi realizada uma grande solenidade, com a

presença de autoridades civis e eclesiásticas, salvas de artilharia e a

celebração de um Te-Deum* em ação de graças, sendo a cidade

iluminada durante três dias.

Locução latina que significa "louvamos a ti, Deus" 

1.[Religião] Cântico de ação de graças da Igreja cristã que principia pelas palavras "Te

Deum Laudamus".

In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa

Na verdade, havia a intenção de

que a Faculdade de Direito fosse

instalada na cidade do Rio de

Janeiro, constando, portanto, ao

lado da Faculdade de São Paulo,

como a primeira do Brasil. Contudo,

pela forte atuação do Ministro do

Império Pedro de Araújo Lima, o

Marquês de Olinda, a cidade de

mesmo nome foi escolhida para

sediar a Faculdade, sendo o próprio

Marquês seu primeiro Diretor. Era

então Presidente de Pernambuco o

senador José Carlos Mayrinck da

Silva Ferrão.Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda

 Fonte suapesquisa.com

http://blogs.diariodepernambuco.com.br/historiape/index.php/2016/10/30/pedro-de-araujo-lima-o-marques-de-olinda/


As aulas foram iniciadas no dia 2 de junho do mesmo ano, com 41
alunos oriundos de vários províncias brasileiras e de outros países

como Angola e Portugal, matriculados após terem sido aprovados nos

exames preparatórios. A primeira turma de bacharéis em ciências

jurídicas formou-se em 1832. 

Em 1852, o curso foi transferido do Mosteiro de São Bento para o

palácio dos antigos governadores, prédio reformado situado no alto da

Ladeira do Varadouro, em Olinda, que ficou conhecido pelo nome de

Academia.

Em 1854, a Academia transferiu-se para a rua do Hospício, no Recife,

ocupando um velho casarão pouco adequado às suas funções e por

isso apelidado de “pardieiro”. Depois desta transferência, a instituição

passou a se chamar Faculdade de Direito do Recife.

Convento de São Bento, onde de instalou o curso de Direito de Olinda



Foi na Faculdade de Direito do Recife onde nasceu e floresceu, de

1860 a 1880, o movimento intelectual poético, crítico, filosófico,

sociológico, folclórico e jurídico conhecido como a Escola do Recife,

cujo líder era o sergipano Tobias Barreto de Meneses. Outras figuras

importantes do movimento foram Sílvio Romero, Artur Orlando, Clovis

Bevilaqua, Capistrano de Abreu, Graça Aranha, Martins Júnior, Faelante

da Câmara, Urbano Santos, Abelardo Lobo, Vitoriano Palhares, José
Higino, Araripe Júnior e Gumercindo Bessa.

A Faculdade possui uma grande biblioteca com mais de 100.000
volumes, muitos deles raros e preciosos, nas áreas de direito,

filosofia, história e literatura, tendo sob sua guarda, inclusive, a

biblioteca que pertenceu a Tobias Barreto.

A atual Faculdade de Direito do Recife - Fonte Acervo Elivanda Souza 2019 -  Arquivo da FDR

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=8ee3592d7d251e3f


A Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro,

embrião da atual Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio

de Janeiro, só seria instalada em 31 de maio de 1891.

BEVILAQUA, Clóvis - História da Faculdade de Direito do Recife. 2.ed. Brasília: INL; Conselho Federal

de Cultura, 1977 

Faculdade de Direito da UFRJ



O Curso de Direito mais
antigo do Paraná 

A  F A C U L D A D E  D E  D I R E I T O  D A  U F P R
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A hoje centenária Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Paraná foi fundada
em 1912, juntamente com mais sete outros
cursos superiores no seio da então
Universidade do Paraná, primeira
Universidade do Brasil (Ciências Jurídicas e
Sociais, Engenharia, Medicina e Cirurgia,
Comércio, Odontologia, Farmácia e
Obstetrícia). 

Prédio-Sede da UFPR
em Curitiba, durante
construção, em 1913
Fonte UFPR-linha-do-
tempo

https://www.ufpr.br/portalufpr/a-mais-antiga-do-brasil/


Fruto não apenas da fervorosa iniciativa dos membros fundadores, do
momento de desenvolvimento socioeconômico paranaense e do apoio da
sociedade e do governo locais, mas especialmente das possibilidades
trazidas pela chamada Reforma Rivadávia Correa (Decreto nº 8659, de
1911), esta instituição de ensino, inicialmente privada, fundada pela
pequena elite política e social paranaense do início do século XX, viveu
em seus primeiros quarenta anos de funcionamento um período de
notável instabilidade institucional. 

Logo no ano de 1918 a Universidade foi dissolvida em razão das
dificuldades trazidas pela Lei Maximiliano (Lei nº 11.530, de 1915),
permanecendo ativos, agora como Faculdades isoladas, apenas os
cursos de Direito, Engenharia e Medicina, situação que implicou uma
verdadeira debandada de alunos, todos receosos de que seus diplomas
não fossem, ao final, reconhecidos pelo poder central. 

O prédio-Sede da UFPR em 1926 - Acervo Casa da Memória
 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8659-5-abril-1911-517247-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-11530-18-marco-1915-522019-republicacao-97760-pe.html


Nem mesmo as equiparações do curso de Direito, em 1920, e do curso
de Medicina, em 1922, foram suficientes à superação da instabilidade
institucional que caracterizou os primeiros anos de funcionamento da
instituição, marcados por dificuldades financeiras, pela pouca
assiduidade dos professores e pela permanente tentativa promovida
pelos seus membros de reconhecimento da Universidade pelo poder
central. O tão almejado reconhecimento ocorreu apenas em 1946, com o
reagrupamento dos cursos, seguindo pela federalização da instituição no
ano de 1951.

Fundada que foi, no seio da Universidade, por uma pequena elite
política, a Faculdade de Direito do Paraná (FDUP) teve seu quadro
docente formado invariavelmente por figuras públicas “paranaenses” do
período, grupo esse caracterizado culturalmente por um perfil intelectual
ainda embebido pelo legado do século XIX, em que o chamado homem
de letras figurava como modelo de intelectual. A primeira geração de
professores – formada não só pelo primeiro quadro docente, mas
também por todos os outros professores que, mesmo havendo
ingressado posteriormente, ainda eram caracterizados por um mesmo
perfil cultural (marcado por práticas culturais como o jornalismo, a
produção poética, um saber ainda não claramente especializado, bem
como pela ausência de uma produção acadêmica) – somente será
efetivamente sucedida a partir da segunda metade da década de 40:
embora as condições materiais para uma renovação do quadro docente
tenham começado a estabelecer-se com uma série de concursos
iniciados na metade da década de 30 (responsáveis que foram pelo
início da renovação do quadro docente), assim como em razão das
novas exigências feitas ao corpo docente (indicadas pelos Regimentos
Internos do período, que acenavam a intenção institucional de contar
com professores com maior atuação acadêmica, ou seja, uma atuação
voltada à produção teórica especializada, consubstanciada
especialmente em artigos e livros científicos), parece que somente se
pode vislumbrar uma sucessão de gerações a partir da segunda metade
dos anos 40, processo que se consolida apenas no início da década de
50. 



