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Vicente de Faria Coelho 

 

 Nasceu em 13 de outubro de 1905, na cidade do Rio de Janeiro, filho de 

Vicente Duarte Coelho e Arminda Faria Coelho. 

Bacharelou-se pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de 

Janeiro, em 11 de agosto de 1927, onde também cursou o doutorado alguns 

anos depois. 

Iniciou a sua vida profissional no Distrito Federal, trabalhando como 

escrevente do 17ª Ofício de Notas, quando ainda era estudante de Direito. 

Após formado, exerceu a advocacia até sua nomeação, em 8 de dezembro de 

1938, para o cargo de 3º suplente de pretor, com exercício na 6ª Pretoria 

Criminal da Justiça local. Em 12 de setembro de 1940, foi nomeado juiz 

substituto, tomando posse dois dias depois. Promovido, por merecimento, a juiz 

de direito em 12 de janeiro de 1946, entrou em exercício no dia 23 do mesmo 

“Magistrado, professor e 

jurista, destacou-se no Estado 

da Guanabara, como presidente 

do Tribunal de Justiça e do 

Tribunal Regional Eleitoral, e 

governador interino.” 
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mês, como titular da 4ª Vara de Família, onde permaneceu até ser removido 

para a 9ª Vara Cível, em 16 de junho de 1950. 

 Em 1955, ascendeu ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça 

do Distrito Federal, mediante promoção por merecimento, tomando posse no 

dia 21 de janeiro. Com a transferência da Capital da República para Brasília, 

passou a integrar o Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, nos termos 

da Lei nº 3.752, de 14 de abril de 1960, onde foi eleito presidente para o biênio 

1963-1964. Governou interinamente o Estado da Guanabara, de 22 de abril a 

10 de maio de 1964, em substituição ao governador Carlos Lacerda. 

Presidiu o Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara nos biênios 1967-

1968 e 1969-1970. Exerceu também o magistério, lecionando Direito Industrial 

e Legislação do Trabalho na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, de 1938 a 

1940, e na Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara, 

onde, a partir de 1962, passou a ministrar História do Direito Privado no curso 

de doutorado. 

 Dedicando-se às Letras Jurídicas, legou-nos as seguintes obras: “Os 

sistemas corporativos atuais e o antigo regime das corporações”; “O desquite 

na jurisprudência dos tribunais; “Nulidade e anulação do casamento: doutrina, 

legislação e jurisprudência”; “Recurso de revista”; “Direito de Família de Virgílio 

Sá Pereira, atualizações e anotações”; além de inúmeros artigos em periódicos 

jurídicos. Era também um admirador e estudioso das obras do renomado 

escritor português Eça de Queiroz, realizando várias conferências sobre o 

tema. Com base nas pesquisas que fez, escreveu “Eça de Queiroz – poesias”. 

 Aposentou-se, a pedido, em 1971, vindo a falecer no dia 19 de fevereiro 

de 1992.  
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