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“Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia:  

130 anos de Contribuição ao País” 

 

Organizadores Celso Luiz Braga de Castro e Maria Auxiliadora Minahim   

 

APRESENTAÇÃO 

 

Com muita honra fui convidado a fazer a apresentação desta publicação pela 

distinta Coordenação da obra,  professores Celso Luiz Braga de Castro e Maria 

Auxiliadora Minahim. Assumo a tarefa como Diretor da Faculdade de Direito e 

Presidente da sua Congregação no aniversário da Egrégia nos seus 130 anos. Aliás, os 

organizadores da obra coordenaram a Comissão especialmente designada para os atos 

comemorativos da primeira Faculdade implantada na República, distintos ex-Diretor 

e ex-Vice-Diretora da Faculdade de Direito. A Faculdade que nasceu em 1891, se 

denominava Faculdade Livre de Direito da Bahia, sendo a terceira mais antiga do 

Brasil, após as Faculdades de Olinda/Recife e de São Paulo/Largo São Francisco. 

Segundo, como pesquisador de História do Direito, compreendendo a relevância dos 

estudos historiográficos que revelam a "História do Direito como parte da história  

geral que examina o direito como fenômeno sociocultural, produzido dialeticamente 

pela situação humana através dos tempos, e materializado evolutivamente por fontes 

históricas, documentos jurídicos, agentes e instituições legais reguladoras” 

(WOLKMER, 2015). E com muita emoção registro a importância da presente 

publicação que resgata contribuições da nossa Faculdade de Direito ao longo de sua 

história, com influência acadêmica, nas carreiras jurídicas, na institucionalidade e na 

política pública. 

 

No primeiro capítulo, Carlos Eduardo Soares de Freitas analisa as Lideranças 

do movimento estudantil em meio à turbulência: Duarte Pereira e Rosalindo Souza. 
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No segundo capítulo, Fábio Periandro de Almeida Hirsch trata da Escola Baiana de 

Direito Constitucional: Contribuição da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal da Bahia nos seus 130 anos. No terceiro capítulo, Julio Cesar de Sá da Rocha 

analisa a Faculdade Livre de Direito da Bahia, elites políticas e a Primeira República: 

noções investigativas iniciais. No quarto capítulo, Maria Auxiliadora Minahim aborda  

os Mestres do seu Tempo. No quinto capítulo, Marta Carolina Giménez Pereira e 

Mayana Barbosa Oliveira analisam o Segredo comercial e a proteção de dados: uma 

breve abordagem do Sistema Legal Brasileiro. No sexto capítulo,  Misael Neto Bispo 

da França aborda a temática de 130 anos depois: contributos dos atuais Professores e 

Professora de Direito Processual Penal da FDUFBA em prol dos ideais de 1891. No 

sétimo, Murilo C. S. Oliveira analisa José Martins Catharino: Professor da FDUFBA 

e construtor do Direito do Trabalho no Brasil. No oitavo capítulo, Rodrigo Moraes 

aborda uma Importante missão para a Faculdade de Direito da Faculdade de Direito 

da UFBA neste Século XXI: ensino e a pesquisa da propriedade intelectual numa 

perspectiva interdisciplinar. No nono capítulo, Salvador Morales Ferrer trata Da  

Reforma da legislación civil em las personas com discapacidad em quanto al 

ejercición de su capacidade jurídica en España. No décimo capítulo, Saulo José 

Casali Bahia, Fábio Santos e Luciana Fernandes abordam a relação entre a 

Universidade de Coimbra e a Faculdade de Direito da UFBA. No décimo primeiro 

capítulo, Simone Hegele Bolson analisa a Resistência democrática da Egrégia: 

reminiscências sobre o Maio baiano e o legado de uma geração.  

 

Por fim, gostaria de agradecer à Congregação da Faculdade de Direito da 

UFBA, na pessoa da Vice-Diretora Professora Mônica Neves de Aguiar da Silva; à 

Comissão dos 130 anos, nas pessoas da Professora Maria Auxiliadora Minahim e 

Professor Celso Castro; às chefias de Departamento, nas pessoas da Professora 

Andrea Presas Rocha, Professor Geovanne Mori Peixoto e Professor Helconio 

Almeida, da Coordenadora do Colegiado de Graduação, Professora Cláudia Albagli e 

do Coordenador do Colegiado do PPGD, Professor Daniel Oitaven Pierce; da 

representação dos servidores técnico-administrativos, nas pessoas de Gemmima 

Caroline Leal da Silva, Ana Valéria de Jesus Moura, Adilson Moreira Sales e Natan 
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Cruz; das gerações de discentes participantes do CARB, SAJU, CEPEJ, ADVJR, 

ABDECON, NCI, CCRIM, MADAS, PDRR, Clínica DH, Atlética e diversos 

projetos/atividades extensionistas e de pesquisa da Faculdade de Direito. In 

memoriam, saudação aos que nos deixaram e simbolizam muitos: Jarbas Maia 

Linhares, Jomar Ramos de Mello e Jovino Ferreira da Costa Filho.   

 

Salvador, 15 de abril de 2022 

Aniversário de 131 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia 

 

Julio Cesar de Sá da Rocha 

Diretor da Faculdade de Direito da UFBA 

Professor Associado da UFBA 

Professor do Curso de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA 
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LIDERNÇAS DO MOVIMENTO ESTUDANTIL EM MEIO À 

TURBUÊNCIA: DUARTE PEREIRA E ROSALINDO  

 

Carlos Eduardo Soares de Freitas1 

 

1 INTRODUÇÃO 

Há uma constatação na atualidade. A de que a sociedade brasileira não cultiva o 

hábito de conhecer o seu próprio passado e que isso tem provocado efeitos negativos ao 

país. A criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV) e, logo em seguida, de uma 

rede de comissões da verdade em estados, municípios, órgãos e movimentos sociais, 

revelou a importância de conhecermos o nosso passado. Contrariamente, as reações às 

apurações dessas comissões e aos seus relatórios, mostram que nem todos desejam a 

divulgação de fatos, dados e processos históricos e, por assim dizer, o conhecimento das 

verdades históricas. A desinformação sobre a nossa própria história tende a provocar 

riscos à autonomia política da sociedade, pois estaríamos por conta de versões falsas e de 

uma também arriscada valorização do silêncio, sinônimo de um perigoso apagamento 

cultural. Assim, reconhecer o equívoco dessa conduta é uma constatação relevante. 

Como resultado da CNV, a Congregação da Faculdade de Direito aprovou a 

criação da Comissão de Memória e Verdade Eduardo Collier Filho2 para apurar os fatos 

ocorridos na instituição durante a ditadura civil-militar. De composição plural, a 

Comissão se valeu da organização de documentos do Memorial da Faculdade de Direito 

e da contribuição de antigos estudantes. A Universidade Federal da Bahia publicou, na 

época, editais de financiamentos a projetos de pesquisa sobre a memória da instituição. 

Isso permitiu o acesso a documentos do Arquivo Nacional, sediado em Brasília e no Rio 

de Janeiro. Com base em diferentes fontes históricas, a Comissão elaborou dois relatórios 

 
1 Professor Associado da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Professor Titular da Universidade do 

Estado da Bahia (UNEB), com doutorado em Sociologia (UnB) e pós-doutorado em Direito (UFRJ). 

 
2 A Comissão inspirou algumas pesquisas, como o trabalho apresentado no Congresso Nacional de 

Arquivologia, em 2016: JESUS, Tássia Cristina bastos de; MOREIRA, Nathalia Lutterbach Pires; 

SANTOS, Leonardo Macêdo dos Santos e. Memória e Verdade: a organização da Coleção Eduardo Collier 

Filho do Memorial da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. CONGRESSO NACIONAL 

DE ARQUIVOLOGIA - CNA, 7., 2016, Fortaleza. Anais eletrônicos [...]. Revista Analisando em Ciência 

da Informação - RACIn, João Pessoa, v. 4, n. especial, p. 748-761, out. 2016. Disponível em: 

http://arquivistica.fci.unb.br/wp-content/uploads/tainacan-

items/16967/177152/racin_v4_nesp_artigo_0748-0761.pdf. Acesso em: 15 set. 2021.  
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parciais, concentrando-se especialmente nos primeiros anos da ditadura civil-militar. Das 

muitas questões reveladas pela Comissão, tratarei de duas lideranças estudantis que 

marcaram os anos 1960 na Faculdade de Direito e cujas histórias indicam a necessidade 

de conhecermos mais sobre a nossa história. São elas: Duarte Pereira e Rosalindo Souza. 

 

2 O CONTEXTO E O COMPROMISSO POLÍTICO DAS LIDERANÇAS 

ESTUDANTIS 

 

Uma das reações quando da criação da Comissão de Memória e Verdade Eduardo 

Collier Filho da Faculdade de Direito da UFBA foi em relação à sua denominação. O 

desconhecimento sobre Eduardo Collier Filho era generalizado na comunidade da 

Faculdade em 2014, aspecto que revelou como necessária e acertada a decisão da 

Congregação. Saber do que se passou em um passado recente – cinquenta anos atrás – e 

que estava envolto em silêncio, provoca um desajeito. E assim é esperado. Afinal, uma 

instituição que tem 130 anos e que passou por quatro sedes diferentes, tem histórias a 

contar. Eduardo Collier Filho foi contemporâneo de Rosalindo Souza. Ambos militaram 

em 1968 durante as greves dos estudantes na universidade e na faculdade, e se 

submeteram à mesma decisão da Direção da Faculdade em março de 1969, que também 

influenciou seus destinos. 

Rosalindo foi, assim como Duarte Pereira, presidente do Centro Acadêmico Rui 

Barbosa. 

Duarte Brasil Lago Pacheco Pereira, natural de Santo Amaro da Purificação, 

ingressou na Faculdade de Direito em 1960. Em 1963 tomou posse como presidente do 

CARB, quando também seria nomeado dirigente da União Nacional dos Estudantes 

(UNE). Na posse, proferiu o discurso “O Estudante e a Revolução Brasileira”, que 

impressionou a todas as pessoas presentes. O texto, erudito, respeitoso, incisivo e muito 

bem escrito, foi impresso e se transformou em uma brochura que permitiu sua leitura e 

discussões políticas dentro e fora da comunidade acadêmica. 
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Sobre a atuação de Duarte Pereira, duas cartas3 da sua lavra e um livro de Otto 

Filgueiras4 permitem uma síntese da dimensão de sua militância universitária. Duarte 

escreveu, em 1º/10/1998, carta à Ana Angélica Marinho Rodrigues, biógrafa do Professor 

Machado Neto, em que comentou a importância desse docente para a sua formação. Esta 

carta está no anexo do livro publicado pela EDUFBA em 20075. Em outra carta, datada 

de 20/12/1999 e endereçada ao Arquivo Edgard Leuenroth Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas – IFCH/UNICAMP, Duarte apresenta dados autobiográficos 

destinados a alimentar o acervo do arquivo. É por esta última carta que inicio, desde seus 

primeiros passos na Universidade: 

 

Prestei exame vestibular no final de 1959 e, passando em primeiro lugar, fiz o 

curso de Bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito 

da Universidade Federal da Bahia, entre 1960 e 1964. Paralelamente, fiz, em 

1960, o Curso Extraordinário de Estudos Brasileiros, realizado pelo 

Departamento de Pesquisas Sociais do Instituto de Economia e Finanças da 

Bahia, em colaboração com o Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB), do Rio de Janeiro; e em 1962, o Curso Intensivo de Economia, 

realizado pelo Escritório Regional da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (Sudene), em colaboração com o Centro Acadêmico da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. A partir de 1965, 

continuei minha formação cultural como autodidata.  

Comecei minha militância como estudante secundarista, no Seminário Central 

da Bahia, onde ocupei cargos no grêmio, fundei o jornal “O Acadêmico” e 

ajudei a organizar o primeiro encontro sobre reforma do Seminário. 

Aprofundei minha militância no movimento universitário, participando de 

vários jornais e revistas estudantis e sendo eleito, sucessivamente, secretário 

de Cultura do Centro Acadêmico Ruy Barbosa, presidente do mesmo Centro 

e vice-presidente de Assuntos Educacionais e Culturais da UNE, na gestão 

que deveria estender-se de julho de 1963 a julho de 1964, mas foi interrompida 

pelo golpe militar. Como vice-presidente da UNE, fui nomeado pelo 

presidente João Goulart representante dos estudantes no Conselho Federal de 

Educação, mas não cheguei a tomar posse, marcada para abril de 1964, porque 

o marechal Castelo Branco, o primeiro presidente do ciclo militar, revogou a 

nomeação. 