Com um quadro docente majoritariamente composto, a partir desse
momento, por professores cuja produção cultural já estava marcada por
um padrão científico, é então possível pensar-se em um perfil
predominantemente acadêmico dos professores do curso de Direito.
Dentre os professores do período de 1912 a 1950, constam os nomes de
Affonso Alves de Camargo, Antônio Martins Franco, Benjamin Lins,
Clotário de Macedo Portugal, José de Alencar Ramos Piedade, Laertes
de Macedo Munhoz, Lindolpho Pessoa, Manoel de Oliveira Franco,
Pamphilo d’Assumpção, Ulisses Falcão Vieira, Ulysses de Melo e Silva e
Vieira de Alencar.

Fonte: O ensino jurídico na Curitiba da primeira metade do século XX: Filosofia
do Direito, Direito Civil e Direito Penal nos albores da Faculdade de Direito da
Universidade do Paraná, Paulo Henrique Dias Drummond e Priscila Soares Crocetti

Para maiores informações sobre a fundação da Universidade do Paraná, bem
como sobre as anteriores tentativas de estabelecer-se um curso superior no
Paraná, ver WACHOWICZ, Ruy. Universidade do Mate: História da UFPR.
Curitiba: APUFPR, 1983. 

 
Prédio-Sede da UFPR atualmente, que abriga o Curso de Direito mais antigo do Paraná

Fonte UFPR

http://www.direito.ufpr.br/portal/?page_id=84


O vocábulo ‘Advogado’ deriva da expressão em latim 'ad vocatus' que significa
“o que foi chamado”, que, no Direito Romano, designava a pessoa que o litigante
chamava perante o Juízo para falar a seu favor ou defender o seu interesse. A
advocacia é uma das mais antigas profissões da história da humanidade. 

A História indica que há quem considere o Profeta Moisés, descrito no Livro
Bíblico do Êxodo, um dos primeiros advogados, quando assumiu a liderança do
Povo de Israel, defendendo-o do calvário e da escravidão no Egito rumo à Terra
Prometida. Há, ainda, quem considere Jesus Cristo um grande advogado, ao
defender Maria Madalena, prestes a ser apedrejada por adultério, questionando a
incoerência da Lei Mosaica, vigente à época.

Outrossim, foi na Grécia que surgiram grandes oradores, tais como: Demóstenes,
Péricles, Sócrates, Aristides e Temístocles, considerados grandes advogados
pelo uso da persuasão e da retórica. Por esta razão, a Grécia é considerada o
berço da advocacia.

Sócrates, um dos grandes oradores gregos  - Fonte musanostra.com
 

A História da ProfissãoA História da Profissão
  



No entanto, foi na Roma Antiga, com o Imperador Justiniano, do então Império
Bizantino, que foi constituída a primeira Ordem de Advogados no Império
Romano do Oriente, exigindo do “ad vocatus” um registro no foro, com os
seguintes requisitos: aprovação em exame de jurisprudência, boa reputação, não
possuir “mancha de infâmia”, comprometer-se a defender todo aquele designado
pelo Pretor*, advogar sem falsidade, não pactuar quota litis**, e jamais
abandonar a defesa, uma vez aceita. Por estes critérios mais objetivos para seu
exercício, muitos estudiosos consideram que a origem da Advocacia como
profissão verificou-se no Antigo Império Romano.

*O pretor era o juiz supremo romano, eleito
pela Assembleia das Centúrias, assumindo
suas funções no mesmo dia, após juramento.
Até 336 a.C., os pretores eram escolhidos
apenas entre os patrícios; em 337 a.c. foi
eleito o primeiro pretor plebeu, Quinto Publílio
Filão. 

** Quota litis: é uma cláusula contratual
própria dos contratos de honorários
advocatícios, a qual estipula que estes serão
fixados com base na vantagem financeira
obtida pelo cliente em um processo judicial;
atualmente a possibilidade de se utilizar essa
cláusula nos contratos está prevista no art. 38
do Código de Ética e Disciplina da OAB.

No Brasil para exercer a Advocacia
é preciso obter o título de
graduação como Bacharel em
Direito e estar regularmente
inscrito nos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), cuja
inscrição é obtida por meio da
aprovação em processo seletivo - o
Exame de Ordem. O exame é uma
prova instituída por Lei (Estatuto
da OAB - Lei nº 8.906/1994, art.
8º, inciso IV), realizada pela OAB
em torno de três vezes ao ano.

Papiniano foi um dos juristas mais reverenciados na
Roma antiga - Fonte Pinterest

https://www.oab.org.br/content/pdf/legislacaooab/codigodeetica.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm


A palavra Direito tem seu radical latino em rectum e directum, que
significam, basicamente, “reto” e “em linha reta”. Podemos dizer que
uma coisa está directum se estiver conforme uma regra (“reta”).

Se pensarmos nas principais línguas ocidentais, todas possuem um
termo derivado dessas palavras latinas: em alemão, Rechts e, em
inglês, right, derivadas de rectum; em português, direito, em
espanhol, derecho, em italiano, diritto e, em francês, droit, derivadas
de directum.

A palavra Jurídico, por sua vez, deriva da palavra usada pelos
romanos para designar o fenômeno do direito: jus. Uma série de
palavras hoje utilizadas também derivam desse mesmo radical:
jurisconsulto, judicial, judiciário, jurisprudência…

Etimologia das palavrasEtimologia das palavras  

Direito e JurídicoDireito e Jurídico

  



Fonte: MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. São Paulo: RT. (cap.
1 – O conceito de Direito)

Jus significava, portanto, em latim, direito. Há, contudo, controvérsias
quanto a sua origem remota. Alguns autores derivam-na de jussum,
particípio passado de jubere, que significa “mandar”, “ordenar”
(significando, assim, mandado, ordenado). A palavra jus, nessa visão,
reforçaria o aspecto da garantia atribuída pelo direito aos envolvidos
numa relação, destacando sua força ordenatória.

Outros autores, porém, defendem que a palavra derivaria de justum,
que significa “justo”, “em conformidade com a justiça”. Nesse caso, o
aspecto valorativo do direito é reforçado, considerando-se o
fenômeno como um caminho para a realização do bem comum.

 
Themis e balança - Fonte Direito Tributário nos bastidores



Alguns
Advogados
e Juristas

que
marcaram
a História
do Brasil e
do Paraná

Alguns
Advogados
e Juristas

que
marcaram
a História
do Brasil e
do Paraná



Luís Gama
Defensor da liberdade

 
Luís Gonzaga Pinto da Gama (Salvador/BA, 1830 – São Paulo/SP 1882) era filho
de uma africana livre e de um fidalgo de origem portuguesa, cujo nome jamais
revelara. Aos 10 anos, seu pai o vendeu como escravo a um proprietário de
terras de São Paulo. No cativeiro, aprendeu a ler e escrever e reconquistou a sua
liberdade após provar que havia nascido livre. Daí em diante, sua paixão pelas
letras e seu espírito aguerrido não pararam de crescer. Publicou, em 1859, uma
coletânea de poemas satíricos,“Primeiras Trovas Burlescas”, onde faz uma
crítica social e política da sociedade brasileira, denunciando as questões raciais
do ponto de vista negro, na primeira pessoa.

Ativista da causa republicana e abolicionista, colaborou em diversos jornais, em
que denunciava violações das leis por parte dos representantes dos senhores.
Denunciava sentenças e apontava os erros cometidos por juízes e advogados.

