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Vinculas ,.Ç,QJl! Q 

Mestre de Campo LU!S BARBALHO BEZERRA 

f I~-------------------~~----~-·~~ 
I - ANTONIO BEZERRA FELPA DE BARBUDA, c.c. MARIA DE 

ARAnJo, ambos naturais de Ponte de Lima, das nobres familias 

dos Barbudas e Araájos (da Quinta da Barca), como se vê nos 

escritores de nobiliarquia. o casal e alguns fi:hos vieram com 

os primeiros povoadores de Pernambuco, por instância do respecti

vo donatário, de quem eram ainda parentes. Slo pais de: 

II 

DOMINGOS BEZERRA FELPA DE BARBUDA, c.c. BRAZIA MONTEIRO, 

filha do Coronel Pant leio Monteiro que instituiu o morgado do 

Engenho Monteiro, na vergem do Capiberibe, hoje conhecido arra

balde do Recife, onde ainda se vê a capela, que foi da familia, 

sob a invocnçao de S. Pantale~o. 

Pais de: 

• v~~~~u::ace~ieJcpa:=à~~$.1Za4:r.t lê 

cpm~ 

~)• Domingos Bezerra Monteiro ou Felpa de Barbuda, c.c. 

Antônia Rodrigues Delgado. 

1)~ N. Bezerra Felpa de Barbuda, c.c. Maria Gonça~ves Ra

poso, filha de Fern~o Martins Pessoa e Maria Gonçalves Raposo. 

~~ Brazia Bezerra Monteiro, c.c. seu parente Miguel Go

mes Barreto, filho de Paulo Bezerra e Maria Pais Barreto • 
• 
f>) o~t Maria de Aralljo Bezerra, c.c. 3eu primo Antônio Bezerra 

Barbalho. 

! ) Capi tao Francisco Monteiro Bezerra ( t1o
1 
como~ outros,.. 

irm~os)de Luis Barbalho Bezerra), uc dos mais valorosos na guerra 

contra os Holandezes em Pernambuco, entregando a vida e gastando 

quasi toda a sua fortuna. Casou-se,~a cape:a de S. PantaleJio 

do Monteiro~ 2-2-:6o6,fom Maria Pessoa, filho de FernAo Martins 

Pessoa e Maria Gonçalves Raposo. Do casal - CapitAo Francisco 

e Maria Pessoa - sAo filhos: 

a) Antônio Bezerra Monteiro~ capitfto valoroso que morreu na 

Bah1a1 em 18-5-163~no ataque d&s Holandezes àquela cidade, 

coco menciona Duarte de Albuquerque em suas Mem6rias Diárias. 



b) Domingos Bezerra Monteiro que passou a Capitfto por morte 

de seu irmao Francisco. Batendo-se com valor numa das bata-

lhas da Guerra contra os Homandezes, nela morreu. 
t9.il2.i tla-

c)rFrancisco Monteiro Bezerra~orreu; a 18-3-1633 no ataque 

dos Afogados. ~.~ , 
4~~- tt~-rr- Oil ~) 

d) Joao Pessoa Beze~ c~Q& ~uC irmfto Francisco, valoroso 

Capit4o na mesma guerr~ ... * .. t>conf~te de Albuquer

que n!: ~ referida ~-~~~val'heiro em 24-

1672, e Juiz Ordin r_o-de Olinda, ondé faleceu solteiro. 
~-~ ~~/'(.d:o , r-f~~~~·~JN' JI() ~ 
e) Miguel Bezerra Monteiro, tamb~n Capit4o na mesma guerra. 

Foi Fidalgo Cavalheiro.~ Sepultado na capela de s. Pan-

taletáo. 

f) Braz1a Bezerra Monteiro, c.c. Pedro Cavalcanti de Albuquer

que, Fidalgo da casa~al e Cavalheiro Professo da Orde~ de 

Cristo, lapit4o de infantaria da referida guerra~ e filho 

de Manoel Gonçalves de Cerqueira, Fidalgo da casa real, Cava

lheiro de Cris~o e Familiar do 

Bezerra 

de 

c e 

gJ Florência Bezerra Monteiro, c.c.l seu primo Joio Bezerra 

Ribeiro Pessoa e deste casal procede a familia dos Pessoa. 

h} FranciscwBezerra Monteiro, c.c. o Fidalgo Sebast1Ao de 

Carvalho, natural do CRATO <eortugal), filho do Fidalgo, 

Desembargador do Porto, Joio Alves de Carvalho e Maria de 

Andrade. Quem proceder do casalJpode conhecer outros ante-



passados lendo o Catálogo Genealógico de Frei Jaboatao. 