 

 
3 Fruto de uma troca de mensagens feita com o querido colega Jorge Nóvoa, professor de História da UFBA, 

em fevereiro de 2016, quanto à possibilidade de uma entrevista com Duarte – que não ocorreu devido ao 

seu delicado estado de saúde – recebemos os textos originais das duas cartas, cujo teor nos valemos aqui 

para complementar algumas informações. 
4 FILGUEIRA, Otto. Revolucionários sem rosto: Uma história da Ação Popular. São Paulo: Instituto Caio 

Prado Jr., 2014. 
5 RODRIGUES, Ana Angélica Marinho. A. L. Machado Neto: O intelectual na Província. Salvador: 

EDUFBA, 2007. 
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Antes de ingressar no curso de Direito, Duarte já admirava o Professor Machado 

Neto, cuja apostila sobre Sociologia, descoberta nos tempos de cursinho pré-vestibular, o 

ajudou e o inspirou por sua visão crítica. Já na Faculdade, a aproximação com o Professor 

foi inevitável e se iniciou uma relação pautada no respeito entre mestre e aluno. Duarte 

conta da oportunidade oferecida por Machado: 

 

Por essa época (1960, ainda), ele organizou também uma nova frente: 

um Departamento de Pesquisas Sociais, no Instituto de Economia e 

Finanças da Bahia, na sede da Faculdade de Economia, na Piedade. 

Freqüentei (como outros colegas de Direito) o primeiro Curso de 

Estudos Brasileiros promovido pelo Departamento em colaboração 

com o ISEB do Rio, e constante de quatro disciplinas: Filosofia da 

Cultura (Carlos Costa), Teoria Sociológica (Machado Neto), 

Sociologia do Brasil (Hermano Machado) e Desenvolvimento 

Econômico (o “cepalino” Fernando Pedrão). Ao final do curso, 

Machado Neto convidou-me para trabalhar no Departamento, mas 

nunca conseguiu viabilizar a contratação. No final do ano, visitei a casa 

dele pela primeira vez, a convite dele; conheci Zahidé; e ele presenteou-

me com os livros dele que eu ainda não havia comprado.6  

 

Sobre esse período na Faculdade de Direito, Otto Filgueiras7 escreveu: 

 

Duarte tinha como colegas de classe, Glauber Rocha e sua esposa, 

helena Inês, Carlos Nelson Coutinho e Munício Dréquio. Eram 

parceiros no movimento estudantil e na vida político-cultural da 

faculdade, onde havia imprensa estudantil, com a revista Anglos. Foi 

nela que Glauber Rocha publicou seu artigo dizendo que o cinema podia 

ser feito com uma ideia na cabeça e uma câmara na mão, considerado o 

manifesto no Cinema Novo. 

No primeiro ano da Faculdade, Duarte participou da campanha em 

defesa do uso da camisa esporte, porque na faculdade era obrigatório 

frequentar as aulas de gravata e paletó, apesar do calor de Salvador. Ele 

escreveu vários textos, reivindicando que os estudantes pudessem usar 

camisa esporte e um ano depois a direção da faculdade concordou com 

o pleito. O texto de Duarte baseava-se na defesa que Gilberto Freire, 

escritor de Casa Grande e Senzala fazia do traje ecológico, que tinha 

entrado na moda por causa da maneira como Nasser vestia no Egito, e 

imitado por Jânio Quadros no Brasil.  
 

Filgueiras8, companheiro de Duarte na militância da Ação Popular9, narra acerca 

do movimento estudantil: 

 
6 RODRIGUES, 2007, p. 180. 
7 FILGUEIRAS, 2014, p. 134 – 135. 
8 FILGUEIRAS, 2014, p. 135. 
9 Sobre a organização Ação Popular, conferir o verbete correspondente em: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/acao-popular-ap. 
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A atuação de Duarte Pereira no movimento estudantil resultou na sua 

eleição para secretário de cultura no Centro Acadêmico Rui Barbosa. 

Depois, ele se candidatou à presidência e concorreu em chapa única, 

embora na eleição anterior Edivaldo Brito, candidato da direita, tenha 

perdido por poucos votos para a chapa da esquerda. Mas, quando Duarte 

de candidatou, seu nome era representativo, o trabalho dos setores de 

esquerda era forte e pela primeira vez a direita não apresentou chapa.  

 

No ano em que Duarte Pereira presidiu o Centro Acadêmico Rui Barbosa, 

Rosalindo Souza, natural de Caldeirão Grande, ingressou na Faculdade de Direito. 

O ano de 1968 foi de intensa agitação para a universidade, em especial para a 

Faculdade de Direito. O curso sofreu constantes paralisações estudantis. O primeiro 

semestre foi marcado por greves dos estudantes na universidade e o segundo pela greve 

na faculdade. Isto porque em meio às manifestações de resistência à ditadura, o 

movimento estudantil identificou três estudantes do curso de Direito que reprimiam os 

opositores ao autoritarismo dos militares. As lideranças do CARB, que tinha Rosalindo 

como presidente, reivindicaram ao diretor da faculdade, Professor Orlando Gomes, que 

esses três estudantes fossem expulsos da instituição. Diante da negativa do diretor, os 

estudantes declaram greve. O diretor, então, fechou a faculdade, atitude que foi duramente 

criticada, inclusive por Rosalindo de Souza. O impasse gerou uma tentativa de 

encaminhamento e foi então criada uma comissão de docentes (Professores José Martins 

Catharino, João Oliveira e Calmon de Passos) para apurar a conduta dos três estudantes. 

A direção do CARB foi contrária à proposta e manteve a defesa de expulsão. As 

ocorrências da Faculdade de Direito tiveram intensa cobertura da imprensa e foram 

acompanhadas pela sociedade. No final do ano, a comissão apresentou os resultados da 

apuração à Congregação, e esta decidiu não punir os estudantes. As lideranças do 

movimento estudantil mantiveram-se insatisfeitas, mas não houve tempo ou condições 

para reagir, afinal já era dezembro, e no dia 13 o Ato Institucional nº 5 (AI-5) foi editado. 

O 2º Relatório da Comissão de Memória e Verdade Eduardo Collier Filho10 registrou a 

situação: 

 
A reunião da Congregação de 14 de novembro de 1968 apreciou o 

relatório da Comissão do processo administrativo da seguinte maneira: 

sobre os estudantes Francisco José Pitanga e Átila Brandão de Oliveira, 

 
10 FACULDADE DE DIREITO. 2º Relatório da Comissão de Memória e Verdade Eduardo Collier 

Filho. Salvador, UFBA, 2016. p. 14. 
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foi aprovado o parecer da Comissão, cuja conclusão contou com o voto 

vencido de José Martins Catharino, por maioria de 15 votos, contra 3 

votos e mais 2 votos dos estudantes, que defendiam a expulsão; quanto 

ao estudante Rodolfo Buonavita Baqueiro Barros, 13 votaram contra a 

expulsão e 7 favoráveis. Nesta mesma sentada, a Congregação decidiu 

por maioria de votos a retomada das atividades escolares, uma vez que 

o Diretor da Faculdade, Professor Orlando Gomes, decidira pelo seu 

fechamento sob a justificativa de falta de condições por conta da greve 

dos estudantes. Diante da decisão, os representantes estudantis 

registraram a preocupação quanto às decisões tomadas e que poderiam 

não ser respeitadas pelos estudantes. 

 

Como representante dos estudantes, Rosalindo de Souza participou ativamente 

das sessões da Congregação da Faculdade de Direito. As atas mostram seu empenho na 

defesa dos interesses estudantis. Novamente, nos valemos do Relatório da Comissão 

interna da Faculdade, que registrou a dinâmica de reuniões da Congregação em 1968 e a 

militância da representação estudantil. Naquele ano, a Congregação reuniu-se em oito 

ocasiões (08 de março, 22 de março, 13 de agosto, 16 de agosto, 03 de setembro, 14 de 

novembro, 29 de novembro e 31 de dezembro). O Relatório destaca a sessão de 13 de 

agosto, quando Rosalindo de Souza denunciou ameaças aos estudantes: 

 
O prof. Jairo Simões informa sobre a ausência do prof. Calmon de Passos que 

lhe pediu para registrar a nota que subscreveu na reunião da Congregação; o 

prof. Jairo Simões propôs que a nota fosse encaminhada à reitoria. Rosalindo 

Souza pediu a palavra ‘para dizer que existe um clima de intranquilidade na 

Universidade Federal da Bahia, decorrente dos últimos acontecimentos 

verificados nesta Capital. A situação é de insegurança para os universitários, 

que não podem frequentar as Escolas, o Restaurante universitário, tendo 

havido, inclusive, invasão e depredação de próprios da Universidade por 

forças da Polícia Militar, razão pela qual propõe a Congregação que, 

examinando o assunto, delibere e publique nota oficial no mesmo sentido da 

manifestação do prof. Calmon de Passos’.11 
 

Na sessão seguinte, os estudantes defenderam interesses relacionados à sua 

representação, submetidos aos votos dos membros da Congregação: “Apreciados recursos 

propostos por estudantes que se ausentaram nas eleições do CARB – indeferidos, contra 

os votos dos representantes estudantis”. Sobre as sessões de 03/09 e 14/11, o Relatório 

registra que nas Atas o conflito político foi exposto pelos representantes estudantis: 

 

Em 03/09: Rosalindo Souza afirmou que a posição dos estudantes, 

reunidos em Assembléia, era de não admitir mais a presença dos 3 

estudantes na Faculdade: “Declara que a Assembleia Geral não 

 
11 FACULDADE DE DIREITO, 2016, p. 9. 
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examinou o problema jurídico e sim o político. Entenderam os 

estudantes não ser possível a presença na Escola, na sala de aula e nas 

dependências do próprio da Universidade, de um aluno incumbido de 

obter e encaminhar informações de colegas outros às autoridades 

policiais. Os estudantes – continua o presidente do Carb – resolveram, 

em caráter irrevogável, não permitir, mais, as presenças dos três 

estudantes. Esta decisão é do corpo discente da Escola.”; decidiu-se, 

contra o voto de Rosalindo e Marly, aprovar proposta de José Catharino, 

de instauração de processo administrativo a partir de provocação do 

CARB, em relação aos três estudantes. Aprovada moção de protesto 

proposta pelo prof. Calmon de Passos em relação à invasão policial na 

UnB. 

 

Em 14/11: apreciação da comissão que analisou a representação contra 

os três estudantes, cujos resultados foram os seguintes: aprovado o 

relatório da Comissão quanto aos estudantes Francisco José Pitanga e 

Átila Brandão de Oliveira – que por sua vez teve a conclusão contra o 

voto vencido de José Martins Catharino – por maioria de 15 votos, 

contra 3 votos e mais 2 votos dos estudantes, que defendiam a expulsão; 

quanto ao estudante Rodolfo Buonavita Baqueiro Barros, 13 votaram 

contra a expulsão e 7 favoráveis. A Congregação decidiu por votos a 

retomada das atividades escolares; os representantes estudantis 

mantiveram a preocupação quanto às decisões tomadas e que poderiam 

não ser respeitadas pelos estudantes.12 

 

3 A PERSEGUIÇÃO DA DITADURA CIVIL-MILITAR CONTRA AS 

LIDERANÇAS ESTUDANTIS 

 

Segundo Otto Filgueiras, antes de ingressar na Ação Popular (AP), Duarte Pereira 

militou na Juventude Universitária Católica (JUC). Na Faculdade de Direito, ele se 

aproximou de “cristãos, católicos, protestantes, jovens sem religião que seguiam a linha 

existencialista de Jean-Paul Sartre, que visitara a Bahia e era defensor da Revolução 

Cubana” (p.136). Duarte entrou na AP em 1962. Com o golpe de 1964, Duarte Pereira 

logo se tornou alvo da repressão. Nomeado pelo presidente João Goulart como dirigente 

da UNE, sequer chegou a assumir, por ato do ditador Castelo Branco. Em sua 

autobiografia enviada ao Arquivo Edgard Leuenroth, Duarte informou que: 

Em 1967, abandonei meus cargos na Editora Abril e na Pontifícia 

Universidade Católica, para dedicar-me integralmente à atividade 

revolucionária. Em 1968, mudei-me para um bairro pobre de Osasco, 

com minha família, intensifiquei minha atuação entre os operários 

locais e comecei a estudar eletricidade, preparando-me para integrar-

me como operário eletricista numa fábrica local. A repressão que se 

seguiu à greve de julho, obrigou-me a retirar-me de Osasco, com minha 

família; a tensão e o esforço físico da mudança levaram Oscarina, 

 
12 FACULDADE DE DIREITO, 2016, p. 9. 
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minha esposa na época, a abortar o bebê de que estava grávida. Retomei 

a tentativa de integração fabril na zona sul de São Paulo, para onde me 

transferi. Afinal, novos incidentes repressivos, o acúmulo de tarefas na 

direção na AP e as constantes viagens forçaram-me a suspender o 

projeto de integração pessoal na produção fabril. 
 

Dirigente nacional da Ação Popular de 1965 a 1973, Duarte certamente 

acompanhou de perto histórias de companheiros e companheiras que sofreram com o 

terrorismo de Estado, vitimados e vitimadas por severas agressões aos direitos humanos. 

Como parte das condutas persecutórias da ditadura, Duarte Pereira foi processado. O 

governo militar produziu o “Relatório”13 ACE nº 0703, datado de 15/04/1975, oriundo do 

“SS/CI” e assinado pelo chefe da ASV/SNI. Neste documento há um Relatório de IPM 

sobre o Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes. O 

documento versa sobre históricos de várias pessoas supostamente ativistas do CPC, o qual 

o órgão repressor enquadrou como subversivo, e que as apontava como “indiciadas”. 