Luis Gama - Fonte Biblioteca Nacional



Na sua missão de libertar e garantir o direito dos escravizados, Gama valeu-se
de uma “brecha” no próprio sistema escravista: a lei de 7 de novembro de 1831
que extinguiu o tráfico negreiro. Por esta lei, aqueles trazidos para o Brasil
depois desta data seriam considerados livres. Dedicou-se com afinco e
gratuitamente a libertar pessoas escravizadas de várias províncias do Brasil.

Mesmo não sendo “diplomado”, era advogado autodidata com grande cultura
jurídica. Gama possuía uma provisão, documento que autorizava a prática do
direito, dada pelo Poder Judiciário do Império. No século XIX, só existiam duas
Faculdades de Direito: a de Olinda e São Paulo, de forma que era comum a
existência de profissionais do direito provisionados ou rábulas (vide as
curiosidades abaixo). A formação prática de profissionais ocorria nas mais
diversas funções, como engenheiros, dentistas, médicos, entre outras.

A figura do advogado provisionado existiu até a década de 1960, quando o
exercício da advocacia passou a ser prerrogativa exclusiva dos bacharéis em
direito. Em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil concedeu o título de
advogado a Luís Gama, reconhecendo a sua importância como jurista. Em 2018
recebeu o título de Patrono da Abolição da Escravidão no Brasil e teve seu nome
inscrito no livro dos heróis da pátria.



Ruy Barbosa – um dos maiores
intelectuais brasileiros 

 
Ruy Barbosa de Oliveira (Salvador/BA, 1849 – Petrópolis/RJ, 1923) é uma das
personalidades mais importantes da história brasileira. Foi político, estadista,
diplomata e dos maiores juristas do Direito nacional. Atuou firmemente contra a
escravidão, apoiou as reformas nas eleições e na educação, foi um dos
fundadores da Academia Brasileira de Letras. Tornou-se conhecido
mundialmente em função de sua participação na Conferência da Paz de Haia, na
Holanda, em 1907.

Ruy Barbosa - Fonte Biblioteca Nacional

Ingressou na Faculdade de Direito do Recife em 1866, então uma das duas
únicas faculdades de Direito do Brasil, juntamente com a Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco, em São Paulo. Dois anos depois de iniciado o curso,
transferiu-se para São Paulo, com seu colega de faculdade Castro Alves. Uma
das teorias sobre a causa da transferência é que era comum na época, os
estudantes iniciarem o curso no Recife e depois transferirem-se para São Paulo
para concluí-lo. Ruy Barbosa foi declarado pela OAB - Ordem dos Advogados do
Brasil, como Patrono dos Advogados Brasileiros.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves
https://oab.jusbrasil.com.br/noticias/100388322/conselho-federal-presta-homenagem-a-rui-barbosa-patrono-da-advocacia


Clóvis Bevilaqua – autor do
Projeto do Código Civil Brasileiro

 
Clóvis Beviláqua (Viçosa/CE, 1859 – Rio de Janeiro/RJ, 1944) foi um jurista,
legislador, professor e historiador brasileiro. Foi o autor do projeto do primeiro
Código Civil Brasileiro, de 1900. Foi Consultor Jurídico do Ministério das
Relações Exteriores, durante vinte e oito anos, e um dos fundadores da Academia
Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira n.º 14. Beviláqua pertenceu a
numerosas instituições culturais do país e do exterior. Embora tenha atuado
menos como advogado, foi presidente honorário da Ordem dos Advogados do
Brasil, que lhe conferiu a medalha Teixeira de Freitas. 

Em 1898, foi convidado por Epitácio Pessoa, Ministro da Justiça no governo
Campos Sales, a elaborar o projeto do Código Civil brasileiro, que seria o
coroamento da brilhante carreira de Beviláqua. Concluído em seis meses e
encaminhado ao congresso, deu origem a memorável polêmica entre Rui
Barbosa e Ernesto Carneiro Ribeiro.

Clovis Bevilaqua - Fonte Academia de Letras
Jurídicas de Juiz de Fora-MG

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/3/04/cotidiano/8.html


Em resposta ao parecer sobre a redação do projeto da Câmara dos Deputados,
de Rui, o filósofo Carneiro Ribeiro escreveu “Ligeiras Observações Sobre as
Emendas do Dr. Rui Barbosa” feitas à redação do Projeto do Código Civil, o que
resultou na famosa réplica do senador. Carneiro Ribeiro revidaria, em 1905 com
uma tréplica “A Redação do Projeto da Código Civil e a Réplica do Dr. Rui
Barbosa".

Clóvis Beviláqua só defendeu seu projeto em 1906 com “Em Defesa do Projeto
do Código Civil Brasileiro” e só veio a opinar sobre o código dez anos mais tarde
com “Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, Comentado” (1916-1919), em 6
volumes, na época em que foi sancionado pelo presidente Venceslau Brás.



Hugo Simas – Advogado máximo
do Estado do Paraná

 Hugo Gutierrez Simas (Paranaguá,1883 - Rio de Janeiro/RJ, 1941) era filho de
farmacêutico da antiga vila de Gabriel de Lara. Seu pai, Fernando Simas, foi
editor da folha republicana “Livre Paraná” e integrou a bancada paranaense da
Constituinte de 1891, figurando como um dos subscritores da nossa primeira
Carta Republicana. O lar paterno era, porém, modesto, e só com a ajuda do seu
ganho como escriturário da Central do Brasil e como auxiliar do Colégio D. Pedro
II foi que Hugo Simas logrou completar sua educação na capital federal, onde se
formou tanto no curso de Direito como no de Farmácia, este com o propósito de
ajudar seu pai no seu comércio. Hugo Simas dá nome ao Centro Acadêmico do
Curso de Direito da UFPR.

De volta à terra natal, foi inicialmente Promotor de Antonina, para depois
começar a se impor à admiração de sua geração na regência de Lógica, no
Ginásio Paranaense, além de Português e Pedagogia na Escola Normal de
Curitiba, mediante concurso. Ao mesmo tempo, passou a militar na imprensa
diária, chegando à direção do “Diário da Tarde” e do “Correio do Paraná”.

Hugo Simas - Fonte Instituto Moisés Soares



Advogado defende ré - Fonte Pintura de Honoré Daumier, The Defensor, National
Gallery of Art - Washington

No foro, logo ganhou também renome como profissional do Direito de rara
competência e tino de verdadeiro jurista. Fez defesas de grande repercussão,
como a do crime do Hotel Biella, em Ponta Grossa* (que foi o título de um de
seus livros, de 1919), cujas razões densas e lúcidas receberam pronta acolhida,
com a impronúncia da acusada. Incursionou também pelo terreno agreste da
política, feito deputado estadual.

Integra a galeria dos fundadores da Universidade do Paraná, responsável pelas
disciplinas de Economia Política e depois Direito Constitucional, emprestando
também sua colaboração como bibliotecário da instituição.

