
o livro na foto registrou os 

termos de juramentos fei-

tos na Câmara Municipal 

de São Paulo por autoridades e outros 

servidores que prestaram serviços na ca-

pital paulista entre 1873 e 1930.

Um dos juramentos do livro é do mé-

dico e político baiano Cândido Barata Ri-

beiro, nascido em 11 de março de 1843. 

Ribeiro foi nomeado comissário vacina-

dor da Província de São Paulo em 1874.

Ribeiro lutou pela abolição da escra-

vatura e teve grande atuação na campa-

nha pelo regime republicano no Brasil. 

Tornou-se prefeito do Distrito Federal 

(na época, Rio de Janeiro) em 1892 e, no 

ano seguinte, foi nomeado ministro do 

Supremo Tribunal Federal. Em 1899, foi 

eleito senador pelo Distrito Federal.

Faleceu em 10 de fevereiro de 1910, 

na cidade do Rio de Janeiro, sendo sepul-

tado no Cemitério de São João Batista.

Fonte: Supremo Tribunal Federal

desarquiVaNdo
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Abaixo, a transcrição* do termo de juramento assinado por Barata Ribeiro:

“Termo de juramento deferido ao Doutor Cândido Barata Ribeiro para o cargo de Comissário 
Vacinador desta Província.
Aos dezesseis de abril de mil oitocentos setenta e quatro nesta Imperial Cidade de São Paulo, 
em casa do Senhor Presidente da Câmara Municipal – Doutor Ernesto Mariano da Silva Ramos 
compareceu o Doutor Cândido Ribeiro B, digo Cândido Barata Ribeiro, a quem o dito Senhor 
Presidente deferiu o juramento dos Santos Evangelhos, encarregando-o de bem servir o cargo de 
comissário vacinador desta Província, para o qual fora nomeado pelo Governo Geral em dez de 
janeiro deste ano, e interinamente pelo Governo desta Província em 26 de novembro de 1873. 
Recebido por ele o dito juramento assim prometeu cumprir. Do que para constar lavrei o presente 
termo que assinou com o Senhor Presidente da Câmara, eu Antônio Joaquim da Costa Guimarães 
Secretário o escrevi.

Ernesto Mariano da Silva Ramos.

Cândido Barata Ribeiro”
* A grafia foi atualizada.
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