
 

 

João Martins de Carvalho Mourão  

Carvalho Mourão1, 2 

 
Gestão 1930-1931  

 

Foi o quinto Reitor da Universidade do Rio de Janeiro (URJ) 

 

★ 02/07/1872 São João del Rei, MG; † 24/12/1951 Rio de Janeiro, RJ. 

                                                           
1
 Fotografia do Reitor João Martins de Carvalho Mourão gentilmente cedida pelo Tribunal Superior 

Eleitoral - TSE.  
2 Para citar esse texto utilize a seguinte referência: 

QUEIROZ, Andréa Cristina de Barros; CAMARGO, Juliano Leal. João Martins de Carvalho Mourão.  
Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI/DMI, 2022. Projeto Galeria dos Reitores da UFRJ. Disponível em: 
endereço eletrônico do documento. Acesso em: data da pesquisa.

 

 



                                                              

Filiação 

 

Filho de Ana Izabel de Castro Mourão e Aureliano Martins de Carvalho 

Mourão, era advogado e político durante o Império Brasileiro. 

 

Trajetória 

 

Tornou-se Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 

1892. Trabalhou como advogado por curto tempo no Estado de São Paulo e Minas 

Gerais, mas mudou-se para o Rio de Janeiro onde seguiu a sua carreira profissional. 

Obteve projeção nacional como advogado do Banco do Brasil no período de 1900 a 

1905. 

Integrou duas Comissões de Jurisconsultos no governo do Presidente Nilo 

Peçanha (1904-1910), cuja tarefa era elaborar os códigos de Processo Civil e 

Comercial específicos para o Distrito Federal, contudo, tais projetos não foram 

convertidos em lei. A segunda experiência foi no período do Presidente Arthur 

Bernardes (1922-1926) quando integrou a Comissão que elaborou o projeto 

convertido em lei do Código de Processo Civil e Comercial do Distrito Federal. 

Carvalho Mourão também foi membro do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (IHGB) como os antigos reitores da URJ que o precederam. Foi convidado 

para participar do Primeiro Congresso de História Nacional, em setembro de 1914, 

proferindo a Tese Oficial: “Linhas gerais da administração colonial”. O evento 

significou, segundo Guimarães (2005, p.149), a sistematização do conhecimento 

histórico à época, “conferindo-lhe unidade e coerência, incorporando inclusive à 

história pátria o passado recente do país”. Lembramos que o IHGB foi fundado em 

1838. 

De acordo com o historiador Manoel Salgado Guimarães (1988, p.5-27), o 

Estado Brasileiro, em diversos momentos, agiu como uma espécie de mecenas, 

que, na forma de bolsas, recursos, pagamento de viagens e cargos públicos, 

procurava viabilizar o trabalho intelectual. Era comum que diversos intelectuais 

brasileiros orbitassem em torno do Estado, atuando em instituições públicas, como 

secretarias, museus e bibliotecas; ou ainda em espaços que recebiam recursos 

públicos, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), o que lhes 



                                                              

possibilitava ter contato com documentos, escrever e publicar seus estudos e ainda 

viajar para dentro e fora do país. 

No ano de 1914, tornou-se professor substituto de Direito Civil e catedrático 

de Direito Penal da Faculdade Livre de Direito (1891), instituição que, em 12 de maio 

de 1920, fundiu-se à Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais (1882), dando 

origem à Faculdade Nacional de Direito (FND). Destacamos que a fusão das duas 

Faculdades na FND ocorreu quatro meses antes da criação da Universidade do Rio 

de Janeiro (URJ), em 07 de setembro de 1920. 

 

Vale ressaltar que a criação da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro 
representou a ampliação e o fortalecimento do pluralismo do ensino jurídico 
brasileiro, antes monopolizado pelas cidades de Olinda e São Paulo. 
(CAPELLA; MUNIZ; TARDIM, 2011, p.7). 
 

