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A Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia celebrou, 
na manhã de segunda-feira, 15 de abril, a data em que completou 
128 anos de fundação, sendo assim a terceira mais antiga instituição 
de ensino de direito do Brasil e primeira da República. A Graduação 
de Direito possui em torno de 2.500 alunos e conta com avaliações 
institucionais positivas com recebimento do Selo OAB em todas suas 
edições. O Programa de Pós-Graduação alcançou conceito de exce-
lência na CAPES, avançando na internacionalização e oferecimento 
de Doutorado Interinstitucional (DINTER) com apoio na formação 
de docentes em instituições de ensino superior da região Nordes-
te. O protagonismo discente é uma marca extremamente relevante 
como aponta as diversas iniciativas a serem observadas a seguir. Por 
sua vez, as parcerias são instrumento cada vez mais utilizado, como 
as iniciativas com órgãos públicos como a Defensoria Pública do Es-
tado da Bahia. Portanto, oferecemos ao público acadêmico e a so-
ciedade de uma forma geral a presente publicação com informações 
sobre a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, seus 
docentes, servidores técnico-administrativos e discentes. Esperamos 
que possamos manter a tradição da atualização de informações e 
da memória histórica. Agradecimento especial à Defensoria Pública 
do Estado da Bahia, que apoia a presente publicação e realiza com 
a Faculdade de Direito inúmeras iniciativas na defesa de direitos. 
Agradecimento especial também a toda a comunidade FDUFBA e 
aos que colaboraram com a elaboração deste anuário. Adicional-
mente, agradecimento à Fernanda Mota Pereira, Área de Inglês, do 
Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, pela revisão da 
tradução para inglês.

Salvador, 8 de setembro de 2020

Diretoria

The Law School of the Federal University of 
Bahia celebrated, on the morning of Monday, 
April 15th, the 128 years of its foundation, mak-
ing it the third oldest law school in Brazil and 
the first in the Republic. The Law Undergrad-
uate Program has around 2,500 students and 
has positive institutional evaluations with the 
OAB Seal received in all its editions. The Gradu-
ate Program reached the concept of excellence 
at CAPES, advancing in internationalization 
and offering an Interinstitutional Doctoral 
Program (DINTER) with support in the instruc-
tion of teachers in higher education institu-
tions in the Northeast. Student protagonism is 
an extremely relevant brand, as pointed out by 
the various initiatives to be observed below. In 
turn, partnerships are increasingly used as ini-
tiatives with public agencies such as the Public 
Defender’s Office of the State of Bahia. We of-
fer the academic public and society in general 
this publication with information about the 
Law School of the Federal University of Bahia, 
its professors, technical-administrative staff, 
and students. We hope we can maintain the 
tradition of updating information and histor-
ical memory. We especially thank the Public 
Defender’s Office of the State of Bahia, which 
supports this publication and carries out with 
the Law School numerous initiatives in defense 
of rights.

Salvador, September 8th, 2020

Dean
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Histórico:
da criação 

em 1891 aos 
dias atuais

Julio Cesar de Sá da Rocha
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A Faculdade Livre de Direito da Bahia foi a primeira 
Faculdade de Direito criada na República. A Bahia 
não precisou esperar muito: fundada em abril de 
1891, ela se concretizou pouco mais de um ano de-
pois da proclamação da República em 1889.

Até então, havia apenas duas Faculdades de Direito 
no Brasil, ambas oficiais: uma em Olinda e a outra 
em São Paulo. Elas foram criadas em 1827, ainda 
durante o Império, como reflexo da independência 
de Portugal, em 1822. Antes da criação dos cursos 
jurídicos no Brasil, o nosso país era jurídica e in-
telectualmente dependente da metrópole: vigora-
vam aqui as leis de Portugal e os brasileiros que 
se interessassem pelo Direito precisariam ir estudar 
em Portugal.

Percebe-se, assim, a importância histórica da cria-
ção de Faculdades de Direito em dois momentos 
decisivos do nosso país: a independência e a pro-
clamação da República.

Especialmente em seus primeiros anos, a Faculda-
de de Direito da Bahia sofreu enorme influência da 
Faculdade de Olinda. Apesar de geograficamente 
distante, porém, a Faculdade de São Paulo também 
foi influente. Inclusive, vários professores da Facul-
dade baiana tinham graduado em São Paulo.

A Faculdade de Direito da Bahia tem sua origem 
na atuação de personagens históricos relevantes, 
como José Machado de Oliveira, bacharel pela Fa-
culdade de Direito de Olinda. Ele oferecia um curso 
particular de ensino jurídico, preparatório para as 
provas da Faculdade de Olinda, onde presença não 
era obrigatória. Coube a ele a tarefa de ser um ca-
talisador das forças sociais do momento histórico 
que ele vivia.

Mas uma pessoa sozinha não constrói a história. 
Por trás do seu bem-sucedido empreendimento, a 

necessidade social e política exigia a criação de uma 
faculdade de direito na Bahia. Havia uma necessi-
dade represada, porque por mais de meio século, 
durante todo o Império, o país dispunha de apenas 
duas Faculdades de Direito. Os baianos que se in-
teressassem pelo Direito, precisavam ir estudar em 
Olinda ou São Paulo. A possibilidade de criar cursos 
jurídicos não-oficiais (daí o nome “Livre”) somente 
foi autorizada com a Proclamação da República e 
a consequente descentralização do poder político. 
Em face dessa necessidade, a Bahia não perdeu 
tempo e imediatamente abraçou a oportunidade 
de construir a sua independência intelectual.

Setores influentes da sociedade baiana apoiaram a 
iniciativa: governador, futuros governadores, pre-
sidentes das antigas províncias, deputados, sena-
dores, magistrados, promotores, advogados, pro-
fessores, comerciantes. A cerimônia de instalação, 
por exemplo, contou com a presença do primeiro 
Governador Constitucional do Estado da Bahia, 
José Gonçalves da Silva, formado em Direito pela 
Faculdade de São Paulo.

A Faculdade iniciou suas atividades em 15 de abril 
de 1891, ao meio-dia, em um edifício na Rua Vis-
conde do Rio Branco, n. 19, ao som da banda do 9º 
Batalhão de Linha. O primeiro Diretor da Faculdade 
foi o Professor Eduardo Ramos; o primeiro Vice-Di-
retor foi Augusto Ferreira França; e o primeiro Se-
cretário foi José Machado de Oliveira.

A primeira Congregação estava formada pelos se-
guintes professores, conforme ata de 17 de março 
de 1891: Leovigildo Ypiranga do Amorim Filgueiras 
(Filosofia e História do Direito); Joaquim Ignácio 
Tosta (Direito Público e Constitucional); José Ma-
chado de Oliveira (Direito Romano); Des. Thomaz 
Garcez Paranhos Montenegro (Processo Criminal, 
Civil e Comercial); Severino Vieira (Ciência das Fi-
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nanças e Contabilidade do Estado); Eduardo Pires 
Ramos (Legislação Comparada sobre Direito Priva-
do); Antonio Carneiro da Rocha (Prática Forense); 
Augusto de Freitas (Direito Criminal); Emygdio dos 
Santos (Direito Civil - primeira cadeira); Des. João 
Rodrigues Chaves (Direito Civil - segunda cadeira); 
Sebastião Pinto de Carvalho (Direito Comercial); 
Antônio Euzébio (História do Direito Nacional); 
Manoel Joaquim Saraiva (Higiene Pública); José 
Rodrigues da Costa Dórea (Medicina Legal); Flávio 
Guedes de Araújo (Direito das Gentes, Diplomacia e 
História dos Tratados); Pedro Vergne de Abreu (Ci-
ência da Administração e Direito Administrativo).

Ainda compondo a lista de professores: Augusto 
França (Economia Política); Severino Vieira (Ciência 
das Finanças e Contabilidade do Estado); Eduardo 
Ramos (Legislação Comparada sobre o Direito Pri-
vado - noções); Raymundo Mendes Martins (Expli-
cação Sucinta do Direito Pátrio Civil, Comercial e 
Criminal); Adalberto Guimarães (Explicação Sucinta 
do Direito Pátrio Constitucional e Administrativo); 
Frederico Marinho (Explicação Sucinta do Direito 
Pátrio Processual); Jayme Lopes Villas Boas (No-
ções de Economia Política e Direito Administrati-
vo); João da Cruz Cordeiro (Medicina Legal e Hi-
giene Pública); Cyridião Durval (História do Direito 
Nacional); Firmino Lopes de Castro (Direito Civil).

No mesmo ano da sua fundação, o Presidente da 
República, Deodoro da Fonseca, reconheceu for-
malmente e concedeu à Faculdade de Direito da 
Bahia o título de Faculdade Livre, com todos os 
privilégios e garantias de que gozavam as duas Fa-
culdades de Direito oficiais:

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil.

Considerando: que a Faculdade de Direito da 
Bahia se acha regularmente funccionando, des-
de sua installação (15 de abril de 1891), com cor-
po docente idoneo, em edificio apropriado, com 
uma frequencia de 93 alumnos matriculados e 
ensinando as materias que constituem o pro-

grama das Faculdades de Direito Federaes, e nas 
condições de moralidade e hygiene exigidas (...);

que a creação dessas Faculdades livres é mais 
um incentivo para o desenvolvimento do ensino 
superior na Republica:

Resolve, de accordo com o parecer do Conselho 
de instrucção superior, conceder (...) á mesma Fa-
culdade de Direito da Bahia o titulo de Faculda-
de Livre, com todos os privilegios e garantias de 
que gozam as Faculdades federaes (...)

Capital Federal, 17 de outubro de 1891, 3º da Re-
publica.

MANOEL DEODORO DA FONSECA.

Confirmando a presença política na construção da 
Faculdade, o primeiro número da Revista da Facul-
dade, publicada em 1892, contava com a coorde-
nação dos professores José Augusto de Freitas (Re-
dator-chefe), Sebastião Pinto de Carvalho, Affonso 
Castro Rebello, Manuel Joaquim Saraiva e Firmino 
Lopes de Castro. O Redator-Chefe, formado pela 
Faculdade de Direito de São Paulo, foi deputado 
constituinte nacional representando a Bahia.

O segundo número da Revista sairia logo no ano 
seguinte. A Revista foi suspensa de 1894 a 1896, re-
tomada em 1897, e novamente suspensa de 1898 a 
1909. O primeiro número da Revista reuniu artigos 
e pareceres dos professores da Faculdade (então 
chamados “lentes”): “Esboço da evolução históri-
ca do Direito”, de Affonso Castro Rebelo; “O Código 
Comercial Brasileiro: contribuição para a história de 
sua elaboração”, de Sebastião Pinto de Carvalho; “O 
Código Penal Brasileiro: estudo crítico do Art. 27°, 
parágrafo 3º”, de Cyridião Durval; e “A idade e o 
sexo na área criminal”, de José Rodrigues da Costa 
Dória.