Entre essas pessoas, estava Duarte Pereira e o trecho a ele dedicado é o seguinte: 

 

ATIVIDADES - membro do CPC no Departamento de Educação, doc. 

fls. 99  

Estudante inteligente, ocupou vários cargos de relevo na política 

estudantil, entre eles, Secretário de Cultura e Presidente do Centro 

Acadêmico Ruy Barbosa, vice-presidente de assuntos educacionais e 

cultura da UNE. Também no seu próprio depoimento declara ser de 

esquerda. No doc. fls.      Vê-se um artigo seu onde fazemos destaque à 

sua maneira socialista e crítica dos problemas nacionais.  

CONTATOS – Seus contatos são por ele ditos, no seu depoimento, com 

Gorgônio, Fidelis Sarno e consequentemente com outros elementos 

ligados à sua linha política. 

ENQUADRAMENTO – 

Incurso no artigo 10 da Lei 1802/53.  

Do exposto, conclui-se que a culpabilidade do Indiciado, limita-se ao 

fato de pertencer ao CPC e atuam nele no setor de educação, órgão de 

caráter subversivo.  

Não é necessária a decretação da prisão preventiva do Indiciado. E 

como o fato apurado, constitui crime de competência dos Tribunais 

Civis, sejam estes autos remetidos ao Sr. General Comandante da 6ª 

Região Militar, a quem incumbe solucionar o mesmo e remetê-lo à 

autoridade competente, para os fins de Direito, tudo na forma do § 3º 

do artigo 117 do CJM. 

 

 
13 Documento acessível no Arquivo Nacional, com a seguinte indicação: “ASV ACE 3631/82 CNF 1/1”. 
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Duarte Pereira se destacou pela liderança política e pela escrita de textos políticos 

e jornalísticos que se tornaram referências aos demais militantes. Em sua carta ao Arquivo 

Edgard Leuenroth, ele elenca essa produção: 

 

Publiquei inúmeros artigos e ensaios desde 1955 em vários jornais e 

revistas, destacando-se os publicados nas revistas Ângulos (Salvador), 

Realidade (São Paulo) e Veja (São Paulo), no semanário Movimento 

(São Paulo), nos fascículos Retrato do Brasil (São Paulo), nos cadernos 

História & Energia (São Paulo) e na publicação mensal Leia Livros 

(São Paulo). Em livros, cabe destacar: O Estudante e a Revolução 

Brasileira (União dos Estudantes da Bahia, Salvador, 1963); Mulher 

Presença (em colaboração com outros, Vozes, Petrópolis, 1968); 

Ensaios Populares (coletânea editada por Movimento, S. Paulo, 1977); 

ABC do Entreguismo – O capital estrangeiro no Brasil (em colaboração 

com outros, Vozes, Petrópolis, 1980); Um Perfil da Classe Operária 

(Hucitec, S. Paulo, 1981); e os folhetos populares ABC do Custo de 

Vida (1978), O Choque Salarial (sobre o Plano Cruzado, 1986), O 

Plano Verão (1989) e Dossiê das Patentes (1982). Deve sair nas 

próximas semanas China: Cinqüenta Anos de República Popular (em 

colaboração com outros, Editora Anita Garibaldi, São Paulo). 
 

Rosalindo de Souza, militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e seus 

colegas vivenciaram no movimento estudantil o enfrentamento à ditadura. Foram várias 

manifestações em 1968. No documento produzido pelo Serviço Nacional de Informações 

(SNI), denominado “Ficha Individual” nº 45/69, datado de 13/10/1969, há registros feitos 

pela repressão de Estado sobre a atuação de Rosalindo. Alguns trechos dizem respeito à 

perseguição que o Estado terrorista manteve contra o líder estudantil, taxando-o sempre 

como “marginado”14:  

 

- O marginado foi indiciado no Inquérito Policial nº 028/68-

SOPS. Nos autos qualificados, Presidente do Diretório Acadêmico da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, já detido em 

2.10.66, quando distribuía pasquins e, recentemente, responsável por 

sérios incidentes na Escola onde estuda, chegando a instalar tribunal 

para julgar colegas acusados de serem policiais ou de cooperarem com 

serviços de Informações do Governo (este caso com o Sr. Rodolfo 

Buonavita Baqueiros Barros), provocando, ainda, desentendimento 

com a Diretoria e sendo responsável por implacável manifestação 

desrespeitosa contra o Diretor da Faculdade, Prof. Orlando Gomes, sem 

a reverência a este devida, não só pelo cargo, como também pela fama 

Internacional do seu mestre; esteve presente e foi coordenador no 

âmbito da sua escola nos atos de subversão em Salvador, a despeito de 

ocupar elevado cargo no Serviço Social da Indústria (SESI); incorreu 

 
14 Acervo do Arquivo Nacional, catalogado como BR_DFANBSB_ATO_0087_0003. 
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nos delitos punidos pelos arts. 23 e incisos III e IV do art. 38 do 

Decreto-Lei nº 314. 

- O marginado foi um dos Interrogados nas diligências realizadas 

com vistas ao Relatório Complementar do Inquérito nº 028/68, da 6ª 

R.M.  

- O marginado é um dos indiciados no Inquérito Policial nº 20/69, 

que apurou atos de subversão no interior da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal da Bahia, por ter infringido o disposto nos incisos 

III a IV do art. 39, do Decreto-Lei nº 314, de 13.03.1967, com as 

derrogações por força do Decreto-Lei nº 510. 

- Face ao Ofício nº 30-E/2, de 25 Fev 69, da 6º R.M., dirigido ao 

Reitor da Universidade Federal da Bahia, não obteve matrícula no ano 

corrente na Faculdade de Direito, por ter praticado atividades 

consideradas subversivas no movimento estudantil de 1968, em 

Salvador.  

- Mediante o PB nº 16, de 26 Mal 69 deste NASV, foi solicitada 

a essa ARJ/SNI a veracidade se o epigrafado foi matriculado na 

Faculdade de Direito Cândido Mandes, na Guanabara, cujo PB não foi 

respondido até o presente momento. 

 

Após o ativismo em 1968, Rosalindo recebeu uma primeira punição. Em março 

de 1969, ao requerer a matrícula para continuar seu curso de Direito naquele ano letivo, 

Rosalindo teve seu pedido indeferido pelo então diretor da Faculdade, Professor Orlando 

Gomes. 

No documento “Pedido de Busca”, oriundo da 6ª Região Militar do Ministério do 

Exército, de fevereiro de 1963, consta que a companheira de Rosalindo de Souza, Sara 

Silva, sua colega na Faculdade, encontrava-se cumprindo pena em Salvador, e que 

Rosalindo era procurado para cumprir a pena de “28 (vinte e oito) meses de reclusão pela 

Justiça Militar”. 

Em 2014, após cinquenta anos do golpe de Estado em 1964, as secretarias da 

cultura e da educação do estado da Bahia publicaram um livro de memórias em 

homenagem aos mortos e desaparecidos baianos pela ditadura militar. Segundo essa 

publicação, Rosalindo de Souza desapareceu entre 16 de agosto e setembro de 1973. E 

mais sobre ele15:   

 

Após o AI-5, foi impedido de se matricular em sua faculdade e mudou-

se para o Rio de Janeiro, em 1969, onde residiu por algum tempo com 

o casal Dinalva e Antonio Carlos, seus amigos da Bahia, também 

combatentes e mortos no Araguaia. Rosalindo terminou o curso de 

Direito da Faculdade Cândido Mendes e se inscreveu na OAB em 

31/03/1970. Voltou a Itapetinga e montou um escritório de advocacia. 

 
15 Consta do Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade. 
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No ano seguinte, foi denunciado perante a Justiça Militar e julgado à 

revelia no dia 13/05/1971, sendo condenado a dois anos e dois meses 

de reclusão. Dias antes do julgamento, em 22/04/1971, viajou para o 

Araguaia, região de Caianos, integrou-se ao Departamento C e ficou 

conhecido como Mundico. Lá, desenvolveu o hábito de fazer cordéis, 

sendo de sua autoria um que aborda os 27 pontos da União de Luta pelos 

Direitos do Povo – ULDP. Esse cordel chegou a ser recitado por 

moradores da região. (2014, págs. 44/45) 
 

O Relatório da Comissão Nacional da Verdade, no volume sobre Mortos e 

Desaparecidos (Junho de 1973 – Abril de 1974), apreciou o caso de Rosalindo de Souza 

e forneceu à sociedade detalhes acerca do seu desaparecimento que até então não se 

conhecia: 

 

Rosalindo Souza foi vítima de desaparecimento forçado durante a 

Operação Marajoara, planejada e comandada pela 8ª Região Militar 

(Belém) com cooperação do Centro de Informações do Exército (CIE). 

A Operação Marajoara foi iniciada em 7 de outubro de 1973, como uma 

operação “descaracterizada, repressiva e antiguerrilha”, ou seja, com 

uso de trajes civis e equipamentos diferenciados dos usados pelas 

Forças Armadas. O seu único objetivo foi destruir as forças 

guerrilheiras atuantes na área e sua “rede de apoio”, os camponeses que 

com eles mantinham ou haviam mantido algum tipo de contato. (2014, 

pp. 49/50) 

 

Em seguida, o Relatório expõe suas conclusões e recomendações ao caso: 

 

Rosalindo Souza é considerado desaparecido político por não terem 

sido entregues os restos mortais aos seus familiares, o que não permitiu 

o seu sepultamento até os dias de hoje. Conforme o exposto na Sentença 

da Corte Interamericana no caso Gomes Lund e outros, “o ato de 

desaparecimento e sua execução se iniciam com a privação da liberdade 

da pessoa e a subsequente falta de informação sobre seu destino, e 

permanece enquanto não se conheça o paradeiro da pessoa desaparecida 

e se determine com certeza sua identidade”, sendo que o Estado “tem o 

dever de investigar e, eventualmente, punir os responsáveis. 

 

Assim, recomenda-se a continuidade das investigações sobre as 

circunstâncias do caso de Rosalindo Souza, localização de seus restos 

mortais, retificação da certidão de óbito, identificação e 

responsabilização dos demais agentes envolvidos no caso, conforme 

sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos que obriga o 

Estado Brasileiro “a investigar os fatos, julgar e, se for o caso, punir os 

responsáveis e de determinar o paradeiro das vítimas”. (p. 52) 

. 

Assim, para a Comissão Nacional da Verdade, resta a dívida à família de 

Rosalindo de Souza e à sociedade de reparação por parte do Estado brasileiro. 
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4 CONCLUSÕES 

Seria importante para a sociedade criar o hábito de estudar sobre o passado e 

debater publicamente acerca de fatos e processos históricos. A Justiça de Transição e 

sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos têm, neste sentido, levantado 

aspecto fundamental e que serve como garantia de convivência democracia e de 

civilidade: a obrigatoriedade de não repetição de graves ofensas aos Direitos Humanos. 

Correlato a esse aspecto, importa considerar que as relações sociais se caracterizam como 

democráticas também pela via da valorização da dignidade16. Nesse passo, a preservação 

constante da memória tem papel singular. Assim, a Faculdade de Direito fundada em 

1891 deve ser estudada e pesquisada: seus prédios, suas produções, os trabalhadores e as 

trabalhadoras, os e as estudantes e ex-estudantes, as salas e corredores, as cantinas, 

saguões e sanitários, as bibliotecas, os livros e o auditório, o centro acadêmico, o SAJU 

e o cotidiano. Enfim, há muito o que investigar. 

Mas para que a história seja contada de maneira a evitar uma cultura de 

silenciamentos, não se deve privilegiar ou prestigiar os personagens sempre 

homenageados e festejados. Nessa linha, o Memorial da Faculdade representa fonte 

inesgotável de pesquisas, pois foram inesgotáveis os sonhos, as lutas, os conflitos, as 

conquistas, as frustrações e as vivências dos sujeitos das várias comunidades desta 

instituição. 

Por isso, as reflexões sobre as memórias das lideranças perseguidas, reprimidas e 

silenciadas, como os casos de Duarte Pereira e Rosalindo de Souza, se revelam essenciais. 

Suas histórias são, por assim dizer, outras histórias que não aquelas dos “vencedores”. 

Walter Benjamin (2016) propõe que a história seja recontada a contrapelo. Duarte e 

Rosalindo são aqui lembrados nessa qualidade e enquadre. E suas lutas permanecem e é 

preciso conhecê-las. 
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16 Nos termos propostos por Joaquin Herrera Flores, é preciso haver a concretização dos Direitos Humanos. 

FLORES, Joaquin Herrera. A reinvenção dos direitos humanos. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. 
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A ESCOLA BAIANA DE DIREITO CONSTITUCIONAL: CONTRIBUIÇÃO DA 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA NOS 

SEUS 130 ANOS 

 

Fábio Periandro de Almeida Hirsch1 

 

 

RESUMO: O ensaio busca registrar a importância decisiva da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal da Bahia em seus 130 anos de história na formação de quadros 

relativos à docência nas disciplinas que envolvem o Direito Constitucional, tratando do 

que foi denominado de “Escola Baiana de Direito Constitucional”. Objetiva-se formatar 

um registro de obras, ainda que escassas, relativas à história do direito constitucional 

baiano, cumulado com referências aos professores que atuaram e ainda atuam na 

Faculdade e, como produto, contribuir para que as novas gerações possam ter ciência 

adequada dos nomes e históricos de grandes vultos do Direito brasileiro que foram 

egressos ou docentes na antiga Faculdade Livre da Bahia e na contemporânea Faculdade 

de Direito da Universidade Federal. 