Porém, em 1921 decidiu voltar ao Rio de Janeiro, onde, fiel à sua vocação
jurídica, reinaugurou sua próspera banca de advogado. Pois foi aí que, em 1932,
o interventor Manoel Ribas foi buscá-lo para lhe confiar a chefia do Ministério
Público do seu Estado. A despeito de sua permanência relativamente curta no
cargo, Hugo Simas deixou valioso cabedal para a história da instituição, por
força de sua singular personalidade e ampla visão das atribuições conferidas ao
Ministério Público, embora sem toda a extensão que tem hoje, sobretudo no
campo social. Assim, se bem que o Parquet privilegiasse o campo da
persecução penal, sua atuação incluía a curadoria cível, a falência, a
infortunística e a proteção do assalariado, além do que a Procuradoria-Geral
constituía órgão de consultoria da administração estadual, atividade que, pelos
dados que temos, absorvia a maior parte dos seus encargos, pois nesses breves 



10 meses de exercício, Hugo Simas proferiu cerca de 500 pareceres, 30% dos
quais correspondiam, aproximadamente, a consultas dos órgãos do próprio
governo, somando quantidade superior à das apelações criminais e cíveis.

Seus pareceres são sempre peças concisas, mas incisivas, pois têm o dom de
ferir diretamente o nodus da questão. Mas, mesmo assim, pede escusas por ter
que dar “excessivo desenvolvimento ao seu parecer” – e, realmente, há os
longos e eruditos. Mas o estilo é sempre cool, embora terso e seguro, como é
próprio de quem está afeito a enfrentar os desafios, como diz, “oceano de
dúvidas”, que é a ciência do Direito.

Entre outras considerações, Hugo Simas deixou assinalado que o cargo de
Procurador-Geral era, a seu ver, o mais penoso do Estado, além do gravame de
sofrer injustificada inferioridade de vencimentos, em comparação com os demais
secretários de qualquer outro órgão do governo. Anote-se, também, o zelo de
Hugo Simas em combater, àquele tempo, os Promotores que se aventuravam a
patrocinar causas em que a instituição tinha intervenção obrigatória, além de
insistir sobre o dever dos seus agentes de residirem na sede das Comarcas.

Fez sugestões práticas em favor da correção de alguns exageros do júri,
objetivando simplificar seu formalismo e evitar “divagações impertinentes” ou
“exibição de simples oratória acadêmica”, bem como para impedir o abuso de
expedientes como os de procrastinar os julgamentos do tribunal. Fez propostas
para a alteração das leis do processo e defendeu a adoção de uma codificação
única para todo o país. Para atender o reclamo geral por “justiça pronta” tinha
uma receita simples: redução dos prazos, principalmente dos recursos; só isso
bastaria para acabar com o mal da chicana.

Enfim, na Procuradoria-Geral, Hugo Simas deixou um rastro luminoso de sua
inteligência e operosidade. Da chefia do Ministério Público logo passou para o
Superior Tribunal de Justiça onde, como Desembargador, foi luzeiro e centro de
gravitação da vida judiciária do Estado, pois além do primor dos seus acórdãos e
de seus votos vencidos, todos florões de cultura jurídica, Hugo Simas seduzia
pela irradiação natural de seu espírito ecumênico, pelo trato fidalgo que
dispensava a todos, advogados e partes, como ainda pela encantadora bonomia
e graça de espírito que deixava luzir nas rodas de amigos.



Enfim, Hugo Simas foi, sem dúvida, nosso maior jurista. Uma figura emblemática,
digna da admiração e orgulho de sua terra. E desse sentimento geral, com maior
razão deve compartilhar o Ministério Público, que ele ajudou a construir e que
lhe deve, com certeza, boa parte do prestígio que a instituição hoje desfruta, na
defesa dos valores sociais e promoção da justiça em nossa terra.

Biografia escrita por Rui Cavallin Pinto (1996), in Hugo Simas, o maior jurista do Paraná

* ocorrido em 1915, o caso do Hotel Biella foi muito comentado e espalhou-se pela cidade de Ponta
Grossa, alcançando todo o Estado, levando a acusada do assassinato, Rosa Bindo, a recorrer a defesa
sumária. “A desordenada paixão da massa anonyma... com tal convicção se falava publicamente, que
mesmo em espíritos superiormente educados abriu brecha a campanha de ódio; murmurava-se por todas
as esquinas...” 

Na denúncia constava que Rosa Bindo, em conluio com seu irmão Eurico Pereira de Almeida, tentou
envenenar seu marido, Arthur Bindo, com um prato de sopa e cerveja, pois queria apossar-se de grande
soma em dinheiro e de seu seguro de vida. Segundo a promotoria, Rosa vivia em desarmonia com o
marido, em adultério freqüente, desejando sua eliminação.

Apesar do depoimento das diversas testemunhas de acusação e defesa em que foi levantada toda a vida
do casal, uns afirmando que ouviram falar que ela traía o marido, outros de que o casal vivia bem, de que
Rosa era esposa amorosa, enquanto outra testemunha afirma que o próprio marido, Arthur Bindo, lhe
segredara que sabia que a mulher o traía e lhe dava esta liberdade e que, portanto, não teria motivos
para eliminá-lo. Em síntese, após brilhante defesa de seu advogado, Dr. Hugo Simas, apresentando-a
como esposa amorosa e sofrida, “até ao retalhamento das suas dores amarissimas, ate a analyse das
suas lagrimas, ate aos recessos mais intimos do seu lar...” foram destruídas quaisquer suspeitas de sua
autoria ou cumplicidade no crime, sendo impronunciada ou livre da acusação que lhe era feita.

https://memorial.mppr.mp.br/pagina-175.html


Pontes de Miranda
Academia e Erudição

 
Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Maceió/AL, 1892 – Rio de Janeiro/RJ,
1979) foi advogado, jurista, professor, diplomata e ensaísta.
Estudou Direito na Faculdade do Recife, onde se bacharelou em 1911, com 19
anos. Estreou aos 20 anos com o ensaio filosófico “A moral do futuro”,
prefaciado por José Veríssimo. A partir dessa época não cessou de escrever a
sua grande obra, que abrange os campos da Sociologia, da Filosofia, da
Matemática e, acima de tudo, do Direito.

Foi professor da Universidade Nacional, da Universidade do Recife e de outras;
conferencista, no Brasil e no estrangeiro; membro de várias instituições
culturais; desempenhou numerosas missões diplomática. Advogado militante,
exerceu o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal até
1939, quando foi transferido para a carreira diplomática, na qualidade de
embaixador na Colômbia.

Pontes de Miranda, em retrato
quando jovem - Fonte wikipedia



Com o livro A sabedoria dos instintos, recebeu em 1921 o prêmio da Academia
Brasileira de Letras. Em 1925, a Academia voltou a premiá-lo com a sua láurea
de erudição, pelo livro Introdução à Sociologia geral. Sua obra mais importante é
o célebre Tratado de Direito Privado, em 60 volumes, concluído em 1970.

Na sua obra imensa, a parte mais numerosa é a bibliografia jurídica, dominada
pelas perspectivas perenes do seu espírito múltiplo: concepção científica do
Direito, progresso científico, liberdade, humanismo, visão poética,
antitotalitarismo, senso da democracia, inspiração filosófica, preocupação ética.
Caracterizou-o um voluntarismo pragmatista, sempre dinâmico e insatisfeito.
Mais voltado para a questão metodológica do que para o plano epistemológico,
foi um realista, ansioso pela cientificidade do Direito e da Filosofia.



Sobral Pinto – o “Senhor Justiça”
 

Heráclito Fontoura Sobral Pinto (Barbacena/MG, 1935 – Rio de Janeiro/RJ,
1991), jurista e advogado de presos políticos, apelidado de “Senhor Justiça”,
notabilizou-se por seus embates contra a ditadura do Estado Novo de Getúlio
Vargas (1937-1945), e contra o regime militar (1964-1985). Apesar de suas
divergências com o “comunismo materialista” por conta de seu catolicismo
fervoroso, Sobral Pinto foi defensor dos comunistas Luiz Carlos Prestes e Harry
Berger perante o Tribunal de Segurança Nacional, em 1937.