A Revista ainda contemplava a seção “Matéria Le-
gislativa”, com análise de Manuel Joaquim Saraiva 
do Projeto de organização dos serviços sanitários. 
Continha também um interessante parecer na se-
ção “Fatos e Documentos” sobre os bens dotais das 
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ex-princesas Isabel e Leopoldina, de autoria de Sebastião Pinto de 
Carvalho, João Rodrigues Chaves e Thomaz Guerreiro de Castro, com 
substitutivo de Augusto França e voto em separado de Emygidio 
dos Santos.

A partir do final do século XIX, a Faculdade Livre de Direito da Bahia 
vai gradualmente constituir o centro científico, acadêmico e intelec-
tual da Bahia, protagonizando momentos singulares na história da 
Bahia e do Brasil.

Propõe-se para seu estudo sistemático a seguinte divisão das fases 
históricas da Faculdade de Direito da Bahia: a primeira corresponde 
ao período da sua fundação até 1946, data em que foi fundada a 
Universidade da Bahia e a Faculdade de Direito foi a ela incorporada. 
A segunda fase corresponde ao período compreendido entre 1946 e 
1956, ano em que se deu a federalização da Universidade da Bahia, 
pela Lei 3.038/1956. A terceira fase compreende o período de 1956 
aos dias atuais.

Desde sua criação há 130 anos, a Faculdade de Direito sempre se 
notabilizou pelo respeito ao pluralismo das ideias, aos cânones de-
mocráticos e aos Direitos Humanos. Hoje, seu Curso de Graduação é 
conceituado como um dos melhores cursos jurídicos brasileiros e o 
Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) é 
referência nacional e internacional.

A Faculdade de Direito da UFBA sabe reconhecer seu passado, cum-
prir seu presente e construir seu futuro.

Julio Cesar de Sá Rocha 
Antonio Gidi
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Bahia Law School: From its Foundation 
in 1891 to the Present Day

Julio Cesar de Sá da Rocha 
Antonio Gidi

The Bahia Law School was founded in 1891, the 
first law school of the Republic of Brazil. Un-
til then, Brazil had only two law schools: one 
in Olinda and another in São Paulo, created 
in 1827, during the Empire, after the indepen-
dence from Portugal.

The Bahia Law School had its origins on the 
initiative of people of historical relevance, 
such as José Machado de Oliveira, who offered 
a private course on legal education for stu-
dents preparing for the exams in Olinda.

But there were also historical forces compelling 
the implementation of a Law School in Bahia, 
with influential societal sectors supporting the 
initiative, including politicians (governor, future 
governors, presidents of provinces, deputies and 
senators), judges, prosecutors, lawyers, profes-
sors, and merchants. The initiative, therefore, 
harnessed broad social and political support.

The first Director of the school was Eduardo 
Ramos; its first Vice-Director was Augusto Fer-
reira França; and its first Secretary was José 
Machado de Oliveira.

On April 15th, 1891, the Bahia Law School be-
gun its activities. Since then, it has been the 
epicenter of academic, scientific, and intellec-
tual activities in Bahia, being a protagonist to 
several events in the history of the state and 
of the country.

The Bahia Law school knows how to ac-
knowledge its past, harness its present, and 
build its future.
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MISSÃO

A Faculdade de Direito da UFBA, considerando seu caráter público, 
seu projeto político-pedagógico, sua relevância social e diversidade 
interna, tem a missão de fomentar, construir e difundir cultura e 
conhecimentos jurídicos, inseridos no contexto das ciências sociais 
e humanas, através do ensino, pesquisa e extensão, formando cida-
dãos, profissionais, pesquisadores e docentes, éticos e tecnicamente 
qualificados, que atuem dentro de elevados padrões de desempe-
nho, comprometidos com a democracia, a formação de consciência 
crítica e a promoção da justiça social.

VISÃO

 Alcançar o grau de excelência no ensino, pesquisa e extensão, no 
âmbito das avaliações internas e externas, com modelo de gestão 
democrático, participativo, integrado e transparente, que assegu-
re acesso, condições de permanência estudantil, ambiente de so-
ciabilidade e condições dignas de trabalho, com valorização das 
competências internas com comprometimento no atendimento das 
demandas por justiça e direitos humanos, visando a promover o 
diálogo entre os saberes popular e científico.

Mission and Vision of the UFBA 
Law School

MISSION

Considering its public character, 
political-pedagogical project, so-
cial relevance, and internal di-
versity, UFBA Law School has the 
mission of fostering, building and 
disseminating culture and legal 
knowledge, inserted in the con-
text of social and human sciences, 
through the teaching, research 
and extension, instructing ethical 
and technically qualified citizens, 
professionals, researchers, and te-
achers, who act within high per-
formance standards, committed 
to democracy, the formation of 
critical conscience, and the pro-
motion of social justice.

VISION

UFBA Law School aims to achieve 
excellence in teaching, research, 
and extension in the context of 
internal and external evaluations, 
with a democratic, participative, 
integrated, and transparent ma-
nagement model that ensures 
access, conditions of student per-
manence, sociable environment, 
and decent working conditions, 
with appreciation of internal com-
petences with commitment in the 
fulfillment of the demands for 
justice and human rights, aiming 
to promote the dialogue between 
popular and scientific knowledge.



Galeria de 
Diretores da 

Faculdade de 
Direito 

(1891 - 2019)
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Eduardo Pires Ramos (1891-1893)

Sebastião Pinto de Carvalho (1894-1895)

João Rodrigues Chaves (1896-1898)

Augusto Ferreira França (1899-1901)

Antônio Carneiro da Rocha (1902-1924)

Filinto Justiniano Ferreira Bastos (1925-1926)

Affonso de Castro Rebello (1927-1928)

Bernardino José de Souza (1929-1934)

Filinto Justiniano Ferreira Bastos (1934-1938)

Aloysio de Carvalho Filho (1939-1945)

Demétrio Cyriaco Ferreira Tourinho (1946-1952)

Orlando Gomes (1952-1961)

Nelson de Souza Sampaio (1961-1963)

Adalício Coelho Nogueira (1964-1965)

Orlando Gomes (1966-1970)

Aderbal da Cunha Gonçalves (1971-1974)

Gerson Pereira dos Santos (1975-1979)

George Fragoso Modesto (1980-1984)

Pedro Manso Cabral (1984-1988)

Alberto Peçanha Martins Júnior (1988-1992)

Antonio Carlos Araújo de Oliveira (1992-1996)

José Teixeira Cavalcante Filho (1996-2000)

Johnson Barbosa Nogueira (2001-2005)

Jonhson Meira Santos (2005-2009)

Celso Luiz Braga de Castro (2009-2017)

Julio Cesar de Sá da Rocha (2017-Atual)



Congregação 
da Faculdade 

de Direito
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COMPETE À CONGREGAÇÃO:

I - apreciar o Plano Anual de Atividades da Faculdade;

II - propor diretrizes para a elaboração do orça-
mento anual da Faculdade, fixando as prioridades 
para a aplicação dos recursos;

III - promover a articulação e a compatibilização 
das atividades e planos de trabalhos acadêmicos 
dos Colegiados de Cursos vinculados à Faculdade;

IV - supervisionar a atuação dos Colegiados de 
Cursos vinculados à Faculdade;

V - apreciar propostas, planos, programas de cursos 
de Pós-Graduação stricto sensu, projetos de pes-
quisa, criação e inovação e de extensão, educação 
permanente e serviços no âmbito da Faculdade, 
submetendo-os à contínua avaliação, em confor-
midade com as diretrizes do Conselho Acadêmico 
de Pesquisa e Extensão;

VI - estabelecer instruções e normas a que se de-
vam submeter os órgãos de programação e execu-
ção das atividades de ensino, pesquisa e extensão 
da Faculdade, em consonância com as diretrizes do 
Conselho Acadêmico de Ensino (CAE) e do Conselho 
Acadêmico de Pesquisa e Extensão (CAPEX);

VII - deliberar sobre a realização de concurso para 
a carreira do Magistério Superior, em todas as 
suas etapas, na forma prevista no Regimento Ge-
ral da Universidade;

VIII - avaliar, no âmbito da Faculdade, as políticas de 
desenvolvimento de pessoal adotadas pela UFBA;

IX - pronunciar-se a respeito de pedido de remo-
ção ou redistribuição de ocupantes de cargos da 
carreira do Magistério Superior e de pessoal téc-
nico-administrativo;

X - organizar as listas de nomes para escolha e no-
meação, pela autoridade competente, do Diretor e 
do Vice-Diretor da Faculdade;

XI - eleger, na última reunião ordinária do ano, 
dentre os seus membros docentes, o Substituto 
Eventual do Vice-Diretor;

XII - escolher, para mandato de dois anos, os re-
presentantes e respectivos suplentes da Faculdade 
junto aos Conselhos Acadêmicos e, correlativamen-
te, ao Conselho Superior de Ensino, de Pesquisa e 
Extensão, não podendo a escolha recair no Diretor 
ou no ViceDiretor;

XIII - pronunciar-se, em caráter deliberativo preli-
minar, a respeito de proposta de criação de Órgão 
Complementar a ela vinculado, a ser submetida, pos-
teriormente, à aprovação do Conselho Universitário;

XIV - instituir prêmios escolares e propor conces-
são de títulos e dignidades universitárias;

XV - manifestar-se sobre qualquer matéria da 
competência do Diretor, quando por ele solicitado; 

XVI - avaliar o desempenho global e aprovar o Re-
latório Anual da Faculdade;

XVII - julgar, em grau último de recurso, processos 
referentes a decisões dos Colegiados de Cursos vin-
culados à Faculdade, bem como dos órgãos referidos 
no Art. 36, Parágrafo único, do Estatuto da UFBA;

XVIII - decidir sobre matéria omissa neste Regimento.
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MEMBROS TITULARES DA CONGREGAÇÃO:

Presidente: Julio Cesar de Sá da Rocha (Diretor)

Francisco Bertino Bezerra de Carvalho (Vice-Dire-
tor)

Saulo José Casali Bahia (Coordenador do Progra-
ma de Pós-Graduação em Direito)

Francisco Bertino Bezerra de Carvalho (Coorde-
nador do Colegiado do Curso de Graduação)

Mônica Neves Aguiar da Silva (Chefe do Depar-
tamento de Direito Privado)

Alessandra Rapacci Mascarenhas Prado (Chefe 
do Departamento de Direito Público)