 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Faculdade de Direito. Universidade 

Federal da Bahia. Quadro docente. Escola Baiana De Direito Constitucional. 

 

 

1 INTRODUÇÃO E PROPOSTA DO ENSAIO 

 

 

 O ano de 2021 marca um momento da história humana, brasileira e baiana sem 

precedentes.  

 A comunidade internacional lida com os reflexos da pandemia da COVID-19, 

oscilando entre locais onde o vírus está controlado e com atenção elevada das 

autoridades locais para que não surjam variantes e novas infecções.  

 Ao lado disso, movimentos dos que se autodenominam “antivacinas” geram 

insegurança e problemas em variados países, viabilizando com sua postura que a 

pandemia permaneça ativa, rejeitando os denominados passaportes vacinais e fazendo 

parte das piores estatísticas de vítimas recentes, mesmo em países tidos como “de 

primeiro mundo”. 

 
1 Doutor (2012) e Mestre (2007) em Direito Público, ambos com ênfase em Direito Constitucional, pela 

Universidade Federal da Bahia (PPGD-UFBA). integrante do Corpo Permanente do Programa de Pós 

Graduação em Direito (PPGD-UFBA) - 2021. Professor Adjunto de Direito Constitucional da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), Adjunto de Direito Constitucional e Administrativo da Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB) e de Jurisdição Constitucional da Universidade Jorge Amado (UNIJORGE). 

Coordenador do Serviço de Pesquisa em Direitos e Deveres Fundamentais no Brasil - SPDDF, grupo 

certificado no DGP do CNPQ. Advogado e Árbitro. E-mail: academico@fabioperiandro.adv.br. 

mailto:academico@fabioperiandro.adv.br
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 O Brasil registra uma diminuição considerável do número de vítimas graças, de 

um lado, à atuação de parcela de governadores e prefeitos que se opuseram às práticas 

negligentes dos integrantes do Governo Federal e, com respaldo em decisões reiteradas 

do Supremo Tribunal Federal, adotaram medidas difíceis, porém absolutamente 

necessárias para impedir uma ainda maior dizimação de tantos seres humanos que foram 

contaminados pela COVID, perdendo suas vidas, seus amores, seus sonhos e, de outro 

lado, ao avanço significativo da vacinação em massa na população com cada dia menos 

idade.2 

 O impacto de um segundo ano com a vida tida por normal totalmente subvertida 

por conta da pandemia na Bahia foi e ainda é significativo: a retomada das atividades 

presenciais segue com um misto de medo, ansiedade e, por vezes, imprudência.  

 A busca pelo retorno do que sempre se teve em terras baianas é vontade que 

somente se concretizará em futuro próximo, pois as medidas de prevenção encontram 

inimigos potentes – dentre eles a recessão econômica, a fome generalizada, a insegurança 

pública crescente por decorrência da miséria social acentuada e, paradoxalmente, a 

chegada do verão e das festas de fim de ano, os quais serão os maiores testes para a saúde 

coletiva. 

 O registro anterior se mostra oportuno porque o presente ensaio é, antes de tudo, 

um tributo à importância da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), ontem, hoje e para a eternidade. 

 Completando 130 anos em um momento tão extravagante da história mundial, a 

“Egrégia”, como é carinhosamente chamada, mantém-se firma na sua missão de prover 

educação jurídica com qualidade acima da média, formando quadros de profissionais que 

abrilhantam as diversas carreiras públicas e particulares, dentro da seara jurídica ou 

mesmo em outros setores nos Poderes Legislativos e Executivos nacionais. 

 Dentre uma grande quantidade de virtudes que decorrem dos mais de 100 anos de 

história da Faculdade, propusemos um recorte que envolve nossa realidade: registrar no 

tempo a formação de profissionais que atuaram e atuam no Direito Constitucional. Eles 

constituíram e formam o que propomos chamar de “Escola Baiana de Direito 

Constitucional”. 

 
2 Quando do fechamento deste ensaio a notícia veiculada em rede social do Sr. Bruno Reis, prefeito de 

Salvador-BA é que os jovens de 12 anos seriam vacinados a partir de 22 de setembro de 2021. 
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 A formação de profissionais vocacionados à area do Direito Constitucional não é, 

por óbvio, uma exclusividade da Faculdade Federal da Bahia. Outras instituições são 

altamente relevantes. Porém, dada da longevidade e a representatividade de docentes e 

egressos oriundos dos seus bancos, o estudo se mostra relevante e oportuno em obra que 

busca retratar os 130 anos de contribuição da Faculdade de Direito da UFBA ao país. 

 A proposta, pois, é registrar, em um misto de experiências próprias e de eventos 

históricos, uma parcela significativa da história constitucional baiana, retratada por meio 

de alunos, professores e servidores que passaram e marcaram época na – nossa – Egrégia. 

 

2. COMO TUDO COMEÇOU 

 

 A história do ensino jurídico brasileiro remete a 1827, com a criação das 

Faculdades de Olinda (Pernambuco) e do Largo São Francisco (São Paulo). Como bem 

salienta Júlio Cesar de Sá da Rocha, “Aí se inaugura a tradição do bacharelismo jurídico 

nacional”, sendo que “As primeiras Faculdades de Direito surgidas no Brasil foram 

institucionalizadas pela aprovação do projeto de 31 de agosto de 1826 – convertido em 

Lei em 11 de agosto do ano seguinte, data de fundação dos cursos de Direito brasileiros”.3 

 A Faculdade de Direito da Bahia vem a ser criada no final do século XIX, presente 

um contexto bem específico: 

 
Por conseguinte, num Estado como a Bahia, dominado por figuras 

públicas regionais, a construção de um projeto de instalação de um 

curso jurídico atende a interesses das diversas concepções ideológicas 

e de tomada de posição política, garantindo espaço de realização dos 

interesses de setores da sociedade na formação de juristas em próprio 

solo baiano, aspiração demandada após a Independência, na 

Constituinte de 1823.4 

 

 O ano era o de 1891, tendo sido realizada a primeira reunião para fins de instalar 

a Congregação da Faculdade Livre de Direito da Bahia em 17 de março daquele ano. 

Logo após, no dia 15 de abril de 1891, às 12 horas, em sessão solene aberta pelo diretor, 

Dr. José Gonçalves da Silva – primeiro governador eleito do Estado, a Faculdade Livre 

 
3 ROCHA, Júlio César de Sá da. Faculdade de Direito da Bahia : processo histórico e agentes de criação 

da Faculdade Livre no final do século XIX. Salvador: Fundação Faculdade de Direito da Bahia, 2015, p. 

15.  
4 Ibid., p. 24. 
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de Direito da Bahia foi instalada no segundo andar do prédio de aluguel sito na Ladeira 

da Praça n. 19.  

 Mudou-se para sede nova em 1896 em uma mansão no Portão da Piedade, mais 

precisamente na Rua Teixeira de Freitas – prédio que abrigaria ainda no futuro a Justiça 

Federal da Bahia e, por fim, até os dias atuais, a Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seccional Bahia. 

 Reconhecida pelo Decreto do Governo Federal de número 599, de 18 de outubro 

de 1891, somente foi federalizada pela Lei 3.038, de 19 de dezembro de 1956.5 

 Em 1961 muda-se da antiga mansão no bairro da Piedade e se instala, em 

definitivo, no prédio próprio que ocupa, imponente, até os dias atuais, situado na Rua da 

Paz, s/n, bairro da Graça.6 

 O seguinte texto, denominado Prefácio, de autoria da Professora Doutora Selma 

Pereira de Santana, patronesse da Turma de Formandos dos 120 anos da Faculdade de 

Direito da UFBA, está encartado e imortalizado no convite de formatura dos bacharéis de 

2011.1 e bem resume o que se espera e o que se pode obter da faculdade: 

 
“Sou feliz por ser UFBA”. 

Essa singela frase, muitas vezes dita pelos alunos, traz em si 

significados múltiplos que denotam a marca que a Faculdade de Direito 

da UFBA grava na alma e no coração dos que tiveram o privilégio de 

nela passarem um trecho de suas vidas. 

As estruturas físicas da Faculdade se alteraram, no decorrer da sua 

história, mas o que verdadeiramente importa é o espírito que dela 

irradia, como se fosse ela um ser de existência autônoma, provido de 

personalidade com jaez quase humana. 

Esse espírito não tem idade. Já existia desde 1891, quando foi fundada 

a Faculdade Livre de Direito da Bahia, e permanece mais maduro, 

entretanto incólume em relação aos seus ideais e compromissos com o 

indivíduo, e com a sociedade. 

Esse espírito contagia os estudantes que nela ingressam, e aprendem a 

compreender, não só sob a ótica jurídica, mas, sobretudo, humanística, 

o mundo que os cerca, e lhes permite sonhar, plasmar esperanças e fazer 

história. Esse espírito ensina que acumular conhecimentos é necessário, 

mas que é preciso se envolver com o trabalho, amar o seu ofício com 

todo o seu coração. Tudo o que fica pronta na vida já foi construído 

antes na alma. E mais, pensar em seu país, porque pensar em todos é a 

melhor maneira de pensar em si. 

 
5 FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Institucional: Fundação 

da Faculdade de Direito, Salvador. Disponível em: https://direito.ufba.br/institucional. Acesso em: 18 set. 

2021. 
6 TURMA 120 ANOS DA FACULDADE DE DIREITO DA UFBA. Convite de formatura. Salvador. 

Disponível em: https://issuu.com/km7book/docs/ufba_pdf.  

https://direito.ufba.br/institucional
https://issuu.com/km7book/docs/ufba_pdf
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Comemoremos os 120 anos da Faculdade. Comemoremos todos os seus 

anos, todos os seus dias, pois, ainda que haja dissabores, em sua 

trajetória, a servirem como fontes de ensinamentos, a nossa Faculdade 

tem sua história marcada muito mais por fatos que nos enchem de 

alegria e orgulho, pois tem se mantido fiel ao espírito que nela habita, 

na medida em que ensina as pessoas a respeitarem e dignificarem, 

sempre, o ser humano.7 

 

 Em 15 de abril de 2021, portanto, a Faculdade de Direito da UFBA completou 

130 anos envolta em uma esfera de preocupações e de incertezas significativas.  

 Enfrentando há mais de um ano os horrores da pandemia da COVID-19 (com 

numerosas vítimas entre seus corpos docentes, discentes e administrativo), também 

precisa lidar com um processo ostensivo e violento de sucateamento das suas estruturas 

pela incúria do Governo Federal (com redução drástica das verbas orçamentárias, gerando 

consequências nefastas para os serviços da Universidade e da Faculdade por 

consequência): 

 

O cenário em que se encontra o Brasil após um ano de pandemia da 

Covid-19 é simplesmente aterrador. As mortes se avolumam a cada dia 

e em velocidade assustadora, tendo já superado a marca de 278 mil 

óbitos. Com a tristeza provocada por tantas vidas perdidas, cresce 

também em nossa sociedade um profundo sentimento de indignação. 

Afinal, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, se houvesse 

gestão governamental adequada, capaz de promover abertura de leitos 

em quantidade suficiente; de orientar, de forma inequívoca, a população 

a seguir protocolos sanitários cientificamente embasados; e, sobretudo, 

de implementar um plano nacional de imunização claro, confiável e 

eficaz. 

A UFBA acompanha, portanto, com apreensão o aumento recente do 

número de casos e mortes pela Covid-19 no Brasil e na Bahia. Nesse 

sentido, seu Conselho Universitário, ciente dos indicadores mais 

recentes da evolução da pandemia do vírus SARS CoV-2, entende ser 

esse um momento de reação e mobilização da comunidade universitária 

e de toda a sociedade. Desse modo, além de a UFBA somar-se a ações 

diversas de combate à pandemia, associando-se ao conjunto de ações 

da sociedade civil em defesa das vacinas e da vida, o Conselho 

Universitário endossa o documento ‘O povo não pode pagar com a 

própria vida!’ e, por essa decisão, adere à campanha nacional ora 

empreendida pelas associações signatárias do ‘Pacto pela Vida e pelo 

Brasil’. Em profundo luto pelas vítimas da COVID, estaremos mais e 

mais unidos na luta pela vida.8 

 
7 SANTANA, Selma Pereira de. Prefácio. Texto inserido no convite de formatura dos alunos da turma 

2011.1 (Turma 120 anos da Faculdade de Direito da UFBA). Disponível em: 

https://issuu.com/km7book/docs/ufba_pdf. 
8 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. “Em luto pelas mortes, na luta pela vida”. Salvador, 15 

mar. 2021, 16: 46 horas. Disponível em: https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/em-luto-pelas-mortes-na-

luta-pela-vida. Acesso em: 20 set. 2021. 

https://issuu.com/km7book/docs/ufba_pdf
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/em-luto-pelas-mortes-na-luta-pela-vida
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/em-luto-pelas-mortes-na-luta-pela-vida
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O orçamento destinado pelo Congresso Nacional às universidades 

federais para custeio de despesas discricionárias poderá impor à UFBA, 

neste ano, um corte de, ao menos, R$ 26,8 milhões – 16,4% a menos 

em relação aos recursos destinados à Universidade no ano passado. 