1) Maria Pessoa Bezerra. Casou-se duas vezes, I fi a 61tlma 

com o Capitlo Antônio Correia Ca:heiros, tendddeste consórcio 

a filha 6nica Maria Pessoa, casada a primeira vez com o Fidalgo 

Escud~• Joao Bezerra Jácome e deles procedem os Jácome 

Bezerra; e a segunda com o .Fidalgo Semeio Barbosa e destes 

procedem os Pereira Barbosa. 

fJ ~ Antônio Bezerra Monteiro Felpa de Barbuda, c.c. Cami1a 

Barba1ho (n. III seguinte), pais, entre outros, do Mestre de Campo 

Brigadeiro~Lu1s Barbalho Bezerra. 

m 

~ ANTONIO BEZERRA MONTEIRO ou FELPA DE BARBUDA, c.c. 

CAMILA BARBALHO, filha de Braz Barbalho e de Maria Guedes, neta 

materne de Francisco de Carvalho de Andrade e de Maria Tavares 

Guardes, senhores do Engenho sao PaUlo, em Pernambuco. Do pri-
~~ meiro casal (n. IiiJ, re r1~no 

N =--------

~ O Mestre de C mpo LU!S BARBALHO BEZERRA, nascido em 

Pernambuco, em fins de 1500 ou em começo de 1600, era Fidalgo 

Comendador e muito se celebrizou na Wuerra contra os 'ijolan~ezes, 

e como Governador da Bahia e do Rio de Janeiro, onde faleceu 

a 15--4-1644, sendo sepultado na Igreja dos Jesu1tas, hoje Hospi

tal Militar. 

Lu1 c::!Oc ·-"C..-~ Barbalho ~i ttaa5~duas vezes, como se depreende 

da Nobiliarguia Pernambucana, de Borges da Fonseca, das Notas 

qeneal6gicas de Frei Jaboatao e t r adição da , fam111a. ~primei
ra~~ com Simoa Coelho, filha de Matias Coelho e de Mariana de 

Menezes. A segunda com Maria Furtado~Mendon a, filha de Aires 

Furtado de Mendonça e de Cecilia de Andrade Carneiro, como~ 
o referido Frei Jaboatlo, escritor que, ali,s, nAo mencionaav 

todos os fi:hos do referido Mestre de Campo, e também assim 

Borges da Fonseca. Do primeiro, e nlo do segw1do casal, nasceu 

F!+,~ ~,?4+ ~· 
1 > r r 



(j) 

~ f~ .,/,_ &u;., ~.~: . 
A. ~ ~ ~ 63oêJ~l e .c . t1lJ~ ~ {[M. -

~·:?_ . ~~.~~. &~<>6. 

~. I "-t pai e irmlos'J serviu na guerra contra os Holandezes. Governou o 
~ f ., 

~ ~~ 1 ~1 ~ .~ Rio de Janeiro quando Luis Barbalho faleceu, achando-se no govêrno 1 j. / ,~ quando o povo depoz o Governador Salvador Correia de Sá e Benevides, 

ci segundo consta da História. Foi Fida:go da casa real e casado 

com Cecilia Barbosa que, enviuvando, insti ttüu o Convento de N. 

S. da Ajuda, da cidade do Rio de Janeiro, onde se internou com 

& 4 ~~ duas filhas, Jl&xa Veja-se o que diz a respeito Macedo em seu 

J ~ ~~ Ano Biográfico, 
1~~~~·~~~----~~~~-~-----~~ ~ - ~· Corone: Guilherme ~arba1ho Bezerra. Em campanha ~~ 

irmdos Agostinho e Jerônimo, serviu .com seu pai na guerra contra 

os Holandezes. Foi Fidaldo da casa real, Cava:heiro da Ordem de 

Cristo e Alcaide-mor em S. C~ist6vâo de Sergipe d'E:-Rei. Casou-se 

na Bahia com Ana de Negreiros, filha de Domingos de Negreiros e 

Dorotéla Fernandes, naturais de Aguas-Revéfs do Arcebi~pado de 

Braga. 