Carlos Eduardo Behrmann Rátis Martins (Chefe do 
Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais)

João Glicério de Oliveira Filho (Representante no 
CAE - Conselho Acadêmico de Ensino / CONSEPE – 
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão)

Isabela Fadul de Oliveira (Representante no CAPEX - 
Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão / CONSE-
PE – Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão)

Maria Auxiliadora de Almeida Minahim (Repre-
sentante dos Professores Titulares/Associados)

Laise Maria Guimarães Santos (Representante 
dos Professores Adjuntos - novembro de 2017 a 
junho de 2019)

Murilo Carvalho Sampaio de Oliveira (Representan-
te dos Professores Adjuntos – desde junho de 2019)

Iran Furtado de Souza Filho (Representante dos 
Professores Assistentes/Auxiliares)

Milton Júlio Carvalho Filho (Coordenador do Pro-
grama de Pós-Graduação em Segurança Pública, 
Justiça e Cidadania)

Celso Luiz Braga de Castro (Coordenador do Cole-
giado do Curso de Tecnologia em Segurança Pública)

Analice Nogueira dos Santos Cunha (Represen-
tante discente da Pós-Graduação)

David Alves Gomes (Representante dos servido-
res Técnicos Administrativos)

Luis Carlos da Silva Castro (Representante dos 
servidores Técnicos Administrativos)

Maria Hortência Pinheiro do Nascimento (Re-
presentante discente da Graduação)

Andrei Williams Santos Rocha (Representante 
discente da Graduação)

Secretária da Congregação: Noecy Nunes de Almeida

MEMBROS SUPLENTES DA CONGREGAÇÃO:

Ricardo Maurício Freire Soares (Vice-Coordena-
dor do Programa de Pós-Graduação em Direito)

Iuri Mattos de Carvalho (Vice-Coordenador do 
Colegiado do Curso de Graduação)

Andrea Presas Rocha (Vice-Chefe do Departa-
mento de Direito Privado)

André Alves Porttella (Vice-Chefe do Departa-
mento de Direito Público)

Geovane de Mori Peixoto (Vice-Chefe do Depar-
tamento de Estudos Jurídicos Fundamentais)

Cristiana Menezes Santos (Representante Su-
plente no CAE - Conselho Acadêmico de Ensino)

Sara da Nova Quadros Cortes (Representante 
Suplente no CAPEX - Conselho Acadêmico de Pes-
quisa e Extensão)

Heron José de Santana Gordilho (Representante 
Suplente dos Professores Titulares/Associados)

Cynthia de Araújo Lima Lopes (Representante 
Suplente dos Professores Assistentes/Auxiliares)

Ivone Freire Costa (Coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Segurança Pública, Justiça e 
Cidadania)
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Antonio Sá da Silva (Vice-Coordenador do Colegiado do Curso de 
Tecnologia em Segurança Pública)

Gemimma Caroline Leal da Silva (Representante Suplente dos 
servidores Técnicos Administrativos)

Josilton Rosado Dias (Representante Suplente dos servidores Téc-
nicos Administrativos)

Luiz Henrique Santos Lima (Representante Suplente discente da 
Graduação)

Patrícia Carolina de Oliveira Kruschewski (Representante Su-
plente discente da Graduação)

DATAS DE REUNIÕES EM 2018 E 2019:

2018: 14 reuniões

12/01, 22/01, 30/01, 06/02, 21/02, 23/04, 11/06, 20/06, 03/07, 10/09, 
19/11, 26/11, 04/12 e 13/12

2019: 27 reuniões

09/01, 19/02, 15/03, 27/03, 04/04, 09/04, 22/04, 02/05, 22/05, 12/06, 
27/06, 09/07, 16/07, 18/07, 21/08, 26/08, 02/09, 13/09, 19/09, 07/10, 
15/10, 29/10, 18/11, 28/11, 09/12, 12/12 e 18/12  



Colegiado 
do Curso de 

Graduação em 
Direito
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COMPETE AO COLEGIADO DE CURSO 
DE GRADUAÇÃO:

I - Quanto ao curso:

a) elaborar, deliberar e revisar, periodicamente, o 
Projeto Pedagógico do Curso;

b) fixar diretrizes e orientações didáticas para o 
respectivo Curso ou Programa, visando garantir 
sua qualidade didático-pedagógica;

c) fixar normas para a coordenação interdiscipli-
nar e promover a integração horizontal e vertical 
dos componentes curriculares;

d) coordenar e fiscalizar as atividades didático-
-pedagógicas do Curso ou Programa, incluindo 
acompanhamento e avaliação dos seus compo-
nentes curriculares;

e) propor e aprovar, em primeira instância, alte-
rações no Projeto Pedagógico e no currículo do 
Curso, bem como a criação e extinção de com-
ponentes curriculares;

f) fixar normas quanto à inscrição em componen-
tes curriculares e integralização do Curso;

g) organizar, planejar, orientar, fiscalizar e coorde-
nar a realização do Curso;

h) cumprir e fazer cumprir as decisões da Con-
gregação e dos Órgãos Superiores de Deliberação 
sobre matérias relativas ao Curso;

i) planejar, semestralmente, com o auxílio dos De-
partamentos, a oferta de componentes curriculares e 
definir os horários dos mesmos, de forma a assegurar 
o cumprimento do turno estabelecido para o Curso;

j) fixar as regras para a avaliação dos trabalhos 
de conclusão de curso de Graduação; k) fixar as 
regras relativas às atividades complementares;

l) proceder, anual e trienalmente, a uma autoava-
liação do Curso;

m) fixar os critérios destinados à avaliação dos 
docentes pelos discentes, a ser realizada semes-
tralmente, ouvidos os Departamentos.

II - Quanto aos componentes curriculares, progra-
mas e planos de ensino:

a) fixar as diretrizes gerais para definição dos 
componentes curriculares e elaboração dos pro-
gramas e planos de ensino;

b) aprovar o conteúdo programático das discipli-
nas e respectivos planos de ensino;

c) integrar os componentes curriculares, progra-
mas e planos de ensino;

d) deliberar sobre alterações nos componentes 
curriculares, programas e planos de ensino;

III - Quanto ao corpo docente:

a) supervisionar suas atividades didático-pedagógicas;

b) propor intercâmbio de professores;

c) apreciar recomendações dos Departamentos 
e requerimentos dos docentes sobre assuntos de 
caráter didático-pedagógico de interesse do curso;

IV - Quanto ao corpo discente:

a) decidir sobre procedimentos referentes aos 
pedidos de matrícula e inscrições em atividades 
curriculares, sobre trancamento ou aproveita-
mento de estudos, sob coordenação e controle 
da Secretaria Geral de Cursos;
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b) deliberar sobre solicitações, recursos ou repre-
sentações de alunos referentes à vida acadêmica 
dos mesmos, na forma definida no Regulamento 
de Ensino de Graduação e Pós-Graduação;

c) deliberar sobre transferências;

d) representar ao órgão competente, no caso de 
infração disciplinar;

V - Quanto aos atos de registro e informação de 
atividades da Universidade:

a) responsabilizar-se pelas informações referen-
tes aos sistemas oficiais de avaliação;

b) subsidiar a instância competente no que se re-
fere a processos de revalidação de diplomas de 
cursos de Graduação expedidos por estabeleci-
mentos estrangeiros de ensino superior;

c) encaminhar à instância competente solicitação de 
providências que viabilizem o seu funcionamento;

d) participar diretamente dos programas de ava-
liação da Instituição, com vistas à manutenção da 
boa qualidade de seus cursos;

e) apreciar o Relatório Anual das Atividades do 
Curso elaborado pelo Coordenador, encaminhan-
do-o à Congregação;

VI - deliberar, em grau de recurso, sobre decisões 
do Coordenador do Colegiado;

VII - articular-se com órgãos diversos que possibi-
litem a implementação de ações no campo da pes-
quisa e da extensão;

VIII - deliberar sobre o Regimento Interno do Co-
legiado e do NDE - Núcleo Docente Estruturante;

IX - deliberar sobre as propostas e encaminhamen-
tos apresentados pelo NDE - Núcleo Docente Es-
truturante.

X - exercer as demais atribuições conferidas por 
lei, no Regulamento de Ensino de Graduação e 
Pós-Graduação, no Regimento Interno da Unidade 
Universitária ou no seu Regimento próprio, quando 
for o caso;

COORDENAÇÃO:

2016-2018:

Coordenador – Francisco Bertino Bezerra de Carvalho

Vice-coordenadora – Isabela Fadul de Oliveira

2018-2020:

Coordenador - Francisco Bertino Bezerra de Carvalho

Vice-coordenador - Iuri Mattos de Carvalho  

Coordenador Administrativo: 
Antonio Carlos Lopes Senna

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS:

Carlos Alberto Miguez Gonzalez (in memorian)

Natan Gonçalves da Cruz

Suzane Tinel Gonzaga de Jesus

Laiane Ferreira Rocha



 PPGD - 
Programa de 

Pós-Graduação 
em Direito
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O Programa de pós-graduação em Direito foi instituído a partir de 
1953, por iniciativa de Edgard Santos, então Reitor da Universidade 
Federal da Bahia e de Orlando Gomes, Diretor da Faculdade de Di-
reito da mesma instituição, na época, em face da previsão do art.1º. 
da lei 114, de 11/11/35, que autorizava, expressamente, nas faculdades 
de Direito oficiais e reconhecidas pelo Governo Federal, a existência 
de curso de doutorado. A primeira turma concluiu o curso em 1955. 
Extinto na década de 60, em decorrência das sucessivas mudanças 
ocorridas no ensino no Brasil, foi o PPGD/UFBa recriado em 1975, 
através da iniciativa do Prof. Doutor Orlando Gomes, conseguindo 
atingir o objetivo de incentivar a pesquisa e aprofundar os conheci-
mentos dos Professores que, durante anos, regeram classes na Facul-
dade de Direito. Restringia-se, então, à oferta do Curso de Mestra-
do centrado em Direito Econômico, cuja concepção doutrinária era 
baseada no pensamento vanguardista do seu mentor, personagem 
reconhecido nacionalmente pelos estudos e produção no campo do 
direito privado. Neste sentido, a concepção que então se tinha de 
direito econômico estava atrelada à ideia de um Estado cuja inter-
venção nesta área limitava-se a regulamentar a geração (produção), 
distribuição e consumo de bens. O desempenho do Programa, em 
nível de Mestrado, com a avaliação 4 (quatro), legitimou antiga rei-
vindicação da comunidade jurídica regional de reinstalação do Curso 
de Doutorado, o que ocorreu em março de 2005. Desde então, o 
programa vem adotando as medidas necessárias para obter uma 
avaliação de excelência por parte da CAPES. Atualmente, resultante 
de aprimoramentos contínuos, produção acadêmica e internaciona-
lização, o Programa de Doutorado e de Mestrado possuem conceito 
5 (cinco) na CAPES, sendo o melhor programa de Universidade Públi-
ca da Região Nordeste. Oferece atualmente Programa de Doutorado 
Interinstitucional (DINTER) em Sergipe, operacionalizando a forma-
ção de Docentes de Instituições de Ensino Superior.