Despesas discricionárias englobam contratos como limpeza, segurança 

e portaria e contas de água, energia e telefonia, além do investimento 

em assistência estudantil e ações afirmativas. 

O corte inscrito no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2021 – que se 

encontra em fase final de tramitação no Congresso Nacional – alcança 

todas as 69 instituições federais de educação superior (Ifes). A perda 

para a UFBA pode ser ainda maior, após parecer da Comissão Mista de 

Orçamento anunciado no dia 18 ter reduzido ainda mais a previsão 

orçamentária para as universidades.  

‘Voltamos aos níveis de 2010’, resume o pró-reitor de Planejamento e 

Orçamento da UFBA, Eduardo Mota. De fato, os R$ 136,4 milhões para 

despesas e investimentos previstos para 2021 se aproximam dos R$ 

133,8 milhões recebidos há 11 anos – quando a UFBA tinha bem menos 

estudantes, trabalhadores e área construída. ‘Se aprovado, o corte 

incidirá sobre um orçamento já bastante defasado ao longo dos últimos 

anos, e que, por isso, já vinha obrigando a Universidade a adotar severas 

medidas de contenção de despesas’, observa Mota.9 
 

 O que fazer? Sucumbir: nunca; reagir: sempre.  

 Daí ser oportuno registrar que o papel da Faculdade de Direito deve ser decisivo, 

precisamente, nos momentos de crise e de incertezas. E, com particular ênfase, no seio 

das ciências jurídicas, os que cultuam o Direito Constitucional devem atuar visando a 

proteção dos direitos fundamentais e a garantias da democracia e da preservação das 

instituições que a compõem e viabilizam. 

 Eis o cenário para que se trata, ontem e hoje, dos que formam o conjunto de 

profissionais que se pode denominar de Escola Baiana de Direito Constitucional. 

 

3 OS DOCENTES DA ESCOLA BAIANA DE DIREITO 

CONSTITUCIONAL 

 

 O ensaio que se lê agora não é exaustivo e, por isso mesmo, reconhecendo suas 

falhas estruturais – fruto do curto tempo de pesquisa -, já se pede escusas aos interessados 

por eventuais lapsos e ausências sentidas. Quando identificadas, roga o autor que seja ele 

informado para que, em nova e futura reedição, o mesmo se mostre mais completo. 

 
9 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Edgardigital. “Corte previsto no orçamento da UFBA pode 

ultrapassar R$ 26,8 milhões”. Salvador, 19 mar. 2021. Disponível em: 

http://www.edgardigital.ufba.br/?p=19693. Acesso em: 19 set. 2021.  

http://www.edgardigital.ufba.br/?p=15991
http://www.edgardigital.ufba.br/?p=15991
http://www.edgardigital.ufba.br/?p=19693
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 Em 11 de Agosto de 1827 foi promulgada a lei que criou os cursos de ciências 

jurídicas e sociais em Olinda e na cidade de São Paulo. Um dos problemas mais relevantes 

no período era a ausência de professores qualificados. Nesse sentido: 

 

Existiam na época poucas pessoas letradas e, grande parte delas iam 

ocupar cargos públicos. Nesse sentido, uma das tentativas de sanar o 

problema foi a Lei de 24 de Agosto de 1935, a qual determinava qual 

seria o processo seletivo para a aprovação de professores quando havia 

apenas um candidato interessado na vaga. Além disso, a Decisão n° 157 

de 21 de Março de 1833 determinava a nomeação de indivíduos para 

ocupação de cargos interinos, em função da ausência de candidatos para 

ocupar o cargo. Grande parte dos alunos faltava às aulas em razão da 

ausência do professor, o que levou as autoridades a promulgarem o 

Decreto n° 43 de 19 de Agosto de 1837, o qual permitiu a aprovação de 

alunos cuja frequência tivesse sido inferior a determinada pelo Estatuto. 

[...] 

A Reforma Benjamin Constant possibilitou a abertura de novos cursos 

de Ensino Jurídico em diversas universidade brasileiras, quebrando a 

hegemonia de São Paulo e Recife, onde o curso já existia desde 1827. 

Até 1930, 15 universidades federais já haviam criado o seu próprio 

curso independente de Ensino Jurídico. As principais delas foram 

a Faculdade Livre de Direito da Bahia, fundada em Salvador em 1891, 

a Faculdade Livre de Direito e a Faculdade de Ciências Jurídicas e 

Sociais, ambas fundadas no Rio de Janeiro em 1881 e 1882 

respectivamente, a "Faculdade de Direito de Minas Gerais, que foi 

fundada em Ouro Preto em 1892 e transferida para Belo Horizonte 

quando esta se tronou a capital do estado e por fim a "Faculdade de 

Direito de Porto Alegre, fundada em 1900.10 

  

 A disciplina de Direito Público e Constitucional passou a ser obrigatória e 

essencial em todos os três pilares dos cursos de Ensino Jurídico brasileiros após a 

 
10 VENANCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas ao Bacharelismo: 150 anos de Ensino Jurídico no Brasil. 

São Paulo: Editora Perspectiva, 1997. Ampliando a pesquisa, confira-se o material disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_jurídico. Acesso em: 19 set. 2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_jurídico
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Reforma Benjamin Constant (no Curso de Ciências Jurídicas, no Curso de Ciências 

Sociais e no Curso de Notariado). 

 Nos dias atuais, o Direito Constitucional ocupa uma posição de centralidade 

estratégica no eixo de formação profissional dos cursos jurídicos11, derivada do 

reconhecimento que o conhecimento das estruturas do poder político, a defesa da 

separação dos poderes e a proteção e efetividade dos direitos fundamentais são elementos 

indispensáveis para que se mantenha e desenvolve um autêntico estado democrático, 

social e humanístico de direito.12  

 Nessa mesma linha, Humberto Ávila sustenta que os direitos fundamentais, “para 

permitir que o indivíduo possa exercer sua liberdade, devem funcionar como instrumentos 

de defesa, de prestação, de participação, de garantias institucionais e de ordem objetiva 

de valores”13, bem divisando a importância da Constituição, em relação à qual os direitos 

fundamentais são elementais.14 

 O Direito Constitucional, pois, alça voos na ordem jurídica mundial e brasileira 

porque, como referido por Georges Abboud, “O direito fragilizado é um direito que 

caminha para a morte”15 e a principal função deste ramo é proteger as instituições do 

Estado, o titular do poder político – o povo – e as instituições democráticas, com foco na 

segurança jurídica. 

 A Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia16 possui um elenco 

relevante de profissionais vinculados ao Direito Constitucional ao longo de seus 130 anos. 

 
11 “Os conteúdos mínimos do eixo de formação profissional, ao prepararem o estudante para aprender 

sempre mais, deverão, para além do enfoque dogmático, preocupar-se em estimular o discente a conhecer 

e aplicar o Direito, com rigorosidade metódica e adequada interlocução com os conteúdos de formação 

fundamental. Nesse sentido, o eixo de formação profissional deve apresentar, ao menos, as matérias que se 

encontram abaixo listadas, enfatizando-se que não se trata de uma enumeração exaustiva, com outras 

podendo ser incorporadas em função da proposta pedagógica do curso. EIXO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL - Direito Administrativo; Direito Civil; Direito Comercial; Direito Constitucional; 

Direito Internacional; Direito Penal; Direito Processual; Direito do Trabalho e Direito Tributário.” – 

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes curriculares do curso de direito. Brasília, 2000. Disponível 

em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/dir_dire.pdf. Acesso em: 18 set. 2021.  
12 SILVA, JOSÉ AFONSO DA. Teoria do conhecimento constitucional. São Paulo : Malheiros, 2014, p. 

30; BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26 ed. São Paulo : Malheiros, 2011, p. 35 e ss. 
13 ÁVILA, Humberto. Constituição, liberdade e interpretação. 2. ed. São Paulo : Malheiros, 2021, p. 82.  
14 HIRSCH, Fábio Periandro de Almeida; ARCHANJO, Camila Celestino Conceição. Direitos 

fundamentais do Brasil : teoria geral e comentários ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Belo 

Horizonte : Dialética, p. 22 e 32. 
15 ABBOUD, Georges. Direito constitucional pós-moderno. São Paulo : Thomson Reuters, 2021, p. 27. 
16 “Servindo  à  elite  local,  a  vida  da  Faculdade  enriqueceu-se  com  a erudição  de  um  Almachio  Diniz  

e  participação  de  Castro  Rebelo,  Prisco Paraíso,  Virgílio  de  Lemos,  Carneiro  da  Rocha.  Desponta  

a  liderança  de Bernardino  José  de  Souza.  Nos  anos  iniciais,  havia  três  cursos:  Ciências Jurídicas,  

Ciências  Sociais  e  Notariado,  com  frequência  livre.  À  falta  de clientela,  fundiram-se  em  um  só  

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/dir_dire.pdf
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 Em pesquisa alentada efetivada para fins de formar o trabalho de conclusão de 

curso na própria Faculdade de Direito da UFBA, Gildasio Alves de Souza Junior afirma: 

 
O primeiro período identificável é o compreendido entre os anos de 1891, 

quando a Faculdade Livre de Direito da Bahia foi fundada, e 1940. Neste 

período, parte dos fenômenos políticos basicamente os estatais, foi objeto de 

estudo da disciplina ‘Direito Público e Constitucional’. Não encontramos 

alterações significativas do programa no decorrer desta fase, em que as 

questões do Estado eram sinalizadas como mero introito ao Direito 

Constitucional.  

A segunda fase tem início em 1941 como resultado do Decreto 2.6Lei 39/1940, 

que dividiu a disciplina Direito Público e Constitucional em duas: Teoria Geral 

do Estado e Direito Constitucional. Este período vai até 1947 e tem como 

marca o programa produzido, e as aulas ministradas, pelo professor Nestor 

Duarte, que  assumiu a  incumbência  em  razão  de  não  haver  catedrático  da  

matéria  e  o regimento  exigir  que  o  programa  fosse  proposto  por  professor  

Catedrático. 

[...] 

O  período  progressivo  capitaneado  por  Nelson  Sampaio  foi  suplantado  

pelos retrocessos  empreendidos  durante  a  ditadura  empresarial militar  

iniciada  em  1964. Este  quarto  intervalo  vai  de  1968  a  1983  e  começa  

em  função  da  reforma  do  ensino superior.  O  curso,  que  era  anual,  passa  

a  ser  semestral  e  a  Teoria  Geral  do  Estado foi reincorporada  ao  Direito  

Constitucional,  que  seria  ministrado  em  quatro disciplinas.  Ao  Direito  

Constitucional  I  caberiam  os  temas  mais  gerais  de  uma Ciência  Política,  

e  ao  Direito  Constitucional II  as específicas  questões do  Estado. 

No  quinto  período,  o  atual,  ocorreu  movimento  contrário  ao  observado  

no “Período  Nelson  Sampaio”,  aqui  houve  alterações  na  nomenclatura  da  

disciplina, enquanto  os  programas  mantiveram-se praticamente  inalterados.  