No caso de Berger, severamente torturado, exigiu do governo a aplicação do
artigo 14 da Lei de Proteção aos Animais, numa petição (estudada até hoje em
cursos de Direito) em favor de tratamento humanitário para prisioneiros. Em
1955, alguns setores das Forças Armadas tentaram bloquear o direito de
Juscelino Kubitschek de candidatar-se à presidência. Sobral Pinto, embora
também divergisse do candidato mineiro, fundou a Liga de Defesa da Legalidade,
em prol da manutenção dos princípios democráticos no país. Em retribuição,
Kubitschek, já empossado, em 1956, convidou-o para ocupar uma cadeira no
STF, função que ele recusou.

Sobral Pinto - Fonte OAB-RJ

https://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/grandes-causas/o-defensor-dos-direitos-humanos


Sobral Pinto discursa durante comício pelas Diretas-Já - Fonte Acervo O Globo

A lista dos clientes de quem não recebia honorários chegou a mais de trezentos
nomes. Miguel Arraes, Mauro Borges, Francisco Julião, João Pinheiro Neto, entre
outros. Sobral Pinto ainda se engajou na luta para salvar das garras nazistas
Anita Leocádia Prestes, filha de Olga Benário e Luís Carlos Prestes.

Por suas posições anticomunistas, chegou a apoiar o golpe de 1964, mas logo
mudou de ideia, quando constatou a postura antidemocrática do novo regime.
No dia seguinte ao anúncio do Ato Institucional Nº 5 (AI-5), Sobral, então com
75 anos, foi preso.

Na década de 1980, participou das Diretas Já. Em 1983, causou sensação ao
integrar o histórico Comício da Candelária. Foi também atuante na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e conselheiro do seu clube de coração, o América, do
Rio de Janeiro. Faleceu no Rio de Janeiro, aos 98 anos, em 1991. Sobral Pinto
nomeia o Centro Acadêmico do curso de Direito da PUC/PR.



Advogado, jurisconsulto, causídico,Advogado, jurisconsulto, causídico,
rábula, provisionado, leguleio...rábula, provisionado, leguleio...

  
Poucas profissões possuem tantos sinônimos como a de Advogado.
Além da origem da palavra - já exposta acima, do termo latino ‘Ad
vocatus’, aquele que foi chamado - a profissão também é reconhecida
pelos termos:

Jurisconsulto: também muito utilizado no Império Romano, porém
com uma significação mais ampla - indivíduo de grande conhecimento
jurídico, aquele que dá consultas e emite pareceres sobre questões
do direito. 

 
Fonte Capa do livro Como os advogados salvaram o mundo



Causídico: indivíduo que defende causas, que intercede
favoravelmente tendo em conta as pessoas ou os interesses que
defende. Do latim causidicus, termo muito utilizado no Brasil dos
séculos XVIII e XIX. 

Rábula: também chamado de “provisionado” no Brasil, o rábula era o
advogado que, não possuindo formação acadêmica em Direito
(bacharelado), obtinha a autorização do órgão competente do Poder
Judiciário (no período imperial), ou da entidade de classe (primeiro do
Instituto dos Advogados, e a partir da década de 1930 da OAB), para
exercer, em primeira instância, a postulação em juízo. Atualmente o
termo é usado de forma pejorativa para qualificar determinado
profissional que exerce a advocacia ou os encargos a ela referentes.

Leguleio: aquele que interpreta a lei à letra, sem atender à intenção
do legislador; termo pejorativo para designar o rábula de pouco
conhecimento, chicaneiro, trapaceiro.

 
Pintura antiga - Fonte Pintura Dois Advogados - Honoré Daumier

https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/611/1/NHv1732005.pdf


Acredita-se que o uso popular do termo “Doutor” para se referir a
advogados ou a outros profissionais do Direito – Juízes, Promotores,
Procuradores, etc – tenha origem na própria Lei de criação dos dois
primeiros cursos jurídicos no Brasil, como vimos no início desta
edição. Afinal, o Capítulo XIII do Regulamento da Lei, permite a
concessão do “Grau de Doutor” aos já graduados, desde que
defendam “publicamente varias theses escolhidas entre as materias
que aprendeu no Curso Juridico, as quaes serão primeiro
apresentadas em Congregação”. Veja a íntegra do Capítulo:

E o termo Doutor...vem de onde???
 

“CAPITULO XIII
DO GRÁO DE DOUTOR

1º Se algum estudantes jurista quizer tomar o gráo de Doutor, depois de feita a competente
formatura, e tendo merecido a approvação nemide discrepante, circumstancia esta essencial,
defenderá publicamente varias theses escolhidas entre as materias, que aprendeu no Curso
Juridico, as quaes serão primeiro apresentadas em Congregação; e deverão ser approvadas
por todos os Professores. O Director e os Lentes* em geral assistirão a este acto, e
argumentarão em qualquer das theses que escolherem. Depois disto assentando a
Faculdade, pelo juizo que fizer do acto, que o estudante merece a graduação de Doutor,
lhe será conferida sem mais outro exame, pelo Lente que se reputar o primeiro, lavrando-se
disto o competente termo em livro separado, e se passará a respectiva carta.

2º As cartas, tanto dos Doutores como dos Bachareis formados, serão passadas em nome do
Director, e por elle assignadas, e levarão um sello proprio, que lhe será posto por ordem do
Professor, que houver dado o gráo.”

*Lente: Professor catedrático (português europeu) ou professor titular (português
brasileiro) é a categoria mais elevada da carreira docente universitária em Portugal
e no Brasil.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM.-11-08-1827.htm


O 11 de agosto, Dia do Advogado, também costuma ser o “terror” de muitos
proprietários de bares e restaurantes, pois é nesse dia que os estudantes de Direito
resolvem comemorar em grande estilo, relembrando uma tradição de mais de 170
anos, que é uma dor de cabeça para os comerciantes do ramo.

Trata-se do Dia do Pendura! Segundo a tradição, no dia 11 de agosto, em respeito à
profissão do advogado (que possuía muita notoriedade na época do Primeiro
Império – 1822-1831), os proprietários de restaurantes convidavam os advogados e
acadêmicos de Direito para comemorar a data em seu estabelecimento, tudo, é
claro, por conta da casa.

Assim, os advogados e estudantes comiam e bebiam por cortesia e, ao final do
banquete, discursavam para os presentes, em retribuição ao convite e à
“homenagem” (na época tais discursos eram uma honra para os proprietários).

Com o passar dos anos e a proliferação dos cursos de Direito no Brasil, o Pendura
foi ficando insustentável. Os convites dos proprietários para o 11 de agosto gratuito
foram acabando e, desta forma, os estudantes começaram a se “auto-convidar”.
Todo 11 de agosto então, estudantes de Direito de todo o país invadem bares e
restaurantes, comem, bebem, fazem festa e saem livremente sem pagar, sob o
pretexto de comemorar seu dia.