The Graduate Program in Law was instituted 
in 1953 on the initiative of Edgard Santos, then 
President of the Federal University of Bahia, 
and Orlando Gomes, Dean of the Law School of 
the same institution at the time, in view of the 
prediction of the Article 1 of Law 114, of 11/11/35, 
which expressly authorized the existence of a 
doctoral program in official law schools rec-
ognized by the Federal Government. The first 
group of students completed the graduate pro-
gram in 1955. The UFBA PPGD was terminated 
in the 60s, due to the successive changes that 
occurred in teaching in Brazil, and was recreat-
ed in 1975 through the initiative of Prof. Doctor 
Orlando Gomes, achieving the goal of encour-
aging research and deepening the knowledge 
of Professors who, for years, conducted classes 
at the Law School. It was restricted, then, to 
the offer of the Master’s Degree in Economic 
Law, whose doctrinal conception was based 
on the avant-garde thought of its mentor,  
a person who is nationally recognized by the 
studies and production in the field of the pri-
vate law. In this sense, the then conception of 
economic law was linked to the idea of a state 
whose intervention in this area was limited to 
regulating the production, distribution, and 
consumption of goods. The performance of the 
Program, at Master’s level, with evaluation 4 
(four), legitimized the old claim of the regional 
legal community for the reimplementation of 
the Doctoral Program, which occurred in March 
2005. Since then, the program has been taking 
the necessary measures to obtain an evaluation 
of excellence by CAPES. Currently, as a result of 
continuous improvements, academic produc-
tion and internationalization, the Doctoral 
and Master’s Program have a 5 (five) concept 
in CAPES, being the best Public University pro-
gram in the Northeast. It currently offers the 
Interinstitutional Doctoral Program (DINTER) 
in Sergipe, performing the instruction of profes-
sors of higher education institutions.
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DOCENTES PPGD 2019.1 A 2020.1

01. Alessandra Rapacci Mascarenhas Prado
02. Ana Luiza Pinheiro Flauzina
03. Antonio Sa Da Silva
04. Daniel Oitaven Pamponet Miguel
05. Dirley Da Cunha Junior
06. Edilton Meireles De Oliveira Santos
07. Edvaldo Brito
08. Fredie Souza Didier Junior
09. Gabriel Dias Marques Da Cruz
10. Heron Jose De Santana Gordilho
11. Jaime Barreiros Neto
12. Joseane Suzart Lopes Da Silva
13. Julio Cesar De Sa Da Rocha
14. Leandro Reinaldo Da Cunha
15. Luciano Dorea Martinez Carreiro
16. Maria Auxiliadora De Almeida Minahim
17. Mario Jorge Philocreon De Castro Lima
18. Marta Carolina Gimenez Pereira
19. Mauricio Requiao De Sant Ana
20. Monica Neves Aguiar Da Silva
21. Paula Sarno Braga Lago
22. Paulo Roberto Lyrio Pimenta
23. Renata Queiroz Dutra
24. Ricardo Mauricio Freire Soares
25. Rodolfo Mario Veiga Pamplona Filho
26. Saulo Jose Casali Bahia
27. Sebastian Borges De Albuquerque Mello
28. Selma Pereira De Santana
29. Walber Araujo Carneiro
30. Wilson Alves De Souza

DOCENTES COLABORADORES
1. Elmir Duclerc
2. Kenneth Williams
3. Antonio Gidi
4. João Glicério De Oliveira Filho
5. Tagore Trajano De Almeida Silva
6. Alessia Magliacane
7. Nelson Cerqueira

SERVIDORES
1. Adrean Moreira Da Silva 
2. Gemimma Caroline Leal Da Silva 
(Secretaria do PPGD)
3. Victor D Alencar Guimarães

SERVIDORES APOSENTADOS NO PERÍODO
1. Maria Angélica Santanta Dantas
2. Pedro Jorge Calmon
3. Maria Das Graças Das Virgens Sacramento
4. Luiza Luz De Castro
5. Maria Ângela Magalhães Simões

COORDENAÇÃO DO PPGD/UFBA:
2016-2018:
Coordenador – Heron José de Santana Gordilho
Vice- Coordenador – Saulo José Casali Bahia

2018-2020:
Coordenador – Saulo José Casali Bahia
Vice-Coordenador – Ricardo Maurício Freire Soares

COORDENADORES DO PROGRAMA DINTER (2019)
Coordenador – Heron José de Santana Gordilho
Vice- Coordenador – Julio Cesar de Sá da Rocha



Departamentos
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COMPETE AO DEPARTAMENTO:

I - eleger, em escrutínio secreto, dentre seus mem-
bros pertencentes ao quadro docente permanente, 
o Chefe e Vice-Chefe, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução;

II - elaborar o Plano Anual de Trabalho (PAT), com a 
finalidade de consolidar o conjunto de atividades a 
serem realizadas pelo seu corpo docente e equipe 
de apoio técnico-administrativo;

III - propor admissão, regime de trabalho, relotação 
ou afastamento de professores; 

IV - avaliar, anualmente, o Plano Individual de Tra-
balho (PIT) e o Relatório Individual de Trabalho 
(RIT) dos seus respectivos docentes, com especial 
atenção às atividades universitárias que demons-
traram o cumprimento dos seus regimes de traba-
lho;

V - apreciar o Relatório Anual de suas atividades, 
elaborado pelo Chefe do Departamento, encami-
nhando-o à Congregação da Faculdade de Direito;

VI - elaborar os planos de ensino das disciplinas a 
seu cargo, atendidas as diretrizes fixadas pelo Co-
legiado de Curso;

VII - organizar os planos de trabalho, distribuindo 
entre seus membros os encargos de ensino, pesquisa 
e extensão;

VIII - ministrar as disciplinas a ele pertinentes, me-
diante designação dos professores respectivos;

IX - promover o desenvolvimento da pesquisa e 
sua articulação com o ensino;

X - promover e estimular a prestação de serviços 
à comunidade;

XI - indicar à Congregação os membros das Comis-
sões Examinadoras de concurso para professor da 
carreira do Magistério Superior, conforme estabe-
lecido no Regimento Geral da Universidade;

XII - fixar os critérios de distribuição de turmas, 
bem como de escolha de disciplinas entre os pro-
fessores do quadro permanente;

XIII - divulgar o regime de trabalho a que legal-
mente estão submetidos os professores do Depar-
tamento, bem como as atividades acadêmicas por 
eles desenvolvidas semestralmente;

XIV - decidir sobre os casos disciplinares que lhe 
forem propostos pelo Chefe do Departamento;

XV - decidir sobre recursos interpostos contra 
decisões da chefia.
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CHEFIA 2017-2019

Departamento de Direito Privado:
Chefe: Cristiana Menezes Santos
Vice-Chefe: Eugenio de Souza Kruschewsky

Departamento de Direito Público:
Chefe: Kaline Ferreira e Alessandra Rapacci Mascarenhas Prado
Vice-Chefe: Alessandra Rapacci Mascarenhas Prado e André Alves Portela

Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais:
Chefe: Saulo Casali Bahia
Vice-Chefe: Carlos Eduardo Behrmann Rátis Martins

CHEFIA 2019-2021

Departamento de Direito Privado:
Chefe: Mônica Neves Aguiar da Silva
Vice-Chefe: Andrea Presas Rocha

Departamento de Direito Público:
Chefe: Alessandra Rapacci Mascarenhas Prado
Vice-Chefe: Helcônio de Souza Almeida

Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais:
Chefe: Carlos Eduardo Behrmann Rátis Martins
Vice-Chefe: Geovane de Mori Peixoto



Núcleos: 
NPJ, NUMAC, 

NPE, NAE
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NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA (NPJ)

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é o órgão de 
apoio à Prática Jurídica desenvolvida no âmbito das 
disciplinas em geral e de supervisão das disciplinas 
de Prática Jurídica, bem assim da atividade comple-
mentar consistente em estágios profissionais de ca-
ráter externo, obrigatório ou não obrigatório.

Coordenação (2017/2018)
Coordenadora: Rosangela Lacerda
Vice – Coordenador: Cezar Farias

Coordenação (2018/2019)
Coordenadora: Adriana Maria Aureliano da Silva
Vice – Coordenador: Leandro Reinaldo da Cunha

NÚCLEO DE MONOGRAFIA E ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES (NUMAC)

O Núcleo de Monografia e Atividades Comple-
mentares (NUMAC) é o órgão de supervisão e 
controle da execução do trabalho monográfico de 
conclusão do curso de Graduação, bem como das 
atividades complementares.

Compete ao NUMAC:

I - atender, individualmente, aos alunos em fase de 
elaboração de monografia, inclusive proporcionan-
do orientação básica na fase de iniciação do pro-
jeto;

II - reunir e catalogar todas as informações relati-
vas às monografias já defendidas na Faculdade;

III - realizar seminários, palestras, oficinas e outros 
eventos de divulgação das atividades de pesquisa 
realizadas na Faculdade;

IV - elaborar e promover, com os responsáveis por 
cada área, o desenvolvimento da pesquisa em nível 
de Graduação e reforçar o vínculo com a extensão 
universitária, em especial com o programa de Ativi-
dades Curriculares em Comunidade (ACCs) da UFBA 
e com o SAJU;

V - elaborar catálogo com as linhas de pesquisa e 
áreas de interesse dos professores da Faculdade e 
estudantes dos cursos de Pós-Graduação stricto 
sensu, com o objetivo de auxiliar os estudantes a 
identificar orientadores adequados às suas linhas 
de pesquisa;

VI - manter cadastro de profissionais interessados 
em orientar monografias ou fazer parte de Bancas 
Examinadoras;

VII - facilitar, através de convênio com a Editora da 
UFBA, aos alunos que assim o desejarem a publica-
ção de monografias aprovadas;

Coordenação (2018-2019)
Coordenadora: Laise Maria Guimarães Santos
Vice – Coordenador: Helcônio de Souza Almeida

Coordenação (2019 - atual)
Coordenadora: Camila Magalhães Carvalho
Vice – Coordenador: Daniel Oitaven Pamponet Miguel

NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO (NPE)

O Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) é o órgão 
de apoio à pesquisa e extensão universitárias e de 
estímulo à publicação docente e discente no âmbi-
to da Graduação, sendo composto pelo Coordena-
dor e Vice-Coordenador designados pelo Colegiado 
do Curso de Graduação, com mandato de 2 (dois) 
anos, permitida a recondução.
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Compete ao Núcleo de Pesquisa e Extensão:

I - manter suporte para divulgação e para o regis-
tro de dados referentes à produção intelectual dos 
docentes, discentes e técnico-administrativos;

II - desenvolver ações para promover a integração 
entre a Graduação e a Pós-Graduação na realização 
de pesquisa e de extensão;

III - registrar e acompanhar as atividades dos gru-
pos de pesquisa e de extensão que atuem no âm-
bito da Graduação da Faculdade de Direito;

IV - reunir e divulgar as informações relacionadas 
aos grupos de pesquisa e de extensão.