Luis ]3arbalho Bezerra, ~!=menino. 
Felipe_Barba1ho Bezerra. ~ ~orreu solteiro, e assim 

lti Domingas, B::r Margarida , _. Cândida e ~ Ana. 

. ]t;:;~feridos constam da Nobiliarguia de Borges da 

da Fonseca, mas Frei JaboatAo e~ seu Catá1ogo Genealógico, fundado 

ec notas também de fam11ia, em assentos de~Má~~s batisados, casa-

mentos e Óbitos, acrescenta que foram tamb~o filhos de Luis Barba

lho e sua mulher Maria Furt~ntes: 
6. Capitao Fernao Barba:hQ Bezerra, Fidalgo da casa real, 

que serviu ao Infante D. Pedro e foi Vedor na tndia, onde morreu 

deixando descendência. 



~~~~(16:3~-
4~~q) ~ 

~~ .. AN!ÔNIA BARBALHO BEZER A~. Cs ou-se na Bahia com o ~) 
~~ F..,.,....,.._ ~~.( 

Corone: Antônio Ferreira de Sousa, F}da)go da c a rea , ilho 

( ~~' · ~1-~. 4t:U. rf~ 
Eusébio Ferreira ~e Sousa~ natura~ êsrrrha da adeira, e de Cata-

,.. ........ ~,. . 3 1. ~·1'1.f? , ~.....k,..... ~ ~ ); 
rina de Sousa casamentor-ealizado na Igreja de • Bento em 11-9-

1642, sendo celebrante o Bispo D. Pedro d~~) pndrinhos 

Luis Barbalho, pai da nubente, e o Governador Lourenço Correia 

de Brito. Deste casal, são filhos: 
1.~ 

A) Inez Barbalho Bezerra, c.c. Egas Moniz Barreto, tronco de 
.. ~ 

muitas familias, e ~ ramo do Ceará a que pertence o Dr. 

Leandro Bezerra Monteiro, como se vê em outro local. Do ca-

~procede Visconde de Paragua~u, o BarAo do Rio 

das Contas e outros. 

B) Tereza Barbalho de Sousa, mulher de Jerônim~arreto, 
com descendência~ormando familia na Bahia. 

C) Catarina de Sous , c.c. Rafael Soares Franco, com descen

dência na mesma frovincia. 

D) l1aria Furtado de Sousa, com filhos. 

E) Francisca Barbalho, c.c. Diogo de Sá Souto Maior, Deixaram 

descendência. 

F) Eus~bia Ferreira de Sousa, que morreu solteira. 

I• Gosma Barbalho Bezerra, casada na Bahia com Francisco 

mBXX~t de Negreiros Soeiro, irm!o de sua cunhada D. Ana, c.c. 

o Coronel Guilherme Barbnlho, seu irmao. ~tikaxms Francisco ~ 

filho de Domingos de Negreiros, e neto paterno de Jorge Esteves, 

que com sua mulher Dorot6a passaram à Bahia, ele ~Juiz de Or

fãos da Vila do Conde. Domingos de Negreiros casou-se em 4-2-1644 

com Maria Pereira, filha de Martinho Lopes Soeiro e Ana Pereir • 

~~Gosma e Francisco é filho Luis Barbalho de Negreiros, 
( ' 

c.c. Luisa Côrte-Real, cuja descendência é numerosa. J 

~.~ Francisco Barbalho Monteiro Bezerra, Fidalgo da casa real. 
~ 

Assen6u praça com oito anos de idade, servindo na companhia ~ 

irmao1 Coronel Agostinho ltD1atiul Barbalho• ,. ~epois que = irmllo_, 
f~~ 

FernAo Barbalho, passou ao serviço do Infante D. Pedro, ~a aia 





~__; 
Cnomeado Capit~o do Forte de N. s. do Populo do Mar. 

4t1. S.. Jerônimo Barbalho Bezerra , .,_. _5em dúvid'7411l um dos mais 

velhos da irmandade• ~~erviu na guerra dos Holandezes e fez figu

raJ~1T*at como representante da nobreza, na revolta que depoz 