Alguns comerciantes do ramo se
recusam a aceitar o calote e chegam a
chamar a polícia (o que quase sempre
termina em acordo entre as partes).
Outros oferecem descontos aos
futuros advogados, a fim de evitar um
prejuízo maior. Há ainda um tipo de
“pendura social”, onde o valor da
conta dos estudantes (ou parte dele) é
doado a instituições beneficentes. É
claro que, neste último caso, os
estudantes pagam a conta.
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Muitos estabelecimentos amanhecem e anoitecem fechados no 11 de agosto,
preferindo perder um dia de lucro a ter um dia de prejuízo. Uma tradição que ainda
hoje é mantida pelos estudantes é a de não estender o calote aos garçons: os 10%
devem ser pagos. Alguns profissionais e instituições de classe do Brasil são contra o
Pendura, alegando ofensa à ética da profissão.

Mais de um século depois de sua criação, o Pendura sofreu atualizações. Uma delas
é praticamente a extinção dos discursos de “homenagem”. Em seu lugar, os
estudantes adotaram hinos e músicas irônicas, como:

“Garçom, tire a conta da mesa e ponha um sorriso no rosto. 
Seria muita avareza cobrar o 11 de agosto”.

Fonte: MITYE, Camila. "Tire a conta da mesa.... Porque hoje é Dia do Pendura!", in Brasil Escola.

 
Notícia de Pendura de 1977 

Fonte Site Jurídico Migalhas
 

 
Notícia de Pendura de 1955 
Fonte Site Jurídico Migalhas

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/tire-conta-mesa-porque-hoje-dia-pendura.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/tire-conta-mesa-porque-hoje-dia-pendura.htm


Santo Ivo nasceu em 17 de outubro de 1253,  em Tréguier ,

Bretanha,  e faleceu a 19 de maio de 1303,  na mesma

local idade.

 

Santo Ivo -  Fonte Pintura Jacob Jordaens -  Saint  Yves,  patron des avocats -  

Museu de Belas Artes da Bélgica



Depois de in ic iar  profundos estudos das Escr i turas e

começar uma batalha ínt ima que dura oito anos,  torna-se

franciscano em 1284. Doa aos pobres seus objetos pessoais

de valor  e adota intei ra e totalmente a v ida ascét ica e

fraterna franciscana.

Transformou o solar  que recebera dos pais  em hospital ,

as i lo para velhos e cr ianças abandonadas.  Lá estabeleceu

também seu escr i tór io para atender os pobres e

desamparados.  Não houve advogado de mais renome, nem

pessoa mais est imada em toda a Bretanha. Por sua

car idade,  ganhou o t í tu lo de Advogado e Protetor  dos

Pobres.

F i lho e neto de nobres,  fo i

sagrado cavalei ro aos 14 anos.

Desenvolveu seus estudos com

os maiores mestres de Teologia

e Direi to Canônico.  Foi  a luno de

Santo Tomás de Aquino e São

Boaventura.  Bacharelou-se

também em Direito Civ i l .

Prat icou com br i lhant ismo a

advocacia,  tanto na corte civ i l

quanto na corte ecles iást ica.

Foi  nomeado ju iz  ecles iást ico

pelo decano de Rennes,  sendo

considerado um ju iz  muito justo

e venerado até mesmo pela

parte perdedora.  Era também

um excelente mediador ,  sempre

tentando conseguir  acordos fora

das cortes para minimizar os

custos legais  para ambas as

partes.
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AS DEFESAS

Ficaram famosas as suas defesas,  muitas pelo inedit ismo,

intel igência e habi l idade. Uma delas mistura lenda e

real idade. Um homem r ico e poderoso ter ia acusado um

viz inho pobre e humi lde de benef ic iar-se dos bons odores

de sua quente,  cheirosa e apet i tosa cozinha.  Segundo o

acusador ,  seu v iz inho,  f icando à frente da janela e

aspirando o "perfume" embriagador dos acepipes,  o

prejudicava.  Durante o ju lgamento,  dada a palavra ao

Doutor Ivo,  este t i ra da bolsa vár ias moedas de ouro e de

prata,  reúne-as na concha da mão, mostra-as a todos os

presentes,  especialmente ao queixoso e ao ju lgador ,  em

seguida agita-as com força ao redor e por todo o

ambiente,  demorando-se mais junto aos ouvidos daquele e

deste,  e diz :  "Este homem aspirou o odor de teus al imentos!

Pois  pagará com o t in ido destas moedas!  O som puro paga

o bom odor!" .

Santo Ivo,  cujo dia é comemorado em 19 de maio,  é

considerado Patrono dos Advogados,  mas também dos

estudantes e demais operadores do Direi to.



Como ente fundamental ao funcionamento da Justiça, os processos históricos

digitalizados da Justiça Federal (1891-1937) também contam a História da

atuação dos advogados daquele período. 

A Apelação Cível nº 191, por exemplo, que tramitou de 1893 a 1897, contou

com a brilhante atuação do advogado Generoso Marques dos Santos, que

havia sido Senador em 1890, e Presidente da Província do Paraná em 1891. 

O Dr. Generoso Marques defendeu

Romualdo Ferreira de Azevedo

Portugal contra o Estado do Paraná,

em ação que requeria a nulidade do

ato do Governador do Estado que

privou seu cliente do cargo de

tabelião, retirando-lhe a vitaliciedade

a que tinha direito em razão do

exercício dessa função pública.

Requereu ainda sua reintegração ao

cargo, sendo indenizado pelo Estado

pelos prejuízos e perdas e danos que

lhe foram causados. Este processo foi

sentenciado pelo Juiz Federal Manoel
Ignácio Carvalho de Mendonça,

primeiro Juiz Federal do Paraná.
Generoso Marques - Fonte Assembleia

Legislativa do PR

Enquanto isso, na Sala

da Memória…

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/apelacao-civel-no-191
https://www.casacivil.pr.gov.br/Pagina/Generoso-Marques-dos-Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_In%C3%A1cio_Carvalho_de_Mendon%C3%A7a


O Dr. Vicente Machado, na qualidade de Promotor Público, atuou no

Traslado dos Autos de Vistoria nº 507, de 1894, em que a Câmara

Municipal de Morretes pretendia a investigação da empresa Companhia

Francesa: Genérale de Chemins de fér Bréziliens, por possíveis irregularidades

na extração de cascalho no curso do Rio Marumby. A companhia solicitou a

vistoria para demonstrar que o cascalho que extraía provinha de uma

propriedade particular localizada na parte dos baixios à margem do Rio

Marumby e, portanto, fora do leito e da parte navegável  daquele rio. 

 

Vicente Machado - Fonte blog Julio Zaruch

Na Ação Ordinária nº 2661, que tramitou de 1921 a 1930, o Dr. Benjamin Lins

representou o comerciante Carlos Hildebrand contra os escafandristas Miguel

Vasilakis e Nicolau Maurius, a fim de que fosse rescindido o contrato de

prestação de serviço para descarga do navio “Cometa”, encalhado na barra

do Porto de Paranaguá, e fosse indenizado dos danos causados pela

inexecução do contrato, pela apropriação de objetos desembarcados e

despesas extraordinárias, além da restituição dos salários pagos

indevidamente aos réus. O Dr. Benjamin Lins ocupou o posto de Professor de

Filosofia do Direito da Universidade do Paraná (atual UFPR) por 30 anos.