Coordenação (2018-2019)
Coordenadora: Sara da Nova Quadros Côrtes

Coordenação (2019-2020)
Coordenadora: Sara da Nova Quadros Côrtes

NÚCLEO DE ATENDIMENTO 
AO ESTUDANTE (NAE)

O Núcleo de Atendimento ao Estudante tem o ob-
jetivo de centralizar as solicitações dos estudantes 
da Graduação e demandas específicas da Pós-Gra-
duação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) do 
Curso de Direito e distribuí-las aos seus respectivos 
setores. Através dessa sistemática de trabalho, o 
NAE propicia maior agilidade na prestação do ser-
viço ao estudante bem como na disponibilização 
de informações oriundas dos setores que lidam di-
retamente com os discentes.

Servidores Responsáveis:
Luis Carlos (Chefe)
Josilton Dias (Vice-chefe)
Telefone: 3283-9048

Objeto do Requerimento 2018 2019

1 Assinatura Contrato/Distrato/ 
Termo aditivo de estágio 837 684

2 Atestados/Declarações 1049 803

3 Justificativa de falta 0 50

4 Solicitação 2ª chamada 1455 685

5 Recorreção de prova 160 92

6 Dispensa de Pré-requisito 354 21

7 Ofícios à Direção 29 25

8 Solicitações à Congregação 9 53

9 Inscrição/Certidão de atividade de Monitoria 273 167

10 Lançamento/Retificação nota no SIAC 101 45

11 Assinatura de documentos 67 28

12 Inclusão/Exclusão de disciplina 67 27

13 Solicitações ref Matrícula Aluno Especial 21 17

14 Aproveitamento de Estudos/Trancamento 18 11

15 Inclusão de nome na caderneta 27 16

16 Reconsideração de despacho/recurso 24 21

17 Pedidos de abertura de vagas/troca de turma 4 3

18 Entrega Projeto Pesquisa/Monografia/ 
Atividades Complementares 128 125

19 Solicitações Mestrado/Doutorado 3 1

20 Outro Colegiado 169 101

21 Outros Departamento 215 147

22 Outros Núcleo 20 24

23 Outros Diretoria 84 90

24 Requerimento de Concluinte 524 247

25 Requerimento de Colação de Grau 479 137

26 Solicitações às entidades estudantis - 1

Atendimento presencial 24468 14132

TOTAL 30585 17753



BIBLIOTECA 
TEIXEIRA DE 

FREITAS



Anuário 2018 - 2019 | 35

A Biblioteca Teixeira de Freitas foi criada em 15 de 
abril de 1891, assim chamada em homenagem ao 
jurista Augusto Teixeira de Freitas, catedrático de 
Direito Criminal, à época professor da casa, repre-
sentante da Bahia na Câmara Federal e idealizador 
do reconhecimento da Faculdade Livre de Direito 
da Bahia. Localizada inicialmente na Rua Visconde 
do Rio Branco, nº 19, antiga ladeira da Praça onde 
a Faculdade Livre de Direito funcionou de 15 abril 
1891 a 1895. Mudou de endereço para o antigo so-
lar do Dr. Jeronimo Sodré Pereira, na rua Teixeira 
de Freitas, antiga Rua Portão da Piedade, onde a 
Faculdade funcionou de 1896 a 1928.  Entre 1929 a 
1931, a Faculdade ficou instalada provisoriamente na 
Casa Avenida Joana Angélica, n° 10, antiga Palmeiras 
enquanto o novo prédio que iria abrigar o curso de 
Direito era construído.  No período de 15 de abril de 
1931 até abril de 1961 a Faculdade Livre de Direito da 
Bahia, situou-se no novo prédio na Rua Teixeira de 
Freitas antigo solar Dr. Jeronimo Sodré Pereira, atual 
prédio sede da OAB, e a Biblioteca funcionava na 
Sala Teixeira de Freitas.

Em 1961, a Faculdade Livre de Direito se instalou no 
Parque da Universidade da Bahia no Canela; o tercei-
ro andar desse novo prédio foi destinado a Biblioteca.

No ano de 2000 a Biblioteca sofreu uma grande re-
forma e ampliação das suas instalações, mudando a 
posição do acervo, retirando as cabines de estudo e 
criando o laboratório de informática. Em 2013 acon-
teceu outra reforma, adicionando ao salão de leitura 
salas de estudo em grupo, também houve mudan-
ças na infraestrutura para instalação de equipamen-
tos modernos de empréstimo e devolução.

Hoje a Biblioteca possui um catálogo de pesquisa 
online gerenciado pelo Sistema Pergamum, conten-
do aproximadamente 48.200 (quarenta e oito mil e 
duzentos) títulos e 65.281 (sessenta e cinco mil du-
zentos e oitenta e um) exemplares, que dividem-se 
em diversos tipos de suportes informacionais que 
a biblioteca oferece, quais sejam: livros, títulos de 
periódicos, fascículos, artigos indexados, teses de 
Doutorado, dissertações de Mestrado, obras raras, 
dentre outros.

A Biblioteca faz em média 5.000 atendimentos por 
mês, englobando empréstimo domiciliar, consulta, 
orientação bibliográfica, acesso ao laboratório de 
informática, ficha catalográfica, comutação biblio-
gráfica, dentre outros.  Possuímos um corpo fun-
cional de três servidores técnicos administrativos e 
demais terceirizados.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Consulta ao acervo, empréstimo de livros, orientação 
individualizada ao usuário, localização de documen-
tos, pesquisa bibliográfica, divulgação do acervo, 
elaboração de ficha catalográfica, intercâmbio entre 
bibliotecas, atendimento ao público externo, dispo-
nibilização das produções acadêmicas da Faculdade 
de Direito no Repositório Institucional UFBA, comu-
tação bibliográfica, atendimento ao ICAP (Indexação 
Compartilhada de Artigos de Periódicos), acesso a 
base de periódicos da CAPES (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e Vlex 
(base de dados jurídica), dentre outros.
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EQUIPE TÉCNICA:

Servidores técnicos administrativos (2018/2019):
Simone Guimarães Lima e Silva – E-mail: simogui@ufba.br
Ana Valéria de Jesus Moura – E-mail: anavaleria@ufba.br
Marivaldo Bispo de Santana – E-mail: mbs@ufba.br

REFERÊNCIAS:

SOUZA, Bernardino José de. Relatório do director: relativo ao perí-
odo de 1 de abril de 1931 a 1 de março de 1932. Salvador, BA: A Luva, 
1932. 57 p.

FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA. Anais. Salvador: Imprensa Gló-
ria, 1945. 336 p.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Faculdade de Direito. Faculda-
de de Direito: sede nova 1891-1961. Salvador: [s.n.], 1959. 97 p.

The Teixeira de Freitas Library was created on 
April 15th, 1891, named after the jurist Augusto 
Teixeira de Freitas, Professor of Criminal Law, 
then professor of the UFBA Law School, rep-
resentative of Bahia in the Federal Chamber 
and creator of the recognition of the Free Law 
School of Bahia. It was initially located at 19, 
Visconde do Rio Branco Street, the former La-
deira da Praça, where the Free Law School func-
tioned from April 15th, 1891 to 1895. It changed 
its address to the former manor of Dr. Jeroni-
mo Sodré Pereira, on Teixeira de Freitas Street, 
Old Portão da Piedade Street, where the School 
functioned from 1896 to 1928. From 1929 to 
1931, the School was provisionally installed at 
10, Joana Angélica Avenue, former Palmeiras, 
while the new building that would house the 
Law School was being built. From April 15th, 
1931 until April 1961, the Free Law School of Ba-
hia was housed in the new building on Teixeira 
de Freitas Street, former manor of Dr. Jeronimo 
Sodré Pereira, the current headquarters of the 
OAB, and the Library operated at Teixeira de 
Freitas Room.

In 1961, the Free Law School was established 
in the Park of the Federal University of Bahia 
in Canela. The third floor of this new building 
was intended for the Library.

In 2000, the Library underwent a major reno-
vation and expansion of its facilities, changing 
the position of its collection, removing the study 
booths and creating the computer lab. In 2013, 
another renovation took place, adding group 
study rooms to the reading room. There were 
also changes in the infrastructure for the instal-
lation of modern loan and return equipment.

Today, the Library has an online research 
catalog managed by the Pergamum System, 
containing approximately 48,200 (forty-eight 
thousand and two hundred) titles and 65,281 
(sixty-five thousand two hundred and eighty-
one) copies, divided into several types of infor-
mation supports that the library offers, name-
ly: books, journal titles, issues, indexed articles, 
PhD dissertations, Master’s theses, rare works, 
among others.

The Library carries out an average of 5,000 ser-
vices per month, including home loan, consul-
tation, bibliographic guidance, access to the 
computer lab, cataloging card, bibliographic 
switching, among others. We have a staff of 
three administrative servers and outsourced 
technical workers.

Sede da FDUFBA em 1961
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O Memorial da Faculdade de Direito da UFBA foi criado em janeiro 
de 2012, com o propósito da custódia e tratamento dos documentos 
produzidos e recebidos pela faculdade, em função de suas ativida-
des administrativas e acadêmicas, pretendendo se tornar um local 
de recuperação, preservação, conservação e divulgação da memória 
jurídica do final do século XIX, XX e momento atual, onde serão sal-
vaguardados objetos e documentos com fins culturais, para propor-
cionar às gerações atuais e futuras a oportunidade de conhecerem 
a história dessa instituição, do seu corpo docente e discente. Desta 
forma, o Memorial como o lugar permanente que conserva e ex-
põe coleções de objetos de caráter institucional com fins culturais. 
A proposta do memorial é que a cada gestão sejam incorporados ao 
acervo todos os documentos decorrentes das ações desenvolvidas.