Em  1983  os conteúdos  de  Direito  Constitucional I  e  II  foram  condensados  

apenas  em  Direito Constitucional  I,  portanto  ministrados  num  único  

semestre.
17

 

 

 Prossegue tratando dos primeiros docentes que, no seio da recém criada Faculdade 

Livre de Direito da Bahia, tratavam do Estado enquanto base do Direito Constitucional 

(antes da autonomia da Teoria Geral do Estado enquanto disciplina propedêutica):  

  

 
Curso  de  Ciências  Jurídicas  e  Sociais. A  Faculdade  de  Direito  foi  agregada  à  Universidade  Federal  

da  Bahia quando  de  sua  constituição,  só  sendo  federalizada  em  1956,  portanto, 10 anos depois de 

instituída a Universidade Federal da Bahia.” – BOAVENTURA, Edivaldo M. “A construção da 

universidade baiana: objetivos, missões e afrodescendência” [online]. Salvador: EDUFBA, 2009, pp. 109-

127. In: O Estado e a educação superior na Bahia, uma perspectiva histórica, p. 115. 
17 SOUZA JÚNIOR, Gildasio Alves de. Histórico do ensino de ciência política na Faculdade de Direito 

da Universidade Federal da Bahia. Monografia (Bacharelado em Direito) – Universidade Federal da 

Bahia. 160 p. Salvador, 2018. Disponível em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25787/1/Gild%C3%A1sio%20Alves%20de%20Souza%20J%C3

%BAnior%20-

HIST%C3%93RICO%20DO%20ENSINO%20DE%20CI%C3%8ANCIA%20POL%C3%8DTICA%20N

A%20FACULDADE%20DE%20DIREITO%20DA%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DA%20B

AHIA.pdf. Acesso em 19 set. 2021, p. 38/39. 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25787/1/Gild%C3%A1sio%20Alves%20de%20Souza%20J%C3%BAnior%20-HIST%C3%93RICO%20DO%20ENSINO%20DE%20CI%C3%8ANCIA%20POL%C3%8DTICA%20NA%20FACULDADE%20DE%20DIREITO%20DA%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DA%20BAHIA.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25787/1/Gild%C3%A1sio%20Alves%20de%20Souza%20J%C3%BAnior%20-HIST%C3%93RICO%20DO%20ENSINO%20DE%20CI%C3%8ANCIA%20POL%C3%8DTICA%20NA%20FACULDADE%20DE%20DIREITO%20DA%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DA%20BAHIA.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25787/1/Gild%C3%A1sio%20Alves%20de%20Souza%20J%C3%BAnior%20-HIST%C3%93RICO%20DO%20ENSINO%20DE%20CI%C3%8ANCIA%20POL%C3%8DTICA%20NA%20FACULDADE%20DE%20DIREITO%20DA%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DA%20BAHIA.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25787/1/Gild%C3%A1sio%20Alves%20de%20Souza%20J%C3%BAnior%20-HIST%C3%93RICO%20DO%20ENSINO%20DE%20CI%C3%8ANCIA%20POL%C3%8DTICA%20NA%20FACULDADE%20DE%20DIREITO%20DA%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DA%20BAHIA.pdf
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/25787/1/Gild%C3%A1sio%20Alves%20de%20Souza%20J%C3%BAnior%20-HIST%C3%93RICO%20DO%20ENSINO%20DE%20CI%C3%8ANCIA%20POL%C3%8DTICA%20NA%20FACULDADE%20DE%20DIREITO%20DA%20UNIVERSIDADE%20FEDERAL%20DA%20BAHIA.pdf
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Na  Faculdade  baiana,  as  primeiras  referências  à  disciplina  são  

apontadas  na reunião  preparatória  à  instalação  da  mesma,  ocorrida  

em  15  de  março  de  1891, mesmo  dia  em  que  foi  criada  a  

Associação  mantenedora  da  escola.  Neste  encontro foram  escolhidos  

os  primeiros  professores  da  instituição.  Para  compor  o  primeiro 

corpo  docente  não  houve  concurso  e  sim  um  processo  de  escolha.  

José  Calasans relata  este  processo  nos seguintes  termos: 

[…]  foram  logo  nomeados  os  professores  da  Faculdade,  em  número 

de  29,  dos  quais  22  catedráticos  e  7  substitutos.  As  indicações, 

segundo  a  Memoria  Histórica  de  1891,  foram  apresentadas  pelos 

‘sócios  iniciadores’  e  submetidas  à  consideração  das  pessoas 

presentes,  que  poderiam  “lembrar  ou  propor  novos  nomes’.  Os 

denominados  ‘sócios  iniciadores’  eram  figuras  da  magistratura,  da 

advocacia, da  política,  do  comércio,  algumas  delas  de  reconhecido 

prestígio na  comunidade. 

(...) 

O  escolhido  para  lecionar  Direito  Público  e  Constitucional  foi  

Joaquim  Inácio Tosta,  político  de  alguns  mandatos  e  à  época  havia  

funcionado  como  Deputado baiano  no  Congresso  Nacional  

Constituinte.  Inácio  Tosta  aceitou  a  indicação,  mas não  chegou  a  

ministrar  uma  aula  sequer  da  disciplina,  ocorre  que,  em  17  de  

abril  a Congregação  aprovou  uma  troca  de  cadeiras  deste  professor  

com  Thomaz Guerreiro  de  Castro. 

[...] 

Não  são  muitas  as  referências  do  exercício ao  magistério de 

Guerreiro  de Castro.  Pista  importante  pode  ser  encontrada  no  texto  

“O  Ensino  do  Direito  na Bahia”,  em  que,  dentre  outras  coisas,  o  

depois  professor  da  Faculdade,  Almachio Diniz,  relata  sua  vivência  

como  bacharelando.  Diniz ingressou  na  Faculdade  em 1895,  último  

ano  em  que  vigorou  a  estrutura  de  três  cursos  implementada  pela 

Reforma  Benjamin  Constant  e  o  curso  jurídico  era  composto,  em  

seu  primeiro  ano, pelas  disciplinas  “Philosophia  e  História  do  

Direito”  e  “Direito  Público e Constitucional”,  sendo  esta  última  

assim  descrita: 

[…]  foi  professada  por  Thomaz  Guerreiro  de  Castro,  que  se  apegou 

muito  de  perto  aos  estudos  de  Soriano  de  Souza,  sobre  a 

Constituição  de  24  de  Fevereiro  de  1891.  O  programma  era,  

mutatis mutandis,  o  indice  do  livro  daquelle  autor,  mesmo  porque  

este  era  a materia  da  Constituição,  doutrinada  em  capitulos  de  

livro.  Guerreiro ensinava  como  ensinou  sempre,  com  muita  

assiduidade  e  clareza nas  suas  exposições.  Exgotava  o  programma,  

maior,  ordinariamente, de  cin coenta  pontos,  não  retirando  um  só  

da  materia  levada  aos exames.  E  o  certo  é  que  o  Direito  Publico  

e  Constitucional,  foi, naquelles  tempos,  a  disciplina  que  mais  se  

estudou  e  mais estudantes  preparados  deu  na  Faculdade  da  Bahia.18 

 

 
18 Referindo CALASANS, José. A Faculdade Livre de Direito da Bahia: subsídios para a sua história. 

Salvador, BA: Centro de Estudos Baianos, 1984. p. 07; DINIZ, Almachio. O ensino do direito na Bahia. 

Rio de Janeiro, RJ: Alba, 1928. pp. 25- 26; SOUZA JÚNIOR, 2018, p. 43/44. 
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 A ata da primeira reunião da Congregação da Faculdade Livre de Direito da Bahia 

registrou a presença como professor da disciplina Direito Público e Constitucional 

Joaquim Ignácio Tosta e como docente da disciplina “Explicação Sucinta do Pátrio 

Constitucional e Administrativo” Adalberto Guimarães, os quais podem ser considerados, 

portanto, os primeiros docentes de Direito Constitucional da história da Faculdade de 

Direito da UFBA.19 

 Gildasio Alves traz outras informações importantes da história do direito 

constitucional no seio da UFBA: 

 
A partir da análise das cadernetas ainda hoje preservadas no Memorial 

da Faculdade localizamos ainda os programas de Direito Público e 

Constitucional dos anos  1930,  1931,  1934,  1938,  1939  e  1940,  

último  ano  em  que  essa  nomenclatura foi adotada.  

Esta  década  foi  bastante  conturbada  não  só  para o  país,  bem  como  

para  a própria  disciplina  que  teve  dois  professores  diferentes,  com  

programas  produzidos por  três  professores,  refletindo  acerca  de  três  

constituições  distintas,  colocando pesos  igualmente  distintos  entre  a  

parte  do  direito  público  e  aquela  do  direito constitucional. 

À  esta  época  o  segundo  catedrático  da  disciplina,  professor  Homero  

Pires,  já havia  assumido,  mas  logo  se  ausentou  de  suas  atividades  

e  foi  exercer  cargo público  na  Capital  Federal,  razão  pela  qual,  

embora  ele  tenha  produzido o  programa de  1930  e  1931,  que  foi  

reaproveitado  pelo  menos  até  1933,  ele  não  ministrou  aulas nesta  

década. 

Jayme  Junqueira  Ayres,  que  havia  sido  aprovado  como  livre  

docente  da disciplina  em  1928,  assumiu  as  turmas  do  ano  seguinte  

até  1935.  Entre  os  anos  de 1936  e  1940  coube  ao  catedrático  de  

Economia  Política,  Albérico  Fraga,  assumir  as aulas  da  disciplina,  

uma  vez  que  Ayres  foi  aprovado  no  concurso  para  a  cátedra  de 

Direito  Civil.20 

 

 O tempo passou e foram tantas as baixas consideráveis de professores de Direito 

Constitucional dos mais relevantes para as ciências jurídicas e para a política nacional. 

Dentre eles, para citar apenas alguns, perderam-se as cabeças pensantes e as verves de 

Arx da Costa Tourinho em 06 de janeiro de 200521; Ary Guimarães em 30 de junho de 

 
19 FACULDADE DE DIREITO DA BAHIA. Livro de Ata da Congregação, março/1891 a maio/1904, p. 

1 retro e verso. In: ROCHA, Júlio César de Sá da. Faculdade de Direito da Bahia: processo histórico e 

agentes de criação da Faculdade Livre no final do século XIX. Salvador : Fundação Faculdade de Direito 

da Bahia, 2015, p. 39.  
20 SOUZA JÚNIOR, 2018, p. 51-52. 
21 “Vítima de acidente automobilístico, faleceu nesta quinta-feira (06), em Salvador (BA), o vice-presidente 

da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), Arx da Costa Tourinho. Durante o ano de 2004, Arx foi relator de temas polêmicos no Conselho 

Federal da entidade, como a discussão sobre o direito de gestantes de realizar operação terapêutica de parto 

de fetos anencefálicos (sem cérebros); a medida provisória que concedeu status de ministro ao presidente 

do Banco Central, Henrique Meirelles; e a da recente decisão tomada pela OAB de ingressar com ação 
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200922; Josaphat Marinho em 30 de março de 200223 e Marcelo Ferreira Duarte em 28 de 

maio de 2020.24 

 Filha de Ary, Laíse Guimarães Santos seguiu os passos do pai e pontificou na 

Faculdade não apenas com suas aulas em Direito Constitucional, mas também erguendo 

e dando efetividade na condição de Coordenadora ao Núcleo de Monografia e Atividades 

Complementares (NUMAC) da Faculdade de Direito da UFBA. Após anos de magistério, 

inclusive com dedicação exclusiva, aposentou-se e, atualmente, reside com a família em 

Portugal. 

 
judicial para contestar a dívida externa brasileira.  Natural de Salvador (BA), Arx Tourinho era procurador 

do Ministério Público e atuava como advogado nas áreas constitucional e pública. Na OAB, Arx Tourinho 

presidia a Comissão para Análise do Quinto Constitucional e era membro efetivo da Comissão de Defesa 

da República e da Democracia, esta última presidida pelo jurista Fábio Konder Comparato. Ele também 

presidiu a Seccional baiana da OAB durante o mandato de 1991 a 1993.  Com 57 anos de idade, Tourinho 

era casado com Maria da Graça Tommasi Costa Tourinho.” – ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL. “Morre na Bahia Conselheiro Federal Arx Tourinho”. Disponível em: 

https://oabdf.org.br/noticias/morre-na-bahia-conselheiro-federal-arx-tourinho-3/. Acesso em: 19 set. 

2021.1 
22 “Morreu nesta terça-feira, 30, às 5h, o professor Ary Guimarães, 75 anos, em decorrência 

de complicações de um câncer. O corpo do professor é velado na Faculdade de Direito da Ufba e será 

enterrado, às 15h, no cemitério Campo Santo, na Federação. Em sua trajetória profissional, Ary Guimarães 

foi professor de Ciência Política e Direito Constitucional da Ufba, diretor da Fundação Nacional Pró-

Memória, membro da Academia de Letras da Bahia e do Conselho de Cultura do Estado. Ary Guimarães 

também era jornalista e trabalhou no jornal A TARDE, onde escrevia sobre política internacional. Viúvo, 

o professor deixa sete filhos, entre eles Laíse Guimarães, que segue a profissão do pai como professora de 

Direito Constitucional.” – A TARDE. “Morre professor Ary Guimarães”. Disponível em: 

https://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1269557-morre-professor-ary-guimaraes. Acesso em: 17 

set. 2021. Professor Ary, “Com passos mansos adentrava a diariamente a Faculdade de Direito, onde fez 

toda a espinha dorsal de sua vida. Se orgulhava em pertencer a ela, integrar seus quadros, instigar em seus 

discípulos o sentimento de busca do conhecimento crítico, receber deles a melhor das homenagens, o 

reconhecimento do mestre”. SANTOS, Laíse Guimarães. Agradecimento. In: GUIMARÃES, Ary. 

Constituinte de 1988 : retratos de uma época. Salvador : Edições ALBA, 2011, p. 10. 
23 “Nasceu no interior da Bahia (Ubaíra) a 28 de outubro de 1915. Ingressou na Faculdade de Direito em 

1934, bacharelando-se em 1938. Ingressou no serviço público, dedicando-se igualmente ao magistério na 

mesma Faculdade em que se diplomou. (...). Alcançou amplo reconhecimento como professor, advogado e 

jurista. Faleceu a 30 de março de 2002, aos 86 anos de idade.”. – Disponível em: 

http://www.cdpb.org.br/antigo/dic_bio_bibliografico_marinhojosaphat.html. Acesso em: 19 set. 2021. 

