
 

 

Candido Luiz Maria de Oliveira Filho 

 

Candido de Oliveira Filho1, 2 

 
Novembro de 1933 – maio 1934 (caráter interino) 

Gestão maio 1934 – julho 1934 

Foi o sétimo Reitor da Universidade do Rio de Janeiro 

★ 14/10/1871 Curvelo, MG; † 09/12/1954 Rio de Janeiro, RJ 

                                                           
1
 Fotografia do Reitor Candido de Oliveira Filho reproduzida do livro: Uma história da advocacia: 125 

anos do Escritório Candido de Oliveira. Pertencente ao acervo da Biblioteca Pedro Calmon Fórum de 
Ciência e Cultura da UFRJ. 
2
 Para citar esse texto utilize a seguinte referência: 

QUEIROZ, Andréa Cristina de Barros; CAMARGO, Juliano Leal. Candido de Oliveira Filho. 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 Francisca Ludmilla de Oliveira e Candido Luiz Maria de Oliveira. O 

seu pai foi deputado-geral durante o Império brasileiro, de 1878 a 1886, senador por 

Minas Gerais, ministro da Guerra de 1884 a 1885 e da Justiça em 1889. Foi também 

diretor e professor da extinta Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro. 

 

Trajetória 

 

Candido de Oliveira Filho formou-se em Direito pela Faculdade Livre de 

Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, em novembro 1898, foi o orador de 

sua turma e também laureado com a medalha de ouro Conselheiro Machado 

Portella. 

Após completar a sua formação, começou oficialmente a sua carreira jurídica 

no escritório da família Candido de Oliveira. Em 27 de abril de 1911, passou a 

conciliar as suas atividades no escritório da família com a de professor da Faculdade 

Livre de Direito do Rio de Janeiro, assumindo a disciplina de Prática do Processo 

Civil e Comercial, a disciplina trocou de nome com a unificação das faculdades, 

passando a se chamar Direito Judiciário e Civil. 

Fez parte da comissão que promoveu a unificação das duas faculdades de 

direito: Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais (1882) e Faculdade Livre de 

Direito (1891), em 12 de maio de 1920, através do Decreto n. 14.163, na Faculdade 

Nacional de Direito (FND). Lembramos que foi a junção da Faculdade Nacional de 

Direito, da Faculdade Nacional de Medicina e da Escola Politécnica que deu origem 

a Universidade do Rio de Janeiro, em 07 de setembro de 1920 (QUEIROZ, 2020, p. 

312). O governo de Epitácio Pessoa (1919-1922), além de criar a URJ, foi um dos 

responsáveis pela consolidação referente à legislação da Justiça Federal. 

Reforçamos que a fusão das Faculdades de Direito representou o fortalecimento do 

ensino do Direito no Brasil.  

 

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). 
 



                                                              

Em 1931, Candido de Oliveira Filho foi eleito e nomeado diretor da Faculdade 

de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, e passou a ocupar a vaga no 

Conselho Universitário (CONSUNI) destinada à representação dos diretores de 

unidades. Exerceu o cargo de vice-reitor na gestão de Fernando Augusto Ribeiro de 

Magalhães (1931-1934), reitor que o antecedeu, e por isso, chegou a ocupar 

interinamente o cargo de reitor durante os impedimentos efetivos do titular, até que 

em maio de 1934, foi eleito pelo Conselho Universitário para ocupar a vaga de reitor 

até julho do mesmo ano. 

Ainda no ano de 1934 foi agraciado com a Ordem da Instrução Pública3 e 

recebeu do governo português a medalha da Grã-Cruz. Com o apoio do governo 

federal foi um dos encarregados de divulgar a Constituição Federal (promulgada em 

16 de julho de 1934) e de prestar auxílio na organização do anteprojeto do Código 

do Processo Penal. Em 1936, foi nomeado membro substituto do Tribunal Superior 

de Justiça Eleitoral, tornando-se efetivo em 13 de abril do mesmo ano. Foi eleito por 

seus pares da Faculdade Nacional de Direito para compor a Comissão de 

Nomeações e Promoções de membros do Ministério Público do Distrito Federal.  

Aposentou-se de suas atividades na Faculdade Nacional de Direito, em 7 de 

novembro de 1939, no entanto, não perdeu o vínculo com a instituição, integrando a 

comissão de formação da Revista Jurídica da Faculdade Nacional de Direito no ano 

de 1945. Já aposentado tornou-se professor Emérito da Faculdade Nacional de 

Direito. 

 

Obras literárias de Candido de Oliveira Filho4 
 
O caso das pedras, petição de habeas-corpus; impetrante: Bacharel Candido Luiz 
Maria de Oliveira Filho; paciente: bacharel Fausto Augusto dos Santos, 1902 
 
Processo de interdicção dos alienados: camaras reunidas da Côrte de Appellação, 
1907 
 
Jus civile brasiliense de patria potestate matri viduac credenda. latina versio studio et 
opera Mendes de Aguiar, 1913 
 

                                                           
3 A ordem da Instrução Pública destinava-se a: “[...] galardoar serviços prestados por nacionais ou 

estrangeiros ou por corporações à causa da instrução e todos os actos de benemerência pública que 

influíssem no progresso do País”. Mais informações em:  

ORDENS HONORÍFICAS PORTUGUESAS (Portugal). História da Ordem do Mérito. Lisboa. 
Disponível em: http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=136. Acesso em: 29 out. 2019. 
4
 Obras literárias sem o link de acesso pertencem ao catálogo da Fundação Biblioteca Nacional 

http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=136


                                                              

Prelecções de theoria do processo civil e comercial, 1916 
 
Curso de pratica de processo, professado na Faculdade Livre de Direito da cidade 
do Rio de Janeiro, 1920 
 
Leis penaes, 1921 
 
Venenos Sociaes, 1922 

 
Contas assignadas, 1924 

 
Sello do papel: novas tabelas, 1924 
 
Causas preparatorias, preventivas e incidentes, 1927 
 
Pratica civil: formulario dos actos mais importantes do codigo civil, 1927 
 
Programa de Direito judiciario civil, 1939  
 
Curiosidades judiciárias, 1945 
 
Obras sobre Candido de Oliveira Filho registradas na Base Minerva 
 
Uma história da advocacia: 125 anos do Escritório Candido de Oliveira, 2017 
 
Lugares de Memória com seu nome 
 
Rua Cândido de Oliveira Filho, Bairro Jardim Carioca, Rio de Janeiro – RJ – CEP 
21921-230 
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