Salvador Correia de Sá e Benevides do governo do Rio de Janeiro 

em 1649 como consta da História. 

~ ~ ~ '~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hf'feai 1 g_. .,;,.e .-1 Campo 

Luis Barbalho Bezerra!) • 

~ritores,fotas que numerosos 

foret' o~os. & sá&?B«Me:tn" Duarte de Albuquerqu,, por exemplo 

nas Memórias Diárias, em 16 de agosto de 1637, assevera que Luis 

Barbalho, voltando de Portugal para a Bahia, pediu ao Conde de 

Bagnuolo~para escrever ao Principe de Nassau, a fim de mandar 
o... 

sua mulher e dez filhos que tinha em Pernambuco. Unam-se .. 

estes dez os falecidos solteiros e meninos e ter-se-á a prova da 

prole referida. 

Primoa. Braz Barbalho, ferido na guerra em 7-2-1635, • 

Jo§o Lopes Barba:ho, Jodo Alvares Barbuda, Bento Dias Bezerra e 

Dominigos Dias Bezerra, que nele participaram, eram primos de 

Lufs Barbalho Bezerr • 

v 
ACENCIA DE MORAIS BEZERRA, c.c. MARCOS DE OLIVEIRA, por

tuguês, natural de Arantes, fi.:ho de Antõnio de Oliveira, irm!o 

este de D. Marcos de Oliveira, que foi Jesuit • 

VI 

Capit!o FELIPE BARBALHO BEZERRA, c.c. MARIA DE SA, filha 

de Sic~o Rodrigues e de Maria Ve:ha de s,, nete de Fernfto Carvalho 

de Sá e Brites de Albuquerque. 

VII 

CAETANA VELHA ROMEIRA RODRIGUES DE SA, c.c. o Coronel 

JO~O BEZERRA DE MENEZES. -



(j) 

VIII 

JOANA BEZERRA DE lf~NEZES, c.c. o Capit!o ANTONIO PINHEIRO 

LOBO. -

IX 

Brigadeiro LEANDRO BEZERRA MONTEIRO, c.c. ROSA JOSEFA DO SA

CRAMENTO. 



~/ 
v 

ASCENDENTES DO BRIGADEIRO LEANDRO 

BEZERRA MONTEIRO PELO LADO MATERNO 

~~ 
Vejamos como José Geraldo Bezerra de Menezes apresenta a 

genealogia da fam!:ia pelo lado paterno de JOANA BEZERRA DE MENE

ZES (ng IX do estema Caramuru) , mAe do BRIGADEIRO LEANDRO BEZERRA 

MONTEIRO: 

I - ANTONIO BEZERRA FELPA DE BARBUDA, c.c. MARIA DE ARAOJO, 

pais de 

II - DOMINGOS BEZERRA FELPA DE BARBUDA, c.c. BRAZIA MONTEI-

RO, -

III - DOMINGOS BEZERRA MONTEIRO ou FELPA DE BARBUDA, c.c. 

ANTONIA RODRIGUES DELGADO, -

IV - SIMOA BEZERRA MONTEIRO, c.c. BENTO RODRIGUES DA 

COSTA, -

V - JOANA BEZERRA MONTEIRO, c.c. o Capitlo ANTONIO PI+ 

NHEIRO LOBO. - Ver os dados e descend~ncia no estema Caramuru, 

ng IX e seguintes. 

+I e II++"' 

Sobre os ns. I e II, consultar o capitulo referente aos 

vínculos com o Mestre de Campo Luis Barbalho Bezerra. 

III 

ANTONIA RODRIGUES DELGADO ~ filha de Cosme Pereira e Simôa 

da Rosa. 

IV 

BENTO RODRIGUES DA COSTA ~ filho de Manoe: Rodrigues da 

Costa e Maria Sim~••· 

~nico filho de SIMOA BEZERRA MONTEIRO (n. IV): 

Cosme Bezerra Monteiro, c. c. Leon~alcanti de Albuquer

que, filha do Coronel Antônio Cavalcanti, que era bisneto do fidal

go florentino Felipe Cavalcanti e de Catarina de Albuqu~. 4-6-

1614. 



"• • 

-

• 
~· . v @ 

o~r~a~~)~~~ 
~~~~).R-~~~~· 
Ff~~~~~C~;~~ 
~~v~~~·~~~/ ~t.~ 
~)~~~~: A, ~.e_ 
:< . J L?::9/V\:A., . 