Personalidade integrante do grupo de fundadores da Universidade, era

graduado pela Faculdade de Direito do Recife; assumiu a cadeira de Filosofia

do Direito em 1913, deixando a docência somente em 1943, quando se

aposenta. 

https://www.casacivil.pr.gov.br/Pagina/Vicente-Machado-da-Silva-Lima
https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/traslado-dos-autos-de-vistoria-no-507
https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/acao-ordinaria-no-2-661


Ora...cebolas!

A cobrança pelo valor de 100 caixas de cebolas é o objeto da Ação
Ordinária nº 3.026, de 1922, em que o Dr. Hugo de Barros defende, por

procuração substabelecida, o comerciante Luiz Lorea, de Rio Grande/RS.

Disse o Dr. Hugo em sua petição, “que por contrato de compra e venda

mercantil, nos termos do art. 191 do Código Comercial de 1850, celebrado em

1º de maio de 1919, o Sr. Lorea remeteu a mercadoria ao réu, Sr. Miguel Flaks

que a recebeu e dela fez uso em seus armazéns na cidade de Curitiba, mas

não quis pagá-la, nem aceitar o referido saque, sob a alegação que a

mercadoria chegou deteriorada”. Interessante notar que toda a ação tramita

no domicílio do devedor.

Em outro processo - Traslado de Autos de Exame nº 87, que tramitou de

junho a novembro de 1934, o advogado, Dr. Carlos Frederico Beltrão Pernetta

tenta provar que seu cliente, funcionário da Repartição Regional dos Correios

e Telégrafos do Paraná, apresenta problemas mentais, requerendo, para

tanto, perícia realizada por médicos psiquiatras. O cliente do Dr. Pernetta era

acusado de desviar os valores pagos pelos clientes no momento de enviar

correspondências e encomendas pelos correios, sobretudo ao exterior, cujos

valores eram mais altos. O valor teria sido subtraído pelo agente público e as

encomendas e cartas jamais remetidas…

O Procurador da República foi intimado e não se opôs ao exame, “apesar de

julgar que esse não era necessário, devido à normalidade do paciente”.

Interessante constar dos autos a “opinião” do Procurador, em pré-julgamento

da situação psiquiátrica do réu...

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/acao-ordinaria-no-3-026
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM556compilado.htm
https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/traslado-dos-autos-de-exame-no-87


Infelizmente o Dr. Pernetta não logrou êxito em seu intento, uma vez que o

laudo considerou o servidor dos Correios plenamente capaz e lúcido, mesmo

que tenha tentado “ludibriar” os peritos, copiando as atitudes e o aspecto dos

doentes mentais internados no local:

“Perceberam (os peritos) que não existia falha alguma nas faculdades cerebrais do

paciente, que era um indivíduo bem constituído, do tipo longilíneo, aparentando um pouco

mais da idade que afirmava ter, bem orientado no tempo e espaço, inteligência viva, boa

atenção, afetividade perfeita, precisamente condicionados os característicos da vontade,

pensamentos lúcidos e fácil.

 Segundo os peritos, Armando mantinha, sob notável regularidade, o funcionamento de

suas faculdades intelectuais; raciocinando e agindo normalmente; associava com esmero

as ideias, deixando transparecer uma inteligência fértil a par de uma instrução bem

cuidada. Educado, de nível social elevado, conversava com desembaraço e acerto, tendo

informado aos peritos detalhes de sua vida anterior, mantendo exata memória dos fatos

passados e absoluta compreensão do contemporâneos.

 Responderam ainda que, nos primeiros dias, Armando se preocupou em copiar as atitudes,

as maneiras e o aspecto dos doentes mentais, tentando criar a si próprio um estado de

espírito inexistente, com a finalidade exclusiva de estabelecer a dúvida e

consequentemente uma dirimente para sua situação”. 

Fonte es.dreamstime.com

- Ilustração de Laurent de

Berny - Paris, 1878

O Juiz Federal Joaquim Fonseca

Sant’Anna Lobo deferiu o pedido

de exame médico e nomeou

como peritos o Professor Doutor

Francisco Franco e os médicos

legistas Alô Guimarães e Carlos

Mafra Pedroso, que requereram

o prazo de 30 dias para

apresentarem o laudo de

sanidade mental do réu, recluso

na Casa de Detenção do

Estado, e também que o mesmo

fosse transferido para o Hospício

Nossa Senhora da Luz, onde

melhor poderiam proceder as

observações psiquiátricas. 



Em 1936, pelo Mandado de Segurança nº 284, o advogado Homero Baptista

de Barros representa o ilustre Professor e Dentista Guido Straube em ação

contra a Faculdade de Medicina do Paraná, então dirigida pelo eminente

médico Victor Ferreira do Amaral. O médico fora um dos fundadores da

Universidade Federal do Paraná, em 19 de dezembro de 1912, juntamente com

Dr. Nilo Cairo da Silva, tendo sido seu primeiro reitor. Dr. Homero requeria que

fosse assegurada a irredutibilidade dos vencimentos do seu paciente, Dr.

Straube, bem como a livre regência da cadeira de Clínica Odontológica da

Faculdade de Medicina do Paraná. Narrou o impetrante que Dr. Guido

Straube era professor catedrático efetivo de Clínica Odontológica da

Faculdade de Medicina do Paraná e que recebeu um ofício do Sr. Diretor da

Faculdade de Medicina, convidando-o a optar por uma das cadeiras

(“disciplinas”) de Clínica Odontológica. O convite foi feito em virtude da

liberação da Congregação da Faculdade de Medicina, a qual deferiu um

requerimento de um Livre-Docente, que pedia sua nomeação para reger uma

das referidas cadeiras ou a abertura de concurso, a exemplo do que se fazia

em outras Faculdades. 

O Juiz Federal Joaquim

Fonseca Sant’Anna Lobo

concedeu o mandado de

segurança em favor do Dr.

Guido Straube, mantendo-o na

regência da Cadeira de

Clínica Odontológica,

assegurando a irredutibilidade

de seus vencimentos.

Inconformada com a decisão,

a Faculdade de Medicina do

Paraná recorreu ao Supremo

Tribunal Federal, que deu

provimento ao recurso,

decretanda a insubsistência da

sentença. 

Fo
n
te

 G
e

tt
y 

Im
a

g
e

s

https://memoriaonline.jfpr.jus.br/index.php/mandado-de-seguranca-no-284


E m  1 1  d e  a g o s t o  d e  1 9 2 7 ,  e m  c o m e m o r a ç ã o  a o s  c e m
a n o s  d a  c r i a ç ã o  d a s  d u a s  p r i m e i r a s  f a c u l d a d e s  d e
D i r e i t o ,  o  a d v o g a d o  C e l s o  G a n d  L e y s u g e r i u  q u e ,  n a
m e s m a  d a t a ,  f o s s e  i n s t i t u í d o  o  D i a  d o  E s t u d a n t e ,  j á
q u e ,  m a i s  d o  q u e  s í m b o l o  d o  i n í c i o  d o s  c u r s o s  j u r í d i c o s
n o  B r a s i l ,  a s  f a c u l d a d e s  d e  D i r e i t o  e r a m  t a m b é m  í c o n e s
d a  h i s t ó r i a  d a  e d u c a ç ã o  b r a s i l e i r a .  E  a s s i m ,  a  d a t a
c o m e m o r a  t a m b é m  o  D i a  d o  E s t u d a n t e .