Coordenação: 
Servidora Arquivista Maria Solenar do Nascimento

O Memorial da Faculdade de Direito da UFBA atende pesquisadores 
(as) mediante agendamento e turmas de disciplinas da UFBA e de 
outras instituições públicas.

The UFBA Law School Memorial was created 
in January 2012, with the purpose of custody 
and treatment of documents produced and 
received by the faculty, due to its administra-
tive and academic activities, aiming to become 
a place of recovery, preservation, conservation, 
and dissemination of the legal memory of the 
late nineteenth, twentieth century and the 
present, where objects and documents will be 
safeguarded for cultural purposes. It is intend-
ed to provide current and future generations 
with the opportunity to know the history of 
this institution, its faculty and students. In this 
way, the Memorial is the permanent place that 
conserves and exhibits collections of objects of 
institutional character for cultural aims. The 
purpose of the memorial is that it incorporates 
into the collection all documents resulting from 
the actions developed in each management.

Memorial da Faculdade de Direito da UFBA



Auditório 
(Espaço Cultural 

Raul Chaves)
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O Espaço Cultural Raul Chaves da Faculdade de Direi-
to da UFBA possui auditório, foyer e cafeteria, sendo 
destinado a eventos. Conta com 328 lugares, sistema 
de som profissional, refrigeração central, acústica 
atendendo a padrões internacionais, sendo um dos 
melhores equipamentos de médio porte em funcio-
namento na Bahia. O Espaço tem regramento de loca-
ção/empréstimo próprio e definido em normativa da 
Congregação (Resolução 01/2017 e Portaria 33/2017).

As solicitações são dirigidas ao setor responsável 
que verifica a disponibilidade da data, horário e 
natureza da atividade, indicando valores de pa-
gamento via recolhimento de GRU, pagamento 
de serviços (limpeza, sonorização etc.) ou mesmo 
isenção ao tratar-se de atividade acadêmica gra-
tuita. O suporte operacional do Espaço é realiza-

do pela FAPEX (Fundação de Apoio à Pesquisa e à 
Extensão da UFBA, devidamente credenciada pelo 
CONSUNI). A gestão técnica do Espaço Cultural é 
coordenada por servidora da Faculdade de Direito 
da UFBA e atende a eventos diversos: casamentos, 
formaturas, seminários, cursos, exibições de filmes, 
peças teatrais, espetáculos de dança, palestras, de-
bates, cerimônias religiosas, dentre outros, respei-
tando liberdades, opiniões e pontos de vista, sem 
qualquer tipo de censura prévia.

COORDENAÇÃO DO ESPAÇO 
CULTURAL RAUL CHAVES
Servidora Ivana Cordeiro
E-mail: espacorc@ufba.br

Auditório do Espaço Cultural Raul Chaves, na Faculdade de Direito da UFBA



Atividades 
extensionistas
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As atividades extensionistas indicadas a seguir fo-
ram aprovadas pela Congregação da Faculdade de 
Direito, em conformidade com o Regimento Inter-
no e são acompanhadas por docentes com relató-
rios regulares emitidos.

ABDECON

Constitui uma associação civil autônoma e indepen-
dente, de âmbito estadual, sem fins econômicos ou 
lucrativos e sem qualquer tipo de vinculação políti-
co-partidária ou religiosa, instituída para a defesa 
coletiva dos consumidores, sejam estes associados 
ou não. A ABDECON consiste também em projeto 
de extensão da Faculdade de Direito da Universida-
de Federal da Bahia, vocacionado para promover o 
princípio constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão. Acompanhamento da 
Profa. Joseane Suzart.

AÇÃO CURRICULAR EM SOCIEDADE E COMUNI-
DADE (ACCS)

A Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade 
(ACCS) é um componente curricular, modalidade 
disciplina, de cursos de Graduação e de Pós-Gradu-
ação, com carga horária mínima de 17 (dezessete) 
horas semestrais, em que estudantes e professores 
da UFBA, em uma relação com grupos da sociedade, 
desenvolvem ações de extensão no âmbito da cria-
ção, tecnologia e inovação, promovendo o intercâm-
bio, a reelaboração e a produção de conhecimento 
sobre a realidade com perspectiva de transforma-
ção”, conforme Resolução Nº 01/2013 do CONSEPE.  
A ACCS deve ser desenvolvida numa perspectiva 
dialética e dialógica, participativa e compartilhada 
por intermédio de intervenções em comunidades 
e sociedades, na busca de alternativas para o en-
frentamento de problemáticas que emergem na re-
alidade contemporânea. O Curso de Direito oferece 

desde 2011 componentes curriculares na modalidade 
ACCS para estudantes da graduação e pós-gradua-
ção. A primeira ACCS proposta foi coordenada pelo 
Prof. Heron de Santana Gordilho.

ADV JUNIOR CONSULTORIA JURÍDICA

é a empresa júnior da Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA). Foi fundada em 
23 de março de 2007, e desde então presta serviços 
de consultoria e assessoria jurídica para pessoas fí-
sicas e pessoas jurídicas (associações civis, micro e 
pequenas empresas), em diversas áreas do direito, 
com atuação em todo o País.

AEBIHD

Associação dos Estudantes do Bacharelado Inter-
disciplinar em Humanidades e Direito. Realiza in-
tercâmbio de iniciativas estudantis entre o IHAC 
(Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Pro-
fessor Milton Santos) e a Faculdade de Direito.

ATLÉTICA - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA 
FEDERAL – A.A.A.F

é uma associação estudantil da Faculdade de Direi-
to da UFBA voltada para o incentivo e a promoção 
de atividade desportivas. Fundada em 2015, é for-
mada por alunos, ex-alunos e apoiadores, atuando 
desde seu início com o objetivo de proporcionar 
momentos para além do viés acadêmico, através 
de atividades esportivas e lúdicas a fim de integrar 
toda a comunidade acadêmica (alunos, professo-
res, funcionários e ex-alunos).

CCRIM - CENTRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS 
RAUL CHAVES

que tem como alguns de seus objetivos o fomen-
to à pesquisa, extensão e formação interdisciplinar 
nas ciências jurídico-penais, organiza-se através de 
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quatro Núcleos formativos, em Política Criminal, 
Criminologia, Vitimologia e Direito Penal. Preten-
de alçar com essa iniciativa, produção acadêmico-
-estudantil qualificada nessas temáticas, criação 
de boletim científico, formação metodológica de 
seus membros, diálogo constante com os saberes 
produzidos em outras realidades geográficas e que 
acreditamos em muito poderem contribuir para a 
evolução de nossas ciências criminais.

CEPEJ

Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas – é uma 
associação estudantil da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) voltada para 
o incentivo e a promoção da pesquisa acadêmica. 
Fundado em 1985, com composição exclusivamente 
estudantil, vem, ao longo desses anos, realizando 
um trabalho importante, que o situou como um 
espaço de referência na Faculdade para refletir e 
realizar pesquisa científica. Tendo ganhado reco-
nhecimento também em outras faculdades do país 
e da América Latina.

COLETIVO MADÁS

Coletivo Feminista da Faculdade de Direito da 
UFBA. Realiza debates, reflexões e atividades ex-
tensionistas.  Implementou o Projeto Formação de 
mulheres em Direitos Humanos e Cidadania: Pro-
motoras Legais Populares. Acompanhamento da 
Profa. Renata Dutra.

IBDC – INSTITUTO BAIANO DE DIREITO CIVIL

Constitui uma associação civil autônoma e inde-
pendente, tendo como propósito o estudo, a pes-
quisa e a divulgação do Direito Civil.

JUSTROTE

É uma instituição da Faculdade de Direito da UFBA 
que, semestralmente, recepciona e dá as boas-vindas 
aos calouros da faculdade através de diversas ativida-
des e momentos de integração. Todos esses momen-
tos culminam na tradicional festa Justrote Unificado, 
ponto alto do semestre, que é um evento universitário, 

descontraído (atividade sem emissão de certificado ou 
acompanhamento direto da Congregação).

NCI - O NÚCLEO DE COMPETIÇÕES 
INTERNACIONAIS

O NCI da Faculdade de Direito da UFBA foi fundado 
em 2014 por iniciativa de alunos da graduação, sob 
o apoio do professor João Glicério. O núcleo capacita 
os estudantes na área de Direito Internacional com 
o objetivo de formar equipes para participarem de 
moot court competitions em todo o mundo. Desde 
sua formação, o núcleo já conquistou diversos títu-
los e, hoje, conta com mais de 100 membros dividi-
dos entre sete subnúcleo temáticos (Direito Inter-
nacional, Direitos Humanos, Arbitragem Empresarial, 
Direito Penal, Direito Ambiental, Propriedade Inte-
lectual e Direito Tributário).

NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS POVOS 
E COMUNIDADES TRADICIONAIS / CENTRO 
INTEGRADO DE DIREITOS HUMANOS

Núcleo de Defesa dos Direitos dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais tem como finalidade apoiar 
iniciativas de proteção dos povos e comunidades 
tradicionais e suporte ao Congresso Internacional 
de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
Centro Integrado de Direitos Humanos tem como 
finalidade proporcionar formação especializada na 
área Direitos Humanos e Democracia, a partir de 
uma perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar e 
multidisciplinar; promover a investigação de quali-
dade através da produção de trabalhos científicos 
de excelência e socialmente comprometidos. Pro-
postas articuladas com a ACCS História do Direito, 
meio ambiente e povos e comunidades tradicio-
nais. Iniciativas com a Defensoria Pública da União 
e Programa UAB/CAPES. Acompanhamento do Prof. 
Julio Cesar de Sá da Rocha.

OBSERVATÓRIO DA PACIFICAÇÃO SOCIAL

Proposta nasceu em 2012, como programa exten-
sionista, tendo se tornado com o passar do tempo, 
um programa que congrega ações de pesquisa e 
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extensão. O programa se efetiva pela conjugação 
de projetos e ações na seara da Pacificação Social 
tendo em vista a necessidade de vivência aca-
dêmica decorrente da prática dos MASCS-Meios 
Adequados de Resoluções de Controvérsias, me-
diante a efetivação de ações de ensino, pesquisa 
e extensão, que se perfazem por meio da pesqui-
sa-ação, em decorrência da leitura e discussão de 
textos, observação etnográfica da conflituosidade, 
elaboração, aplicação e tabulação de questionários 
estruturados e semiestruturados junto à comuni-
dade, escola e empresas, sensibilização e capacita-
ção de agentes de mediação escolar e comunitária, 
implantação, acompanhamento e supervisão de 
núcleos de mediação escolar e comunitária, admi-
nistrar conflitos por meio da mediação, conciliação 
e arbitragem, dentre outros, por meio dos quais 
alunos da graduação e pós-graduação possam vi-
venciar a experiência da mediação, conciliação e 
arbitragem. Parceria com a Defensoria Pública do 
Estado da Bahia. Acompanhamento da Prof. Ana 
Paula Rocha do Bomfim.