• €J]D 
Na segunda viuvez, teve filhos: 3. Homero Bezerra de Mene

zes; 4. Jo!o Bezerra; 5. Joana Bezerra e 6. Antenor Bezerra. 

Sua terceira mulher, Joana ~C=a=v=a=l=c=a~~~~~==--=

nlo teve descendência, proibiu-o de proteger esses filhos, dai 

nascendo tal desarmonia que houve separaçlo de casal ~ns. 
~ 

O Coronel foi para as suas fazendas de gado, MIE 3 ug• eltezu:ai• M f 

Zor6es, perto da cidade do Ic6, levsndoéftazxn•x~ as~ fi-
csegundo~ 

lhas do/~eixa matrimanio , Tereza e Joana. Ficaram os outros 

com sua mfte em Pernambuco, com os meios de subsist8ncia que lhes 

deixou o~ Coronel. 

Antes de sair de Pernambuco, Joio Bezerra estivera na 

Paraiba do Norte. Sua ida para o CearA deu-se no fim do 17g sé

culo ou no momeço do 18g. E ai viveu em completo retiro, des

gostoso pelo ocorrido. Se estivesse em Pernambuco - traslado 

uma observaçfto do arquivo familiar - sem d6vida seria companhei

ro de seu irm4o Bento Bezerra de Menezes e primos Leonardo Bezerra 

Cavalcanti e Domingos Bezerra Monteiro no levante dos nobres de 

Olinda contra os mascates do Recife. Dizem que muito se orgulha

v quando se lhe di~ia;que, em figura e qualidades, muito se 

parecia com o avô Luis Braba:ho Bezerra. 

Irmaos do Coronel JOAO BEZERRA MONTEIRO (n v ) : 
1. Tereza de Jesus Bezerra. H' quem afirme ser um dos 

troncos d familia Castro Menezes do Aracati e Bezerra de Menezes 

do Riacho 

2. 

do Sangue. 

Capitlo-mor Be~::~ de Maaezes, nat~ de Per-

Foi companheiro primos Leonardo Bezerra Caval-nambuco, 

canti e Coronel Domingos Bezerra Monteiro e de outros na revolta 

contra os mascates do Recife,~ em 1f'Ío. Casou-se em Goi na, ~
~. 

3. Capitao Bartolomeu Bezerra de Menezes, nascido ·a üóm 

em Pernambuco. 

4. Manoel Bezerra de Menezes, natura: de Pernabuco. 

5. Silvestre Bezerra de Menezes. 



·. 

~ . -
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Filhos de COSME BEZERRA e LEONARDA CAVALCANTI DE ALBU-

QUERQUE: 

1. Antônio Bezerra Cavnlcanti de Albuquerque, c.c. sua pri-

ma Domingas Bezerra. 

2. Cosme Bezerra Monteiro, c.c. Generosa Vidal, filha de 

Sebastillo Vidal e de Maria Moreira. &<JM ~""• -n:•a ••• =erw-

3. Coronel Domingos ~ezerra Monteiro, Presidente da CAmara 

da Cidade de Olinda quando se deu a revolta contra os mascates do 

Recife. Foi casado com Mari de Almeid , filha de Antônio de 

Almeida Azeredo. 

4,.. Leandro Bezerra Nonteiro ou Cavalc nti, c.c. Joana de 

S!, filha de Fernlo Carv lho de S' ~ites de Albuquerque, ~ 
senhores do Engenho Megah6, com~ filhos. 

5. Pedro Bezerra Cavalcanti de Albuquerque, c.c. Maria 
• 

Cavalcanti (da fanilia Holanda Cavalcanti), pais do Coronel 

Leonardo Bezerra Cavalcanti, um dos chefes da revolta contra os mas· 

cates no Recife, e por cuja caus foi desterrado par a !ndia com 

su mulher e filhos. ~Ji6 depois de 13 anos1 voltou à pátria com 

a condiçao de ndo residir em Pernambuco. Faleceu n Bahia em 1728 

com 70 nos de idade. 