E ,  d e z  a n o s  m a i s  t a r d e ,  n o  d i a  1 1  d e  a g o s t o  d e  1 9 3 7 ,  n a  C a s a
d o  E s t u d a n t e  d o  B r a s i l ,  n o  R i o  d e  J a n e i r o ,  o  e n t ã o  C o n s e l h o
N a c i o n a l  d e  E s t u d a n t e s  c o n s e g u i u  c o n s o l i d a r  u m  g r a n d e  p r o j e t o ,
j á  a l m e j a d o  a n t e r i o r m e n t e :  c r i a r  a  e n t i d a d e  m á x i m a  d o s
e s t u d a n t e s .  A s s i m ,  r e u n i d o s  d u r a n t e  o  e n c o n t r o ,  o s  j o v e n s
r e b a t i z a m  o  C o n s e l h o  c o m o  U n i ã o  N a c i o n a l  d o s  E s t u d a n t e s
( U N E ) ,  s e n d o  e s t a  p o r t a n t o ,  a  d a t a  d e  c r i a ç ã o  d a  U N E .

EM CONSEQUÊNCIA DO DIA DO ADVOGADO,
11 DE AGOSTO FOI ESCOLHIDO TAMBÉM O

DIA DO ESTUDANTE
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https://www.une.org.br/2011/09/historia-da-une/


Caderno Especial de Exposição -
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro -

A criação dos cursos jurídicos no
Brasil

 

A profissão do advogado é retratada pelo
cinema em dezenas de produções –
geralmente dramas humanos e históricos,
que enaltecem a atuação corajosa de
mulheres e homens na busca pela defesa
da Justiça. 

Fo
nt

e:
 b

r.p
in

te
re

st
.c

om

http://ccmj.tjrj.jus.br/documents/5989760/6464634/caderno-expo-2.pdf


Depois de se formar em Harvard, Bryan Stevenson (Michael B. Jordan)
vai para o Alabama para defender pessoas condenadas injustamente
ou aqueles que não têm representação adequada. Um de seus
primeiros casos é o de Walter McMillian (Jamie Foxx), condenado à
morte em 1987 pelo assassinato de uma garota de 18 anos, apesar de
evidências que provam sua inocência. Nos anos que se seguem,
Stevenson enfrenta racismo e manobras ilegais e políticas enquanto
luta incansavelmente pela vida de McMillian. Disponível na HBO.

Assista ao trailer
Mas você pode ver aqui dicas dos
12 melhores filmes jurídicos dos
últimos  25 anos, segundo o IMDb
(Internet Movie Database).

https://www.youtube.com/watch?v=GVQbeG5yW78
https://www.projuris.com.br/melhores-filmes-juridicos-advogados-imdb/


Notável defensor dos direitos humanos,
Heráclito Fontoura Sobral Pinto marcou o
Direito e a história do Brasil por sua
atuação como advogado criminalista de
perseguidos políticos durante o Regime
Militar. Em 1937, advogou em favor dos
comunistas Luís Carlos Prestes e Harry
Berger no Tribunal de Segurança
Nacional, o que chamou bastante atenção
na época, por ser ele um católico
fervoroso. Gratuito no Youtube, acesso
pelo link.

Uma homenagem da Ordem dos
Advogados do Brasil ao vice-presidente do
Conselho Federal da OAB (1975-1977) e
PATRONO LOCAL da XXII Conferência
Nacional dos Advogados. Gratuito no
Youtube, acesso pelo link.

OAB TV
Heleno Fragoso – Advocacia e
Coragem

TVJustiça
Tempo e História – Sobral Pinto

https://www.youtube.com/watch?v=Crug7r5hhLc
https://www.youtube.com/watch?v=h0u3q0VJ354


Dos clássicos aos modernos, a profissão é tema de inúmeros livros.
Confira alguns selecionados:

O Dever do Advogado
Ruy Barbosa

Esta obra constitui uma resposta de Ruy Barbosa, que muito realizou
pela política e pelo direito deste país, a uma consulta feita pelo amigo
de profissão e correligionário Evaristo de Morais, através de uma
carta, acerca de uma possível defesa de um caso de homicídio. O
cliente, porém, acusado de assassinar a esposa por motivo de
adultério, era também adversário político de ambos.

Portanto, na opinião de Ruy Barbosa, o advogado Evaristo de Morais
deveria ou não defender essa causa? Essa resposta, que ganhou o
reforço da justiça e do humanitarismo de Ruy Barbosa, mesmo diante
de pareceres contrários, ficou marcada na história da legislação
criminal brasileira. É por isso que O Dever do Advogado constitui um
clássico na ética profissional do Direito.

Edipro - Edição de Bolso, 80 páginas, R$ 10,88 na Amazon



A Defesa Tem a Palavra
Evandro Lins e Silva

Este livro é uma verdadeira antologia da advocacia criminal. A primeira
parte contém observações sobre a atuação do advogado no júri e nos
crimes políticos. A segunda parte descreve a atuação do advogado
num caso concreto – o processo Doca Street –, desde a luta por sua
liberdade até a sustentação da decisão dos jurados. A terceira parte
comenta ecos do julgamento. O livro interessa a todos, bacharéis e
não bacharéis, porque relata, no estilo vivo do autor, um drama
emocionante da vida, conta outras estórias, é denso de informações
sobre a instituição do júri popular, relembra o Tribunal de Segurança
Nacional, na ditadura do Estado Novo (1937 a 1945), tribunal de
exceção, de triste memória, que condenou milhares de brasileiros por
crimes de opinião. Ao mesmo tempo, é uma lição e um exemplo para
advogados e estudantes de direito, que nele encontram um raro e
magnífico modelo de atuação profissional. 

BookLink, 394 páginas, R$ 119,00 na Amazon



Visual Law: Como Os Elementos
Visuais Podem Transformar O
Direito

Bernardo de Azevedo e Ingrid
Barbosa Oliveira (org.)

A obra é composta de 12 artigos escritos a partir de óticas
interdisciplinares, cada qual abrangendo um recorte temático e
revelando as inúmeras interlocuções possíveis entre o Direito e o
Design. Visual Law é uma solução derivada do Legal Design que utiliza
recursos visuais para tornar a comunicação jurídica mais acessível
para o público final. Entre as técnicas de Design aplicadas estão o uso
de infográficos, fluxogramas, vídeos, storyboards, bullet points, ícones,
entre outros. 

Revista dos Tribunais, 172 páginas, R$ 84,50 na Amazon



O Advogado Do Amanhã -
Estudos Em Homenagem Ao
Professor Richard Susskind

Giovani Ravagnani, Bruno
Feigelson e Daniel Becker (org.)

O Advogado do Amanhã é a versão brasileira da principal obra do
mundo sobre o futuro da advocacia, escrita pelo Professor Richard
Susskind: Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future. Com
uma abordagem multidisciplinar, o livro aborda, sob a perspectiva da
realidade brasileira, a época em que veremos uma mudança maior do
que a que vimos nos últimos dois séculos. Onde o futuro do serviço
jurídico será um mundo baseado na Internet, produção de
documentos on-line, serviços comoditizados, terceirização de
processos legais e prática de simulação baseada na web. Tal qual a
obra de inspiração, este livro é um guia definitivo para este futuro para
todos os que querem modernizar nossos sistemas legais e de justiça. 

Revista dos Tribunais, 216 páginas, R$ 79,20 na Amazon



JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA

SEÇÃO DE MEMÓRIA INSTITUCIONAL


