
SÚMULA DOS CURRÍCULOS DOS CANDIDATOS 

 

SÓCIOS EMÉRITOS 

1. MARILDA CORRÊA CIRIBELLI (vaga decorrente do falecimento de Lêda 
Boechat Rodrigues).  
Professora Titular da UFRJ (aposentada), especialista em História da 
Antiguidade Clássica,  com inscursões no âmbito da História do Rio de Janeiro 
(região de Vassouras) e na problemática da condição feminina no Brasil. Elegeu-
se sócia honorária do IHGB em 1989, passando a sócia titular em 2007. Autora 
de expressiva produção bibliográfica, atuou ativamente no Instituto, 
apresentando comunicações e conferências, integrando comissões de trabalho, 
além de  participar de eventos promovidos pela Casa. Em 2008, tornou-se 
membro do Conselho Fiscal do IHGB. 
 

2. SONIA APPARECIDA DE SIQUEIRA (vaga decorrente do falecimento de 
Consuelo Pondé de Sena).  
Professora Emérita da Universidade de São Paulo, especialista em História da 
Inquisição,  cujo estudo foi pioneira no Brasil. Exerceu também o magistério na 
Universidade de Taubaté, na UNIRIO e na UERJ, sendo que nas duas últimas 
como docente  visitante. Autora de diversas publicações, elegeu-se sócia 
correspondente nacional do  IHGB, em 1994. Prestou importante colaboração no 
Projeto Memória dos Sócios do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
 
 

SÓCIOS TITULARES 
 

1. CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BARATA (vaga decorrente do 
falecimento de Jonas Morais Correia Neto).  
Bacharel em Museologia pela UNIRIO, especialista em História do Rio de 
Janeiro, dedica-se à pesquisa histórica e genealógica, com incursões nos campos 
da história da arquitetura, museologia e heráldica.  Ex-presidente do Colégio 
Brasileiro de Genealogia e autor de diversas obras publicadas, elegeu-se sócio 
honorário do IHGB em 2009. Colaborou em inúmeras atividades promovidas 
pelo Instituto, tendo assumido inclusive a direção do seu Museu. Atualmente, é 
diretor de Informática e Disseminação da Informação do IHGB. 
 

2. MAURICIO VICENTE FERREIRA JÚNIOR (vaga decorrente  da transferência 
de categoria de Antonio Gomes da Costa).   
Bacharel em História pela UFRJ e Master of Arts -Museum Studies pela State 
University of New York, pesquisador do Instituto Brasileiro de Museus do 
Ministério da Cultura (IBRAM-MinC), também exerce o magistério na 
PUC/Petrópolis e na Universidade Estácio de Sá.  Diretor  do Museu Imperial 
desde 2008, no momento preside o Comitê Brasileiro do Programa Memória do 
Mundo da UNESCO. Elegeu-se sócio honorário do Instituto em 2009 e vem 
colaborando regularmente nas atividades da Casa, inclusive em iniciativas como 



a da sessão itinerante da CEPHAS, que se realiza anualmente no Museu 
Imperial, por ocasião do aniversário do Imperador D. Pedro II, patrono do 
Instituto.  
 
 

SÓCIOS CORRESPONDENTES BRASILEIROS 
 

1. AIRTON CERQUEIRA LEITE SEELAENDER (em decorrência de ampliação 
de vaga por determinação estatutária (art. 2º, inciso III).  
Doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, foi pesquisador visitante do 
Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte e da Faculdade de Direito 
da Universidade de Münster (2009-2010). Ocupou o cargo de Procurador do 
estado de São Paulo (1993-2006), e presidiu o Instituto Brasileiro de História do 
Direito (2005-2007). Atualmente é Bolsista de Produtividade do CNPq e exerce 
o magistério na Universidade de Brasilia, onde ministra cursos de graduação e 
de pós-graduação. Autor de diversas obras voltadas para a História do Direito, 
publica regularmente em periódicos especializados no Brasil e no estrangeiro. 

 

2. EDUARDO DIATAHY BEZERRA DE MENEZES (vaga decorrente do 
falecimento de Fernando da Cruz Gouvea).  

Professor Emérito  da Universidade Federal do Ceará, é doutor em Sociologia do 
Conhecimento pela Universidade de Tours, com estágio de pós-doutorado em 
História Antropológica realizado na École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. Dedica-se à pesquisa em ciências sociais, com incursões nos campos 
da sociologia, da história e  da antropologia. Autor de expressiva produção 
bibliográfica publicada no Brasil e no exterior, pertence aos quadros das 
seguintes sociedades acadêmicas: Instituto do Ceará, Academia Cearense de 
Letras, Academia Cearense de Ciências, Instituto do Ceará e Association 
Internationale des Sociologues de Langue Française. 

 

3. MARILENE CORRÊA DA SILVA FREITAS (vaga decorrente do falecimento 
de Ático Frota Vilas Boas da Motta).  

Doutora em Ciências Sociais pela UNICAMP, realizou estágios de pós-
doutorado na Universidade de Caen e na UNESCO. Exerce o magistério na 
Universidade  Federal do Amazonas, atuando nos cursos de graduação e de pós-
graduação. Ocupou diversos cargos públicos no estado do Amazonas, na área de 
ciência e tecnologia,  e coordenou  o Programa de Pós-Graduação “Sociedade e 
Cultura na Amazônia” (2012-2016). Autora de volumosa produção bibliográfica 
voltada para temas e problemas da região amazônica,  é membro da Academia 
Amazonense de Letras e atualmente desempenha as funções de Presidente do 
Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas.  