Conferir, ainda, “Josaphat Marinho”, do Ministro Francisco Peçanha Martins. Disponível em: 

https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/EJur/article/download/3739/3860. Acesso em: 20 

set. 2021, com belíssimo histórico e relatos de vida da professor então recém falecido. 
24 “A Universidade Federal da Bahia lamenta o falecimento, aos 88 anos, do professor da Faculdade de 

Direito Marcelo Ferreira Duarte, na tarde desta quinta-feira (28), em Salvador. Graduado em Direito pela 

UFBA em 1954 e doutor em Direito Público em 1958, o professor Marcelo Duarte cedo revelou a sua 

vocação política, tendo sido presidente do Centro Acadêmico Rui Barbosa. Professor dedicado, foi vice-

diretor da FDUFBA. Primeiro político eleito por voto direto para o cargo de vice-prefeito de Salvador, ele 

esteve no cargo de 1986 até 1989, quando o prefeito era Mário Kertész.” – UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA. “Nota de pesar – Marcelo Ferreira Duarte”. Disponível em: 

https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/nota-de-pesar-marcelo-ferreira-duarte. Acesso em: 18 set. 2021. 

https://oabdf.org.br/noticias/morre-na-bahia-conselheiro-federal-arx-tourinho-3/
https://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1269557-morre-professor-ary-guimaraes
http://www.cdpb.org.br/antigo/dic_bio_bibliografico_marinhojosaphat.html
https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/EJur/article/download/3739/3860
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/nota-de-pesar-marcelo-ferreira-duarte
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 Por ocasião dos 125 anos da Faculdade de Direito, sob coordenação do Professor 

Doutor, atual Titular, Fredie Didier Júnior, foi editado pela JusPodivm o livro “Os nomes 

das salas – homenagem aos 125 anos da Faculdade Livre de Direito da Bahia”. 

 Constam referências importantes dos mestres de outrora, imortalizados nas salas 

que ostentam seus nomes. Exemplos:  

 
a) apesar de ser docente de Filosofia do Direito, “lente”, como se 

denominavam os professores à época, Almachio Diniz escreveu o livro 

Direito Público Constitucional em 191725, uma referência histórica 

quanto ao tema; 

b) Eduardo Espínola “Distinguiu-se também nos estudos do Direito 

Constitucional e do Direito Internacional, áreas do conhecimento em 

que publicou Elementos de Direito Internacional Privado, de 1925 (...) 

em 1946, A Nova Constituição do Brasil – Direito Político e 

Constitucional Brasileiro; em 1952, vieram à lume os dois volumes da 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 

1946”26; 

c) Filinto Bastos, apesar de professor destacado de Direito Penal, 

também produziu em Direito Constitucional: “Filinto Bastos, como era 

comum na época, ensinava e produzia por diversos ramos do Direito. 

Suas últimas obras, por exemplo, foram “Elementos de educação cívica 

e Direito”, publicada em 1916, assim como seu Manual de Direito 

Público e de Direito Constitucional brasileiro, publicada em 1914”27; 

a) em que pese, formalmente, docente de Teoria Geral do Estado, 

“Nelson Sampaio marcou época como um dos principais juristas no 

âmbito do Direito Constitucional e da Teoria do Estado na Faculdade 

de Direito da Universidade Federal da Bahia. Suas lições perduram até 

hoje, porquanto evidenciaram posições firmes e corajosas em nome da 

democracia e do respeito às liberdades fundamentais, frequentemente 

ameaçadas ao longo da história brasileira, e, em especial, na época da 

 
25 DIDIER JUNIOR, Fredie (Coord.). Os nomes das salas: homenagem aos 125 anos da Faculdade Livre 

de Direito da Bahia. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 35. 
26 Ibid., p. 145. 
27 Ibid., p. 150. 
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elaboração de muitos dos seus escritos, publicados no período da 

Ditadura Militar brasileira, nas décadas de 60 a 80 do século passado”.28 

 

 A Faculdade de Direito passou por períodos severos de restrição de professores, 

sendo os concursos raridades na sua história. Após anos minha vida iria, em definitivo, 

se entrelaçar com a da Egrégia. 

  

4 MINHA HISTÓRIA COM A FACULDADE DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

 Peço permissão para, neste último tópico, falar em primeira pessoa. A emoção 

comanda e a personalização é incontornável. 

 Não sou egresso da graduação da Faculdade de Direito da UFBA, apesar de muitos 

assim pensarem. 

 Graduei-me Bacharel na Turma de 2001.2 da Faculdade de Direito da 

Universidade Católica do Salvador. Passei na primeira fase do concorridíssimo vestibular 

de 1996, porém não logrei êxito na segunda fase e, por isso, fui cursar na Católica. Formei 

em exatos cinco anos. 

 Minha vida na docência, contudo, começa e, espero eu, não acabará senão entre 

as paredes e histórias da Egrégia Faculdade de Direito da UFBA. 

 Tão logo formado, colando grau em 01 de fevereiro de 2002, submeti-me a 

processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto de Direito 

Constitucional. Uma única vaga em disputa. 

 Tive a enorme felicidade de receber do querido amigo Jarbas Linhares, uma 

referência de servidor que integra a Secretaria da Faculdade há anos, a notícia que, em 

banca realizada sob a presidência do saudoso mestre Arx Tourinho e com a presença de 

Helcônio Almeida e Pablo Stolze, quem fora aprovado foi “um tal de Fábio Periandro”! 

 
28 Ibid., p. 230: “Dentre os inúmeros livros publicados pelo autor um chama atenção em especial, por se 

tratar da principal obra de sua autoria, na qual veio a ser formulada a famosa tese sobre limitações implícitas 

ao exercício do Poder Reformador. Trata-se da obra “O Poder da Reforma Constitucional”, publicada 

originalmente em 1954, pela Editora Progresso. Na obra, o autor desenvolveu a famosa tese das limitações 

implícitas ao Poder Constituinte Derivado Reformador, aclamada ainda hoje pela doutrina especializada. 

O autor tratou do assunto ao denominar as referidas restrições de “limitações materiais inerentes à reforma 

constitucional”, concebendo quatro categorias de normas constitucionais fora do alcance do poder de 

revisão, e que estariam relacionadas, a saber: (1) aos direitos fundamentais; (2) ao titular do poder 

constituinte; (3) ao titular do poder reformador; (4) ao processo de emenda ou revisão constitucional.” (Op. 

Cit., p. 244-245). 
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 Nesta data, não apenas experimentei um dos maiores triunfos da minha vida como, 

de quebra, ainda comecei uma amizade que já dura décadas com Iran Furtado Filho, o 

qual assistiu minha apresentação oral e, após, veio a mim e disse, com a sem cerimônia 

que lhe é peculiar: “- Rapaz, a melhor aula foi a sua. Parabéns!”. 

 Por conta de greve, apenas comecei as aulas no final do ano – a seleção ocorreu 

em junho, mas as aulas começaram em novembro. Salas lotadas, mas o coração e a alegria 

estavam plenos de vontade. 

 Foram dois anos (o máximo do contrato de substituto, que dura quatro semestres) 

que me fizeram entender que o ambiente da Faculdade de Direito da UFBA é, de fato, 

diferenciado. A história, as dificuldades inerentes, as limitações de conforto para as aulas 

parecem servir de combustível para os docentes, efetivos ou temporários: talvez seja a 

missão da vida dos docentes resistir ao sucateamento em prol do alunado.  

 Não sei ao certo como explicar, mas ministrar aulas na UFBA é um desafio 

diferente. 

 No último dia de aulas, já sabendo que não poderia renovar novamente o contrato, 

finalizei o programa da disciplina e, então, mesmo resistindo racionalmente, terminei por 

chorar copiosamente pela falta que a convivência com a UFBA faria em minha vida. 

Acabei, então, fazendo uma promessa e colocando uma meta: voltar, em definitivo, para 

os quadros da Egrégia. 

 Assim, ao contrário da imensa maioria dos colegas que iniciam a docência em 

instituições privadas e, após, vão para as públicas, minha trajetória foi inversa. 

 Em 2005 retorno à UFBA agora para cursar o Mestrado em Direito. Obtive o título 

de mestre em 2007, defendendo a dissertação “Recurso extraordinário e ofensa reflexa à 

Constituição” e, por gentileza enorme da banca, obtendo a nota máxima. 

 Já em 2008 permaneci na Faculdade, agora porque fui aprovado no Doutorado em 

Direito. Obtive o título de doutor em 2012, defendendo a tese “Direito adquirido a regime 

jurídico”, uma vez mais sendo aprovado com a nota máxima. 

 O mestrado em 2007 abriu a possibilidade formal para que eu pudesse realizar a 

inscrição e disputar uma vaga de professor efetivo na Faculdade de Direito da UFBA. 

 A oportunidade veio com o Edital 15 de 2008, por meio do qual foram abertas 

duas vagas para as disciplinas Ciência Política, Teoria da Constituição e Direito 

Constitucional. 
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 O resultado final do certame foi homologado pela Congregação da Faculdade de 

Direito no dia 26 de dezembro de 2008, seguindo abaixo para registro histórico: 

 

Figura 1 - Resultado oficial final do certame de Ciência Política, Teoria da 

Constituição e Direito Constitucional29 

 

 

 Cumprindo a promessa que fiz a mim mesmo e aos meus, em que pese tenha 

ficado no “cadastro de reserva” (eis que as vagas foram preenchidas pelos amigos André 

Batista Neves e Miguel Calmon Dantas), tomei posse logo após, em 20 de maio de 2009, 

como professor assistente da Egrégia.  

 Finalizado o Doutorado, obtive Progressão por Titulação para Professor Adjunto 

em 11 de abril de 2012, conforme Boletim de Pessoal publicado em 23 daquele mesmo 

mês e ano, contando com a alegria e a diligência do saudosíssimo Jovino, figura das mais 

queridas e cuja saudade não acaba nunca. 

 
29 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Portal de concursos da UFBA. Disponível em: 

https://concursos.ufba.br/sites/concursos.ufba.br/concursos_anteriores/docentes/2008/homologacao/homo

log_result-final_ssa_fac-direito_edital15_2008.pdf  
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 Da lista acima exposta permanecem nos quadros da Faculdade em disciplinas de 

Direito Constitucional André Batista, Miguel Calmon, eu, Carlos Rátis, Maria Elisa e 

Gabriel Marques. 

 Antes, nossos “decanos” por méritos são os mestres Edvaldo Pereira de Brito, 

Dirley da Cunha Júnior, Saulo Casali Bahia e Manoel Jorge e Silva Neto. 

 Após, somaram-se às nossas fileiras Elenice Santos e Geovani Peixoto Mori. 

 O grupo acima indicado forma, atualmente, o quadro de professores no curso de 

Direito da Universidade Federal da Bahia, envolvendo os períodos diurno e o noturno. 

 Como o mundo não para e as voltas são uma constante inexorável, lembro de um 

fato no mínimo inusitado, que bem retrata como a qualidade e o esforço unem pessoas 

em diferentes momentos e situações. 

 Em 2005, para poder ser aluno do meu referencial José Joaquim Calmon de 

Passos, tive de pedir demissão da então FACS (Faculdade Salvador), onde lecionava 

Ciência Política. Não queria perder a oportunidade de ser aluno de Calmon. Antes, em 

2004, fui professor de uma turma excelente, destacando-se um aluno cujo apelido era 

“Super Homem”. 

 Um tempo depois, este aluno veio a mim e questionou que, por ter sido aprovado 

na Faculdade de Direito da UFBA, estava em dúvida se ficava na estruturada FACS ou 

se ia para a caótica UFBA. Não pestanejei e lhe dei a opinião mais sincera possível: “- A 

dificuldade é a mãe de toda a evolução. Para o seu perfil, ir para a UFBA vai ser muito 

melhor”. 

 Ele ouviu o que lhe disse. Transferiu o curso. Graduou na Egrégia. Com distinção 

entre os colegas e reconhecimento pelos professores. Fez Mestrado e Doutorado. Passou 

em concurso para professor efetivo na Faculdade de Filosofia da própria UFBA. Passou 

também para a Faculdade de Direito. Entrou no Programa de Pós Graduação em Direito 

(PPGD-UFBA) e, atualmente, é o seu dileto Coordenador. 

 O então aluno é Daniel Oitaven, amigo de longa data. 

 Em 2021 eu consegui alçar o voo que queria há anos: fui admitido como integrante 

do PPGD-UFBA e, hoje, sou coordenado – com todos os méritos, é sempre bom frisar – 

pelo doutor e pesquisador Daniel Oitaven, o “antigo aluno” que, de uma forma ou outra, 

terminei por “arrebanhar” para as referências históricas de egressos diferenciados que a 
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Faculdade de Direito da UFBA produziu nestes 130 anos de serviços prestados para a 

comunidade baiana e brasileira. 

 Isso é, autenticamente, coisa da UFBA, da Egrégia.   

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

 A Escola Baiana de Direito Constitucional é uma realidade que enche de orgulho 

os que nela estão inseridos por certo. 

 As maiores mazelas vivenciadas no cotidiano das atividades junto à Faculdade de 

Direito da UFBA não são capazes, nem de longe, de inibir a sensação de integrar um 

quadro tão bem selecionado de profissionais que compõe, atualmente, uma parcela 

significativa do Departamento de Estudos Jurídicos Fundamentais. 