De um caderno do Dr. Leandro Bezerra Monteiro, extraio esta 

página: 

"Rocha Pita, em nua obra Am~rica Portuguêsa, reportando-se 

h origem da famflia Cavalcanti de Albuquerque, diverge de Frei Ja

boatAo e outros escritores. A sua autoridade deve ter mais valor, 

se considerarmos que escreveu no s~culo XVII e sua mulher se cha

mava Ana Cavalcanti de Albuquerque. Diz ele que D. Catarina, mu

lher do Fidalgo Felipe Cnvalcanti, nao era filha bastarda de 

Jerônimo de Albuquerque com a india Arco-Verde, depois Maria ~ 

Espirito Santo, mas sim filha legitima do mesmo Jerônimo com 

Felipa de Melo, filha de Crist6vAo de Melo, Fidalgo português, e 

de Antônia de Mel.o. Corroboram o parecer de Rocha P1 taj. os se

guintes fatos:~ ca~ar com uma bastarda, nfto precisaria Feli

pe Cavalcanti provar, como provou, a sua fidalguia;~o;e de 

Catarina era muito usado na fam!lia Melo. 

"Há uma verstlo em Pernambuco: os Cavalcanti com .! sAo legi

timas, e os com ~ sAo bastardos porque descenderiam de Jerônimo 

de Albuquerque Maranhão e outros~os naturai~e. ...... _.. • ._.!a& 
~ma referida !ndia Arco-Verde". 



J;f./ J~t~--~---~--------============::: 



,, 
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Crato,29-1-83. 

'Prezado Dr.Geraldo:paz e saúde para todos os seus. 
Crato,sem novidades.Graças a Deus tudo em paz. 

Estava causando certa aflição a falta de chuva. ~axa~ 
&axa&Bta a Melhorou da semana passada para cá,quando caíram r~ 
g~lares chuvas,deixando bem molhada a terra. 

O Instituto Cultural,j' se movimenta em juntar o mate~ 
rial para o numero da revista de 83. Itaytera. 

Para nossa• satisfação,avizo-lhe que está sendo impres
so o segundo numero da revista do Instituto Genealogico do Ca~ 
riri. Será um artigo do nosso primo Gen. Teles,sobre os Beze~ 
ras de Menezes. Trabalho longo. 

Fui pelo nosso primo Jos4 de Brito Filho,lembrado que o 
proximo ano, ser~ o segundo centenario de nascimento do Cap.M6r 
Joaquim Antonio.Que a data não deverá passar em Branco.Temos de 
homenagea-lo. O que estiver em mim,servirei de boa vontade. 

Poderemos contar com as duas revistas da terra.Itaytera 
e Do Instituto Genealogico. 

Não temos condição de contar com duas pessoas indicadas, 
para escrever.Uma,o nosa,o primo Pinheiro Monteiro,falecido no 
ano passado.Outra, Gsn.Teles,que com o derrame,está cançado. 

Lembrei logo o bom primo e amo.da família que poder' dar 
esta honra. Guardo da decada de 50 uma carta sua em que diz: 
"sobre o seu bisa-v5,Cap.M6r,Jm.Antonio,tenho um invejavel ma
terialV Então,nãp será o caso de aproveitar em tão oportuno mo
mento? 

Mesmo assim,~rocurarei me comunivar com o Rdo.Pinheiro, 
ouvindo o que poderá dizer sobre um artigo do Prof.Denizart Ma
c~do. 

Jos4 de Brito,(~ funcionaria do Banco do Brasil,agencia 
de Campos Sales,neto materno de Joaquim Bezerra de Menezes~ 

Pedi ao mesmo,para escrever um lembrete,que ser4 para o 
segundo No. da revista do Instituto. Fez.Achei bom. De outro la 
do o Pe.Teodosio,autorizou a impressão,sendo preciso aumentar -
uma pagina. 

Com a sua aprovação,vindo seu artigo,será para Itaytera 
de junho de 84. Lindebergue está conversado. Teremos o cuida
do de nos movimentarmos para sair tudo a contento. O sorte es
tá lançada. 

Os que aqui mourejam,graças a Deus,estão bem. Queremos 
que o mesmo aconteça com todos os seus. 
Com nossas recomendaçÕes,desponha e -~ orden~ ao ~rimo 

Amo.~ \)~rü· 



Dr.Geraldo Bezerra de 

Rua Erotilde Oliveira No. 13. 

Niteroi • 
E. do Rio. 

22.041. 











'Pro/. Joaquim Gomeó de 1lor6eó e &uza 
CATEDRÁTICO FACULDADE DE DIREITO 

UNIVEPISIDADE DO PARÁ 
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