 

4. RICARDO MARCELO FONSECA (em decorrência de ampliação de vaga por 
determinação estatutária (art. 2º, inciso III).  Doutor em Direito pela 
Universidade Federal do  Paraná, realizou estágio de pós-doutorado na 



Università degli Studi di Florença. Dirigiu o Instituto Brasileiro de História do 
Direito (2007-2015) e foi professor visitante em diversas instituições 
estrangeiras. Bolsista de Produtividade do CNPq, exerce o magistério na 
Universidade Federal do Paraná, onde atualmente desempenha as funções de 
Reitor. Autor de numerosos títulos sobre História do Direito, publica 
regularmente em periódicos especializados no Brasil e no estrangeiro. 

 

 
SÓCIOS HONORÁRIOS 

1. CHRISTIAN EDWARD CYRILL LYNCH (vaga decorrente da transferência 
de categoria de Antonio Celso Alves Pereira).  

Graduado em Direito pela UNIRIO e Doutor em Ciência Política pelo antigo 
IUPERJ, realizou estágio de pesquisa na École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (2003-2004). Atualmente, exerce o magistério no Instituto de Estudos 
Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), 
e na Universidade Veiga de Almeida (UVA). É pesquisador da Fundação Casa 
de Rui Barbosa, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (FAPERJ), e Bolsista de Produtividade do CNPq. Membro da diretoria 
do Instituto Brasileiro de História do Direito (IBHD) Coordena o Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Política do IESP-UERJ, o grupo de trabalho de 
Teoria Política e Pensamento Político Brasileiro (ANPOCS) e a Área Temática 
de Pensamento Político Brasileiro da Associação Brasileira de Ciência Política 
(ABCP). É autor de diversas obras sobre a problemática do pensamento  
político brasileiro, bem como de trabalhos  voltados para os campos da história 
institucional e da história constitucional. 

 
2. JOAQUIM DE ARRUDA FALCÃO NETO (vaga decorrente do falecimento de 

Jarbas Passarinho).  
Graduado em Direito pela PUC/RJ e Doutor em Educação pela Universidade de 
Genebra. Foi professor e diretor da Faculdade de Direito da PUC/RJ, coodenador dos 
Comitês Assessores de Direito da CAPES e do CNPQ, consultor da FINEP, co-
fundador da ANPOCS (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Ciências Sociais), e membro, em dois mandatos, do Conselho Nacional de Justiça 
(2005-2009). Integrou o Conselho Consultivo do IPHAN,  exerceu as funções de 
presidente da Fundação Nacional Pró-Memória e de secretário-geral da Fundação 
Roberto Marinho, além de fundador da Escola  de Direito do Rio de Janeiro,  da 
Fundação Getúlio Vargas, da qual, atualmente, é diretor. Autor de extensa produção 
bibliográfica, nas áreas de Ciência Política, Cultura e Patrimônio Cultural, colabora 
regularmente  na mídia televisiva e nos movimentos de defesa da cidadania. É 
colunista dos jornais O Globo e Folha de São Paulo.   
 

3. PEDRO PINCHAS GEIGER (vaga decorrente da transferência de categoria de Pedro 
Corrêa do Lago) 
Doutor em Geografia Econômica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Geógrafo Senior (aposentado) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 



(IBGE) sua atuação contempla, sobretudo, as áreas da Geografia Urbana, da 
Geografia Econômica e da Geografia Política, bem como a problemática da 
Regionalização.  Exerceu o magistério como professor visitante em universidades 
brasileiras e estrangeiras, ministrando cursos de graduação e de pós-graduação. É 
autor  de extensa produção bibliográfica, publicada no Brasil e no exterior. Entre 
outros estudos, concebeu uma nova divisão regional do Brasil, levando em conta não 
apenas os aspectos naturais, mas também os humanos e o processo histórico de 
formação do território do país, em especial a industrialização, muito aceita hoje em 
dia por geógrafos e cientistas sociais 
 

4. SÉRGIO EDUARDO MOREIRA LIMA (vaga decorrente do falecimento de Luiz 
Felipe Lampreia) 
Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com Mestrado 
em Direito Internacional Público pela Universidade de Oslo. É diplomata de carreira e 
serviu nas embaixadas de Washington, Lisboa, Londres, Tel Aviv (cumulativa com 
Tamallah), Oslo e Budapeste, bem como na Missão junto à Organização das  Nações 
Unidas em Nova York. Exerceu o magistério no Instituto Rio Branco.  No Ministério 
das Relações Exteriores, entre outros, ocupou os cargos de Diretor do Departamento 
Comercial, Secretário de Controle Interno, Diretor do Instituto de Pesquisas em 
Relações Internacionais (IPRI). Autor de livros e ensaios publicados no Brasil e no 
estrangeiro, organizou diversas obras coletivas, colaborou na sistematização dos 
documentos históricos da gestão do Ministro Azeredo da Silveira (1974-1979), que se 
encontram sob a guarda do CPDOC/FGV. Concebeu  e executou projetos  de 
pesquisa, estudos e traduções, que privilegiam, sobretudo, os campos da História e 
das Relações Internacionais. Atualmente preside a Fundação Alexandre de Gusmão.   


