Transcorridos 66 anos da criação dos Cursos Jurídicos no
Brasil (1827) e, em decorrência do art. 175 do Decreto n.
1.159, de 3 de dezembro de 1892, foi criada em 1893,
mediante a Congregação da Faculdade de Direito, a Revista
da Faculdade de Direito de São Paulo.

O primeiro número da Revista expõe Comissão de Redação
composta por: Dr. Brazilio Augusto Machado d’Oliveira
(Presidente), Dr. João Mendes de Almeida Júnior, Desembargador
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho

“Entrando em seu 2º anno de
existência, faz a Revista da
Faculdade de Direito de São Paulo
publica affirmação de que nesta
casa, de tantas e tão gloriosas
tradições, não se apagou ainda o
sagrado fogo do amor ao estudo.
Que os nossos successores
mantenham-no sempre vivo –
esse é o nosso voto.”

“Entra a Revista da Faculdade de Direito de São Paulo
em seu IX anno de existência. Testemunho permanente do nosso
amor ao estudo, são votos que a sua publicação se mantenha
enquanto não se apagar nesta casa – e nunca se apagará – o culto
do Direito. S. Paulo, 15 de Outubro de 1901”

“Revista da Faculdade. Tendo a
6 de maio de 1906 adoptado a
venda avulsa da revista da
Faculdade (...)”Em 12 de junho
de 1907 esta Diretoria creou um
livro para o registro de tudo que
dissesse respeito à Revista da
Faculdade, e nesse livro está
sendo escripturada a venda da
Revista”.

A Revista traz uma nota da Comissão de Redação solicitando que
os meios de comunicação que transcreverem artigos publicados
pela Revista da Faculdade, tenham a “gentileza” de declararem de
onde foi tirado. Pela primeira vez a Revista mostra preocupação
com os Direitos Autorais

A revista, devido aos atrasos na
publicação engloba os anos de
1914 a 1925. Pela primeira vez a
Comissão de Redação menciona a
não responsabilidade pelos
conteúdo dos assuntos dos
trabalho apresentados pelos
autores.
Nota da Redação: “Tendo ficado
em atrazo a publicação da revista;
foi resolvido reunir em um só
volume a matéria aos annos de
1914 a 1925. A redação deixa os
Autores dos artigos nella
publicados a maior liberdade de
doutrina. Não assume pois a
responsabilidade scientífica dos
conceitos emittidos nesses
trabalhos”.

Também, pela primeira vez este número traz trabalhos de
autoria dos professores da Faculdade de Direito do Recife.
Inicia-se um intercâmbio da literatura jurídica entre as duas
Faculdades. A Revista Academia da Faculdade de Direito do
Recife contará com artigos assinados pelos professores da
Faculdade de Direito

Ultimo número publicado antes
da Faculdade de Direito de São Paulo se integrar à USP. “Decreto
n. 24.102, de 10 de abril de 1934 (Transfere ao Estado de São
Paulo a Faculdade de Direito de São Paulo e dá outras
providências) e o Decreto n. 6.429, de 09 de maio de 1934
(Regulamento da Faculdade de Direito)“

Símbolo da Justiça

Traz em suas páginas notas
compiladas por Waldemar Ferreira,
professor catedrático de Direito
Comercial sobre a “Congregação da
Faculdade de Direito de São Paulo na
Centúria de 1827 a 1927”. Em nota
do compilador, uma menção às obras:
“Tradições e Reminiscências” – J.L.
Almeida Nogueira e “Memória para a
História da Academia de São Paulo” –
Spencer Vampré pela fundamental
importância da utilização dos dois
livros na compilação da Centúria.
Outra menção foi para o bel. Julio de
Barros, responsável pelo Arquivo da
Faculdade, pelo trabalho constituído
em relação aos documentos salvos do
incêndio de 1880

A Revista da Faculdade de Direito da Faculdade de São Paulo foi criada como
veículo de comunicação da comunidade jurídica da época. Trazia em suas
matérias a vida cotidiana da administração da Faculdade, a doutrina
produzida na área jurídica, notícias sobre eventos e os relatórios da
Biblioteca.

1893 - O primeiro artigo publicado
intitulado “Theoria do processo
Civil e Commercial” foi de autoria
do João Pereira Monteiro.

1897 - A Revista apresenta uma
nota informando que em virtude
da Lei n. 429 de 10 de dezembro
de 1986, é extinto o Curso Anexo.

1901 - Nota-se que este foi o
primeiro número onde se publica
uma síntese do movimento da
Biblioteca.

1912 - Prêmio “Duarte de Azevedo”
oferecido ao aluno com mais
destaque no ano letivo.

1913 – A Revista publica o
discurso do Professor Braz de
Souza Arruda quando da doação
de um exemplar da obra da
conferência de Ruy Barbosa em
Buenos Aires à Biblioteca da
Faculdade de Direito.

1928 - Traz a galeria dos Diretores
e professores da Faculdade de
cátedras.

1929 - Apresenta o Regimento
Interno da Faculdade.

1933 - Consta a contratação do
sr. Sergio Milliet da Costa e Silva
para transformar em biblioteca o
depósito de livros.

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Antonio Magalhães Gomes Filho – Diretor da FDUSP
Prof. Dr. Paulo Borba Casella – Vice-Diretor da FDUSP
Andréia Wojcicki – Diretora do Serviço de Biblioteca e Documentação

• Data: 10 nov. 2010
Local: Auditório XI de Agosto
9h15 – Abertura da Semana - Andréia Wojcicki (Diretora SBD/FD)
9h30 – Declamação de Poesias
9h45 – Palestra “A qualidade da gestão na era da informação” –
Prof. Fábio Uchoas de Lima (Coord. De Pós-Graduação e MBA da
UNIP/SP)
11h00 – Apresentação Musical - Banda de Polícia Militar
11h30 – Abertura da Exposição “Homenagem à Revista da FD/USP
(1ª fase) e as seus ilustres poetas e políticos”.
Local: Sala São Leopoldo

• Data: 11 nov. 2010
Local: Auditório XI de Agosto
9h15 – Declamação de Poesias
9h30 – Palestra “Revista da FD/USP: 117 anos de história” –
Dr. Antonio Augusto Machado de Campos Neto
10h45 – Apresentação Musical - Trovadores Urbanos
19h30 – Declamação de Poesias
19h45 – Apresentação Musical - Coral XI de Agosto (FD/USP)
Local: Sala São Leopoldo

• Data: 12 nov. 2010
Local: Auditório XI de Agosto
9h15 – Declamação de Poesias
9h30 – Palestra “O uso de linguagens documentárias alfabéticas na
indexação automatizada” – Bibliotecária Cristina Miyuki Narukawa
(FD/USP)
10h00 – Palestra “A localização do assunto na introdução de artigos
científicos durante a indexação: aplicação do modelo de Swales”
– Bibliotecária Maria dos Remédios da Silva (FD/USP)
11h00 – Apresentação Musical – Duo de Violões
11h30 – Encerramento

Comissão Organizadora:
Ana Cristina Dudziak
Carlos Miquéias Araújo
Cristina Miyuki Narukawa
Fabiana Gulin Longhi Palácio
Francisco Cizomar Mariano da Silva
Guaraciaba de Barros Juk
Hélio Pereira Farias
Maria dos Remédios da Silva
Mariene Cicconi
Marli I. de Moraes
Milton Moraes
Nádia Ferreira Lima
Rosemeire Bonoto
Stela do Nascimento Madruga

(1ª fase) e a seus ilustres poetas e políticos

São Paulo
10-12 nov. 2010