PROGRAMA DIREITO E RELAÇÕES 
RACIAIS – PDRR

pretende ser instrumento de reflexão e intervenção 
na realidade das comunidades negras, pelas comu-
nidades negras, dentro e fora da Academia, para 
tanto objetivamos parcerias com as organizações 
dos movimentos negros, a exemplo da recém-fir-
mada com a ACBANTU.  Para o desenvolvimento de 
iniciativas propiciatórias à reversão do apartheid 
brasileiro, pretende-se utilizar dois fundamentais 

instrumentos de intervenção na vida social e eco-
nômica do País, o Direito e o Estado. Acompanha-
mento dos Professores Samuel Vida, Tatiana Emília 
D. Gomes e Maurício Azevedo.

SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO  - SAJU - BAHIA

é um projeto de extensão com mais de 50 anos, ten-
do sido o primeiro da UFBA. Hoje o projeto englo-
ba mais de 100 alunos e é o maior da Universidade. 
A importância do projeto foi reconhecida inclusive 
pelo recebimento do prêmio Destaque em Extensão 
concedido por esta Universidade no ano de 1999. 
Atualmente, o SAJU engloba dois núcleos de traba-
lho – o Núcleo de Assistência, que faz assistência 
judiciária (atividade de prestação de serviço jurídico 
aos necessitados em esfera processual) com aten-
dimento individualizado; e o Núcleo de Educação 
Popular (NEP), que trabalha com a assessoria popu-
lar, lidando com demandas coletivas, com ênfase no 
trabalho de educação jurídica popular. Desse modo, 
o apoio jurídico é dado tanto na esfera individual, 
no primeiro caso, como na coletiva, no segundo.

SOCIEDADE DE DEBATES E 
SIMULAÇÕES DA UFBA

visa a promoção acadêmica, o aperfeiçoamento 
pessoal, o estudo coletivo e a prática teoricamen-
te referenciada da Lógica e Argumentação Jurídica 
por meio de debates e simulações onde a persua-
são, poder de síntese e contundência argumentati-
va sejam instrumentos críticos ao desenvolvimen-
to da Retórica e Oratória de seus integrantes.



Centro Acadêmico 
Ruy Barbosa 

(CARB)
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HISTÓRICO DE LUTA DO CENTRO ACADÊMICO RUY BARBOSA

O CENTRO ACADÊMICO RUY BARBOSA é a entidade estudantil repre-
sentativa de todos os estudantes da FDUFBA (Faculdade de Direito da 
Universidade Federal da Bahia). Independente juridicamente e livre de 
qualquer interesse específico de grupos políticos e partidários, o CARB 
se destaca como um EXPOENTE da luta dos estudantes em defesa da 
UNIVERSIDADE PÚBLICA GRATUITA E DE QUALIDADE.

Na sua fundação, ocorrida em 3 de novembro 1897, os estudantes 
que antecederam os que hoje ocupam a Faculdade de Direito da 
UFBA foram pioneiros de seu tempo: uniram-se para enfrentar, poli-
ticamente, as degolas perpetradas pelas Forças Armadas Brasileiras 
durante o evento histórico da Guerra de Canudos.

Para o Estado Brasileiro, a violência era o tratamento adequado para 
os verdadeiros heróis daquela guerra: o povo pobre do Sertão do 
Nordeste, que lutava apenas para sair da miséria e da fome. Uniu-se 
para proporcionar aquilo que o Estado não era capaz de fornecer - 
dignidade e condições mínimas de sobrevivência.

O avançar do tempo demonstra que a conjuntura do Brasil não mu-
dou, mas o CENTRO ACADÊMICO RUY BARBOSA jamais perdeu sua 
disposição em enfrentar os desmandos do Estado contra seus ci-
dadãos: retirada de direitos trabalhistas, pejotização, deterioração 
da previdência, degradação deliberada das estatais e a propositada 
tentativa do MEC de desmoralizar as Instituições Federais de Ensino 
Superior. Ainda que independente de outras entidades políticas, em 
especial as partidárias, o CARB será sempre uma instância de LUTA e 
de RESISTÊNCIA em prol da cidadania e da proteção das conquistas 
populares contra aqueles que desejam RE-ESCRAVIZAR nosso povo.

A formação histórica deste CENTRO ACADÊMICO tem um valor ines-
timável e revela que as raízes que o formaram estão presentes ainda 
hoje, instigando em seus membros a motivação para fazer ecoar a 
voz ativa e coletiva contra abusos e omissões do Estado.

O CARB contribuiu de forma efetiva na campanha “O Petróleo é nos-
so”, na luta pelo Estado Democrático de Direito, contra as ditaduras 
que assolaram o Brasil. Nos dias atuais, a comunidade acadêmica está 
consciente de que, com o avanço do obscurantismo, o Estado de Ex-
ceção se agiganta sobre a democracia brasileira.

HISTORY OF THE RUY BARBOSA ACADEMIC 
CENTER FIGHT 

RUY BARBOSA ACADEMIC CENTER (CARB) is 
the student body representing all students at 
the Law School of the Federal University of 
Bahia. Independent, legal and free from any 
specific interests of political groups and par-
tisans, CARB stands out as an Exponent center 
of the students’ struggle for FREE PUBLIC UNI-
VERSITY AND QUALITY.

At its foundation, which took place on November 
3rd, 1897, the students who preceded those who 
now occupy the UFBA Law School were pioneers 
of their time: they united to face, politically, the 
sticking by the Brazilian Armed Forces during the 
historical event of the War of Straws.

For the Brazilian State, violence was the proper 
treatment for the true heroes of that war: the 
poor people of the Northeast, who struggled 
only to get out of misery and hunger. They unit-
ed to provide what the state could not provide 
- dignity and minimal survival conditions.

The passing of time demonstrates that Bra-
zil’s conjuncture has not changed, but the RUY 
BARBOSA ACADEMIC CENTER has never lost its 
willingness to face state misdeeds against its 
citizens: withdrawal of labor rights, pejotiza-
tion, deterioration of welfare, deliberate deg-
radation of state enterprises and MEC’s de-
liberate attempt to demoralize Federal Higher 
Education Institutions. Although it is indepen-
dent of other political entities, especially parti-
sans, CARB will always be a place of STRUGGLE 
and RESISTANCE in favor of citizenship and the 
protection of popular achievements against 
those who wish to RE-ENSLAVE our people.

The historical formation of this ACADEMIC 
CENTER is invaluable and reveals that the 
roots that formed it are still present today, 
instigating in its members the motivation to 
echo the active and collective voice against 
abuses and omissions of the state.
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A nossa jovem democracia resiste. A memória das 
barbáries e torturas perpetradas pela ditadura mi-
litar num passado recente unifica estudantes e do-
centes. A comunidade acadêmica desta casa, em 
especial, os estudantes, compreendem bem a qua-
dra sombria em que o Brasil se encontra, guarda-
mos dos anos democráticos uma lembrança eterna: 
A INVASÃO DO PRÉDIO EM 2001 PELAS FORÇAS DE 
SEGURANÇA DO ESTADO DA BAHIA. A este último 
episódio, o CARB reitera, sempre, seu repúdio “ex 
toto corde”, ou “de todo o coração”.

Cientes da história dos que nos precederam e daque-
les que nos seguirão, a GESTÃO FLORES DA RESISTÊN-
CIA assumiu em 2018 a missão de representar o lega-
do de lutas do Movimento Estudantil da Faculdade 
de Direito. O momento era de reconstrução das ideias 
progressistas após o golpe de 2016 e da crise econô-
mica e social do ano de 2017. O cenário político turbu-
lento marcou todo o ano e culminou com a eleição de 
um projeto autoritário e elitista para o país.

Projeto este que tem o objetivo de entregar nossas 
riquezas e tornar o Brasil um país de pouca rele-
vância no cenário internacional. Uma agenda de 
privatizações que sucateia a indústria nacional e 
desemprega milhões de cidadãos brasileiros. Que 
incentiva o ódio às mulheres e aos LGBTQIs, além 
de sustentar o discurso do direito penal do inimigo, 
onde, claramente, o inimigo do Estado é o jovem 
negro, pobre e periférico.

Mesmo assim, fizemos uma agenda de comemo-
ração aos 30 Anos da Constituição e Ciclos de De-
bates sobre atualidades em Direito para cumprir 
com nosso compromisso com o tripé universitá-
rio. Reformamos o modelo da Semana do Calouro, 
agora chamada de Semana da FDUFBA, em que foi 
introduzida uma Aula Magna sobre Direito e Ad-
vocacia do Futuro com o Doutor Bruno Feigelson e 
com a I Fogueira Semestral, um belo momento de 
integração para unir os nossos estudantes. Diálo-
gos Supremos foram feitos para discutir decisões 
sobre a terceirização irrestrita e como ela pode ser 
demonstrativa do decisionismo.

Atentos à saúde mental dos discentes, criamos 
práticas integrativas para poder tornar o ambiente 
acadêmico mais convidativo e saudável. Ao mes-
mo tempo, apoiamos a nossa casa por meio de 
um jantar que mobilizou a comunidade jurídica da 
Bahia para levantar verbas para custear o sustento 
da Faculdade, o evento foi operacionalizado pelo 
CARB e serviu para reformar a sala de convivência 
e revitalizar a biblioteca Teixeira de Freitas, além da 
construção de um fundo de apoio à manutenção 
da Faculdade.

Por fim, iniciaram-se os preparativos para comemo-
ração do centenário do passamento do patrono Ruy 
Barbosa com a vinda do Ministro Lewandowski do 
STF (Supremo Tribunal Federal) para falar sobre o ce-
nário político-jurídico global.

Ademais, introduzimos o CARB na era digital com 
o aplicativo “CARB DIREITO UFBA”, que hoje é uma 
ferramenta fundamental para toda a comunidade.

No mandato atual, 2019-2020, a GESTÃO FLORES DA 
RESISTÊNCIA pretende aperfeiçoar as experiências 
desenvolvidas e resistir ao desmonte que tenta aba-
lar as estruturas da centenária Faculdade de Direito e 
de toda a UFBA.