No ano de 1930, Carvalho Mourão foi nomeado diretor da Faculdade Nacional 

de Direito e Reitor da Universidade do Rio de Janeiro, cargos que exerceu até 13 de 

maio de 1931. A sua saída do meio acadêmico ocorreu em virtude da nomeação 

como Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), em 08 de junho de 1931. 

No STF, foi designado, por sorteio, a ocupar assento no Tribunal Superior 

Eleitoral, instituição que acabara de ser criada no contexto da organização da 

Justiça Eleitoral e do alistamento eleitoral sobre bases e normas inteiramente novas. 

Em maio de 19321 no STF foi nomeado, Procurador-Geral do Tribunal 

Superior de Justiça, cargo que exerceu nos dois primeiros anos do Tribunal (1932-

1934), juntamente com os Ministros José Soriano de Souza Filho (1932-1933) e 

Hermenegildo Rodrigues de Barros (1932-1937). 

 

Com Artur Ribeiro e Levi Carneiro, integrou a comissão criada em 
cumprimento do disposto na Constituição de 1934 para elaborar um código 
uniforme, válido para todo o país, de processo civil e comercial. A comissão 
tinha seus trabalhos em fase de conclusão quando o governo federal, já sob 
o Estado Novo (1937-1945), resolveu realizar obra nova. (TRIBUNAL…). 
 

Carvalho Mourão encerrou sua carreira no STF no ano de 1940, período de 

vigência da ditadura do Estado Novo (1937-1945). 

 

O centenário de seu nascimento foi comemorado pelo Supremo Tribunal 
Federal, em sessão de 7 de junho de 1972, com discursos do Ministro 
Antonio Neder, pela Corte; Professor José Carlos Moreira Alves, pelo 
Ministério Público Federal; e Dr. Antonio Carlos Sigmaringa Seixas, pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal. (SUPREMO…). 
 



                                                              

No decorrer de sua vida pública foi muito respeitado pelos estudiosos do 

campo das Ciências Jurídicas, cujo seus pareceres eram baseados na doutrina do 

direito. 

 

Obras literárias de João Martins de Carvalho Mourão3 
 
These n. 42 : para a pronuncia em crime de rapto ou de defloramento requer-se 
prova plena de seducção, engano ou fraude, quando o emprego destes meios seja 
elemento constitutivo do delicto? (sic) / João Martins de Carvalho Mourão, 1898 
(texto integral disponível no Repositório Digital do STF)  
 
Appellação civel n. 2294 : 1. appelante, o Juizo da 1. Vara Federal : 2. appellante, a 
União Federal : appellada, a Provincia Franciscana da Immaculada Conceição do 
Brasil : juiz relator, Ministro Pedro Lessa : memorial da apellada / pelos advogados 
Aureliano Mourão e Carvalho Mourão, 1912 
 
Programma da primeira cadeira de Direito Penal... : anno de 1917, 1917 
 
Congresso jurídico commemorativo da independência do Brasil: artigo retirado do 
suplemento da Gazeta dos Tribunais, 1923 
 

Livro do centenário dos cursos jurídicos: 1827-1927 (coautor), 1928 

 
O novo Código eleitoral: Lei n. 48, de 4 de maio de 1935 : commentarios, critica, 
jurisprudencia / Augusto O. Gomes de Castro; com uma carta-prefácio do Ministro 
Carvalho Mourão, 1936 
 
Traição e espionagem, "Curso de emergência para a formação da reserva da justiça 
militar, organizado pelo senhor general Eurico Gaspar Dutra, com a colaboração da 
Faculdade nacional de diretito da Universidade do Brasil, 1945 
 

Lugares de Memória com seu nome  
 

Fórum Carvalho Mourão, São João del Rei – MG 
 
Rua Ministro Carvalho Mourão, Bairro Vila Sabrina, São Paulo – SP - CEP 02161-
010 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 Obras literárias de João Martins de Carvalho Mourão, disponíveis no catálogo da Fundação 

Biblioteca Nacional e na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, além de livros o acervo é composto 
por manuscritos e apelações em processos judiciais. 

http://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000361840&local_base=UFR01
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