Parte dessa resistência, se dará na luta pelas emen-
das parlamentares em prol da FDUFBA com apoio 
da bancada baiana no Congresso Nacional, com a 
celebração de um convênio com o Supremo Tribunal 
Federal para acessar a biblioteca online do Tribunal, 
com a gestão de estágio-visita à Câmara dos De-
putados, na construção da Semana da FDUFBA, na 
realização da Semana Jurídica e na operacionaliza-
ção de um núcleo de direito e tecnologia, se possí-
vel em parceira com o Parque Tecnológico da Bahia, 
mas especialmente, mostrando por meio das nossas 
ações, que a Faculdade de Direito vive e viverá por 
meio da contribuição passada, presente e futura dos 
estudantes que ocupam os assentos dessa casa.

VIDA LONGA AO CARB, VIDA LONGA À 
FACULDADE DE DIREITO DA UFBA!



ORI – Oficina 
de Relações 

Internacionais
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A Oficina de Relações Internacionais da Faculdade de Direito da UFBA 
(ORI) é um projeto institucional que tem como missão acompanhar 
os convênios existentes tanto entre esta Faculdade como entre a 
Universidade e instituições estrangeiras para fins de mobilidade 
acadêmica, inclusive realizando estudos de viabilidade e sugerindo 
outras propostas de cooperação. Mas, tem, sobretudo o propósito 
de: organizar e atualizar o catálogo de instituições acolhedoras, ca-
dastrar e assessorar os alunos em intercâmbio, além de manter uma 
pauta permanente de atividades para acompanhar o desempenho 
acadêmico desses alunos – dos brasileiros no exterior e dos estran-
geiros em Salvador – e promover sua integração sócio-cultural no 
lugar onde estão situados.

Coordenação:
Professor Saulo Casali Bahia (2018)
Professor Mario Jorge Philocreon (2019)

Vice-Coordenação
Professora Marta Gimenez

Assistente: Luciana Fernandes Lopes
Fonte: http://www.ori.direito.ufba.br/quem-somos

The UFBA Law School’s International Relations 
Office (ORI) is an institutional project whose 
mission is to accompany the existing agree-
ments between this Faculty and between the 
University and foreign institutions for the pur-
pose of academic mobility, including carrying 
out feasibility studies and suggesting other co-
operation proposals. Above all, it has the pur-
pose of organizing and updating the catalog of 
welcoming institutions, registering and advis-
ing students in exchange, besides maintaining 
a permanent agenda of activities to follow the 
academic performance of these students - Bra-
zilians abroad and foreigners in Salvador - as 
well as promote their socio-cultural integration 
in the place where they are located.



Lista de 
docentes e 
servidores
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DOCENTES
01. Adriana Brasil Vieira Wyzykowski
02. Adriana Maria Aureliano Da Silva
03. Alessandra Rapacci Mascarenhas Prado
04. Ana Paula Rocha Do Bomfim
05. Andre Alves Portella
06. Andre Luiz Batista Neves
07. Andrea Presas Rocha
08. Antonio Adonias Aguiar Bastos
09. Antonio Lago Junior
10. Antonio Sa Da Silva
11. Bernardo Montalvao Varjao De
12. Bernardo Silva De Lima
13. Camila Magalhaes Carvalho
14. Carlos Eduardo Behrmann Ratis  
15. Carlos Eduardo Soares De Freitas
16. Celso Luiz Braga De Castro
17. Cesar De Faria Junior
18. Claudia Albagli Nogueira
19. Claudio Dias Lima Filho
20. Cristiana Menezes Santos
21. Cynthia De Araujo Lima Lopes
22. Daniel Oitaven Pamponet Miguel
23. Daniela Carvalho Portugal
24. Daniela Lima De Andrade Borges
25. Diego Marcel Costa Bomfim
26. Dirley Da Cunha Junior
27. Douglas White
28. Durval Carneiro Neto
29. Edilton Meireles De Oliveira Santos
30. Eduardo Lima Sodre
31. Eduardo Viana Portela Neves
32. Elenice Ribeiro Nunes Dos Santos
33. Elmir Duclerc Ramalho Junior
34. Emanuel Lins Freire Vasconcellos
35. Eugenio De Souza Kruschewsky
36. Fabiano Cavalcante Pimentel
37. Fabio Periandro De Almeida Hirsch
38. Fabio Roque Da Silva Araujo
39. Flora Augusta Varela Aranha
40. Francisco Bertino Bezerra
41. Fredie Souza Didier Junior
42. Gabriel Dias Marques Da Cruz
43. Gamil Foppel El Hireche

44. Geovane De Mori Peixoto
45. Harrison Ferreira Leite
46. Helconio De Souza Almeida
47. Heron Jose De Santana Gordilho
48. Iran Furtado De Souza Filho
49. Isabela Fadul De Oliveira
50. Iuri Mattos De Carvalho
51. Jaime Barreiros Neto
52. Joao Alves De Almeida Neto
53. Joao Carlos Macedo Monteiro
54. Joao Glicerio De Oliveira Filho
55. Jonhson Meira Santos
56. Jose Ponciano De Carvalho Junior
57. Joseane Suzart Lopes Da Silva
58. Juliana Pinheiro Damasceno E Santos
59. Julio Cesar De Sa Da Rocha
60. Kaline Santos Ferreira
61. Leandro Reinaldo Da Cunha
62. Leonardo Tochetto Pauperio
63. Luciano Dorea Martinez Carreiro
64. Luiz Salomao Amaral Viana
65. Manoel Jorge E Silva Neto
66. Marco Aurelio De Castro Junior
67. Maria Auxiliadora De Almeida
68. Maria Elisa Villas Boas Pinheiro
69. Mario Jorge Philocreon De Castro
70. Mauricio Azevedo De Araujo
71. Mauricio Dantas Goes E Goes
72. Mauricio Requiao De Sant Ana
73. Miguel Calmon Teixeira De Carvalho
74. Misael Neto Bispo Da Franca
75. Monica Neves Aguiar Da Silva
76. Murilo Carvalho Sampaio Oliveira
77. Nilza Maria Costa Dos Reis
78. Pablo Stolze Gagliano
79. Paula Sarno Braga Lago
80. Paulo Eduardo Garrido Modesto
81. Paulo Roberto Lyrio Pimenta
82. Pedro Leonardo Summers Caymmi
83. Pedro Lino De Carvalho Junior
84. Renata Queiroz Dutra
85. Renato De Magalhaes Dantas Neto
86. Ricardo Mauricio Freire Soares
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87. Rita Andrea R Almeida Tourinho
88. Rodolfo Mario Veiga Pamplona Filho
89. Rodrigo Moraes Ferreira
90. Rosangela Rodrigues Dias De Lacerda
91. Roxana Cardoso Brasileiro Borges
92. Samuel Santana Vida
93. Sara Da Nova Quadros Cortes
94. Saulo Jose Casali Bahia
95. Sebastian Borges De Albuquerque
96. Selma Pereira De Santana
97. Simone Hegele Bolson
98. Tagore Trajano De Almeida Silva
99. Tarsis Silva De Cerqueira
100. Tatiana Emilia Dias Gomes
101. Tecio Spinola Gomes
102. Thais Bandeira Oliveira Passos
103. Thaize De Carvalho Correia
104. Vladimir Barros Aras
105. Walber Araujo Carneiro
106. Wilson Alves De Souza
107. Laise Maria Guimarães Santos (Aposentada)
108. Jairo Lins de Albuquerque Sento Sé (Aposentado)

SERVIDORES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS

Adilson Moreira Sales
Assistente Em Administração

Adrean Moreira Da Silva
Assistente Em Administração

Agnaldo Nascimento Junior
Porteiro

Ana Valéria de Jesus Moura
Bibliotecária-Documentalista

Antonio Carlos Lopes Senna
Assistente Em Administração

Claudia Ferreira Da Silva Almeida
Assistente Em Administração

David Alves Gomes
Assistente Em Administração

Dheyres De Oliveira Silva
Assistente Em Administração

Ellen Raquel Terra Andrade
Assistente Em Administração

Elon Perez Da Costa
Assistente Em Administração

Gemimma Caroline Leal Da Silva
Assistente Em Administração

Georley Miranda Almeida Santos
Administrador

Ivana Oliveira Cordeiro
Assistente Em Administração

Joaquim Cirne Pereira
Assistente Em Administração

Jomar Ramos De Melo
Assistente Em Administração

Josilton Rosado Dias
Assistente Em Administração

Juliana Coutinho Cavalcante Bandeira
Assistente Em Administração

Laiane Ferreira Rocha
Assistente Em Administração

Leonel Santos De Jesus
Secretário Executivo

Luis Carlos Da Silva Castro
Assistente Em Administração

Maria Milsa Brasil Dos Santos
Contínuo

Maria Solenar Rodrigues Do Nascimento
Arquivista

Marivaldo Bispo De Santana
Auxiliar Em Administração

Natan Gonçalves Da Cruz
Assistente em Administração

Noecy Nunes De Almeida
Assistente Em Administração

Patrícia Carneiro Costa
Assistente em Administração

Ramanita Martins Damasceno Albuquerque
Assistente Em Administração (Aposentada)

Roniel Da Silva Barreto
Assistente Em Administração

Roque Lazaro Bomfim Ferreira
Assistente Em Administração

Simone Guimaraes De Lima E Silva
Bibliotecária (Aposentada)

Suzane Tinel Gonzaga De Jesus
Auxiliar Em Administração

Victor Dalencar Guimaraes
Assistente Em Administração



Atualidades
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PALESTRA DE MINISTRO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL NA FACULDADE DE DIREITO

“Democracia”, hoje, significa lutar pela concretiza-
ção dos direitos humanos”, definiu o ministro do Su-
premo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, 
na Conferência Magna do Ano de 2019 na Faculda-
de de Direito da UFBA, na sexta-feira, 14/06. Com 
o tema “A ideia de Democracia na atualidade”, o 
evento marcou também o início das celebrações do 
centenário de morte do jurista baiano Ruy Barbo-
sa (1849-1923). O ministro enfatizou a importância 
da luta por direitos, desde os fundamentais, como 
emprego, saúde e educação, até os chamados “di-

Card de divulgação da 
Conferência Magna de 2019 
com participação do ministro 
Ricardo Lewandowski

reitos de terceira geração”, conquistados no século 
20, ligados aos valores de fraternidade, solidarie-
dade, desenvolvimento, preservação do meio am-
biente e autodeterminação dos povos. “São direi-
tos fundamentais, mas muitos se esquecem disso. 
Muitos vêem a previdência pública, por exemplo, 
como algo que pode ser privatizado, assim como 
a saúde e a educação.” Em uma reflexão crítica da 
pós-modernidade, Lewandowski observou que se 
nota, neste momento, a emersão de um profundo 
ceticismo em relação ao método científico e de ob-
jeções ao pensamento racional.
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Mesa de honra da Conferência Magna com participação do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, 
do reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles Pires da Silva, e demais autoridades.
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