 Como dito antes, a Escola Baiana não se resume aos colegas da UFBA. Valorosos 

e valorosas profissionais despontam nas demais universidades baianas, como, por 

exemplo (já ciente que faltarão diversos nomes), Clóvis, Gilsely e Pedro Sabino na 

UNEB; Gabrielle Garcia e Frederico Pinho na UNIJORGE; Mateus Abreu da FAT, em 

Feira de Santana; André Quadros Côrtes e Leonardo Fernandes da FBB; Érica Rios de 

Carvalho e Adhemar Bento Filho da UCSal. 

 A escolha do recorte em tratar da Faculdade de Direito da UFBA foi por ocasião 

do seu centésimo trigésimo aniversário de vida associado a ser a casa de tantos docentes 

em nível de pós graduação em sentido lato e estrito, formando especialistas, mestres e 

doutores há décadas. 

 Por ocasião da minha primeira paraninfia, na saudosa e muito querida turma de 

formandos em Direito da Universidade Federal da Bahia de 2014.2, turma denominada 

“João Ubaldo Ribeiro”, proferi um singelo discurso cujo título foi “A primeira vez”.30 

 Falei, tratando de meus afilhados na vida pessoal, que “amor não se explica: se 

sente”. Acredito cada dia mais no que disse então. 

 Continuei: 

 
A Paraninfia é, ao menos para mim, o primeiro passo para a paternidade 

afetiva. Espero estar próximo a vocês por toda a vida profissional, se 

 
30 HIRSCH, Fábio Periandro de Almeida. “A primeira vez”. Discurso na condição de Paraninfo 

pronunciado aos formandos em Direito da Universidade Federal da Bahia de 2014.2, turma João Ubaldo 

Ribeiro, no Centro de Convenções de Salvador. Revista da Faculdade de Direito - UFBA. v. 41, n. 1 jul. 

2014-jan.2015), p. 203/211. 
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não fisicamente ao menos na memória – sempre que uma escolha difícil 

tiver de ser feita, decidam pelo caminho que mais privilegie a honradez. 

Ao longo da minha vida aprendi que um dos valores mais importantes 

é a gratidão. 

A mensagem que pretendo passar hoje é simples: ser honesto é bonito 

e vale a pena. 

[...] 

A egrégia... 

Foi no prédio da rua da paz, na graça que eu me realizei enquanto 

docente pela primeira vez. Sendo ainda substituto cultivei amigos, 

aprendi muito mais do que ensinei e tentei passar o que meus melhores 

professores me passaram, vetando lhes repassar o que meus piores 

professores fizeram comigo. 

Fui pleno de orgulho e de tristeza quando o último dia das aulas chegou. 

Os alunos me aplaudiram e me agradeceram e, naquele dia, em pré 

depressão e com a voz embargada pelo choro e pela emoção de perder 

algo de que gostava tanto, firmei comigo mesmo o compromisso que 

eu voltaria para aquela casa em definitivo. 

E voltei. Cursei o mestrado na própria Ufba enquanto advogava e 

lecionava em outras instituições. Aprendi então a respeitar Nilza Reis, 

a magistrada séria e a professora indefectível; André Batista, a sinapse 

mais rápida do ocidente e quiçá do oriente e de outras galáxias; Joseane 

Suzart, a competência em forma de professora e de promotora; 

Sebastian Borges, o advogado renomado e o cantor das multidões 

jurídicas. 

[...] 

Sempre me perguntei por que a faculdade de direito é chamada de 

egrégia. Isso significa de acordo com os dicionários notável, eminente, 

admirável, ilustre. 

A Faculdade de Direito só é egrégia por causa dos alunos que por ela 

passam. 

 

 A tarefa de ser professor é fantástica. A de ser docente de Direito Constitucional 

é desafiadora, mas altamente recompensante. Mas - ah! - a de ser docente na Escola 

Baiana de Direito Constitucional é uma experiência inigualável.  

 Recomendo a todos. Cerrem fileiras conosco. Consumam os autores baianos. 

Leiam as suas obras. Discutam suas ideias. Recomendem em eventos nas demais regiões 

do Brasil e em quaisquer intercâmbios acadêmicos possíveis.  

 Apenas assim haverá fomento efetivo para que continuemos produzindo, 

estudando e fazendo que com sejamos dignos do título de egrégios. 

 Que venham os próximos 130 anos da distinta história da Faculdade de Direito da 

UFBA. Em outro plano, estarei aplaudindo e me regozijando que fiz parte, ainda que 

pequena, desta instituição e da vida de tantos alunos. 

 Oxalá e axé!  
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FACULDADE LIVRE DE DIREITO DA BAHIA, ELITES POLÍTICAS E A 

PRIMEIRA REPÚBLICA: NOÇÕES INVESTIGATIVAS INICIAIS  

 

Julio Cesar de Sá da Rocha1 

 

1 INTRODUÇÃO   

 

A Faculdade de Direito, fundada em 1891 como Faculdade Livre de Direito da 

Bahia,  foi uma das primeiras escolas de Direito do Brasil. Somente em 1950, a Faculdade 

de Direito  da Bahia foi incluída na relação dos estabelecimentos subvencionados da 

União, integrando a  Universidade da Bahia (UBA), sendo então federalizada em 1956 

através das Leis n.º  

1.254/1950 e 038/1956. O Curso de Direito da Faculdade Livre da Bahia foi o primeiro 

da  República no ano de 1891. A Faculdade Livre de Direito da Bahia teve grande 

influência da  Faculdade de Direito do Recife e da Faculdade de Direito de São Paulo, 

fundadas em 1827,  após intensos debates da Constituinte de 1823 sobre o local que 

sediaria a primeira Faculdade  de Direito.   

A Faculdade Livre de Direito da Bahia tem sua origem nas elites políticas, como 

foi apontado por pesquisas:  

 

há que se registrar a existência de um processo coletivo na 

consolidação e efetivação da proposta com setores influentes da 

sociedade baiana apoiando a iniciativa, inclusive o campo político 

 
1 Possui Graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia (1992), Mestrado em Direito pela 

Pontifícia  Universidade Católica de São Paulo (1997), Doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo  (2001) e Doutorado em Doutorado Sanduíche - Tulane University (2000). Pós-

doutoramento em Antropologia pela  ufba (2012), Atualmente é Diretor da Faculdade de Direito da UFBA 

(2017-2021), Professor Associado da  Universidade Federal da Bahia, Professor do Quadro Permanente do 

Mestrado e Doutorado em Direito da UFBA  (PPGD), Membro do Colegiado do Programa Pós-Graduação 

da UFBA e Professor/Vice Coordenador do DINTER  (Doutorado Interinstitucional) com a Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) Faculdade Pio X, Faculdade FANESE  e UNIRIOS. Foi vice-diretor da Faculdade 

de Direito (2013-2017). É Coordenador da Especialização "Direitos  Humanos e Contemporaneidade" 

(CAPES/UAB) e foi Coordenador da Especialização em "Estado e Direito dos  Povos e Comunidades 

Tradicionais" (CAPES/UAB). Coordenador do Grupo de Pesquisa "Historicidade do Estado,  Direito e 

Direitos Humanos: interações sociedade, comunidades e meio ambiente" da Universidade Federal da Bahia,  

Foi Pesquisador-visitante IPEA para Projeto "Diálogos para o aperfeiçoamento da Política e do Sistema de 

Recursos  Hídricos no Brasil". Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direitos Especiais, 

atuando principalmente  nos seguintes temas: Direitos Humanos, controle e participação popular, direito 

ambiental, recursos hídricos, meio  ambiente, saúde, comunidades tradicionais e minorias, História do 

Direito, Sociologia Jurídica e Antropologia.  Experiência em cooperação técnica internacional na área de 

gestão das águas com ABC/MRE e países africanos de  língua portuguesa. Participante de COPs na área 

ambiental (Copenhague, Madri, Curitiba). e Fórum Mundial da Água  (Istambul) 
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e seus agentes (Governador, futuros Governadores, Presidentes 

das antigas províncias, Deputados e Senadores), Magistrados, 

Promotores,  Advogados, Professores, Comerciantes.2  

 

Neste sentido, a iniciativa contou, na cerimônia de instalação, com a presença do 

Governador do Estado José Gonçalves da Silva, formado em Direito pela Faculdade de 

São Paulo e primeiro Governador Constitucional do  Estado. Seus primeiros dirigentes 

foram: o Diretor, Professor Eduardo Ramos3; o Vice-diretor, Professor Augusto Ferreira 

França4, e o Secretário, Professor Machado de Oliveira. Com efeito, em 15 de abril, ao 

meio-dia, na sala do edifício à Rua Visconde do Rio Branco, 19, ao som da banda do 

Nono Batalhão de Linha, o curso iniciaria suas atividades. Sua validade foi reconhecida 

pela Presidência da República em 18 de outubro do ano de 1891, pelo Decreto 599, de 18 

de outubro de 1891. O Presidente da República concede expressamente à Faculdade de 

Direito da Bahia, na forma do Art. 420º do Decreto 1232H de 2 de janeiro de 1891, o 

título de Faculdade Livre com todos os privilégios e garantias de que gozam as 

 
2 ROCHA Julio Cesar de Sá da. Faculdade de Direito da Bahia: Processo histórico e agentes de criação 

da Faculdade Livre no final do século XIX. Salvador: Fundação Faculdade de Direito da Bahia, 2017. p. 

3233.  
3 Trazemos como exemplo, como se dava a articulação entre os campos acadêmico e político, om a 

instauração do  regime republicano em 15 de novembro de 1889. Por exemplo, Eduardo Ramos ingressou 

na política, sendo eleito  senador para a Assembleia Constituinte baiana em 5 de fevereiro de 1891. Pouco 

depois, com a fundação da  Faculdade Livre de Direito da Bahia, em 15 de abril de 1891, passou a integrar 

a primeira congregação de  professores como catedrático da disciplina Legislação comparada sobre o direito 

privado, ao lado de Leovigildo  Filgueiras, Inácio Tosta, Tomás Montenegro, Severino Vieira e outros 

nomes ilustres da Bahia. Foi também  escolhido primeiro diretor da faculdade, função que exerceu de março 

de 1891 a maio de 1894, quando se transferiu  para a capital federal. Com o fim dos trabalhos constituintes 

e a promulgação da Constituição estadual em agosto  de 1891, ocupou uma cadeira no Senado Estadual nas 

legislaturas 1891-1892 e 1893-1894. Teve atuação marcante  na casa, colaborando na elaboração das 

principais leis, especialmente na da Organização Judiciária, da qual foi  autor. Membro do Partido 

Republicano Federalista (PRF).  

 
4 Foi presidente da província de Goiás, de 27 de abril de 1865 a 29 de abril de 1867. Baiano, Diplomado 

pela  Universidade de Direito de São Paulo. Deputado da Assembleia Provincial de 1859 a 1863, presidente 

da Câmara  de Salvador (cargo equivalente ao de prefeito) de 1883 a 1887. Foi diretor da Faculdade de 

Direito (1899-1901). 4 O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil. Considerando: que a 

Faculdade de Direito da Bahia  se acha regularmente funccionando, desde sua installação (15 de abril de 

1891), com corpo docente idoneo, em  edificio apropriado, com uma frequencia de 93 alumnos matriculados 

e ensinando as materias que constituem o  programa das Faculdades de Direito Federaes, e nas condições 

de moralidade e hygiene exigidas pelo Art. 19º  do regulamento approvado pelo Decreto 1232H de 2 de 

janeiro do corrente anno; 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, na fórma do Art. 420º do citado  regulamento, á mesma Faculdade de Direito 

da Bahia o título de Faculdade Livre, com todos os privilegios e  garantias de que gozam as Faculdades 

federaes, ficando, porém, sujeita ás disposições do mesmo Decreto 1232  H de janeiro. O Ministro de Estado 

dos Negocios da Instrucção Publica, Correios e Telegraphos assim o faça  executar. Capital Federal, 17 de 

outubro de 1891, 3º da Republica. MANOEL DEODORO DA FONSECA. Antonio  Luiz Affonso de 

Carvalho. (BRASIL, 1891)”. 
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Faculdades Federais, nos termos indicados no Decreto4.  

 

2 A FACULDADE DA PRIMEIRA REPÚBLICA  

 

Por conseguinte, a Faculdade de Direito da Bahia é resultante das condições 

políticas do início da República, não podendo deixar de registrar-se que foi criada no 

contexto da Reforma Benjamim Constant. Portanto, o surgimento da Faculdade da Bahia 

em 1891, a primeira Faculdade de Direito da República Brasileira, no final do séc. XIX, 

tem relação direta com as premissas estabelecidas pela reforma da educação nacional 

estabelecidas a partir do governo provisório. Seu principal mecanismo foi a “política dos 

Governadores”, estabelecida pelo Presidente Civil, Campos Salles, a partir do ano de 

1898.   

Essa arquitetura política possibilitava que o Governo Federal garantisse 

autonomia aos grupos oligárquicos dominantes de cada Estado. Por outro lado, as 

bancadas estaduais lhe davam apoio político no Congresso. Todavia, não se impedia a 

luta dos grupos oligárquicos pela presidência da República. Para regular a disputa, foi 

construído revezamento de São Paulo e Minas Gerais na chefia do Poder Executivo. O 

Governo Republicano conheceu também inúmeras revoltas e rebeliões, como no ano de 

1896, com a Guerra de Canudos. Aliás, estudantes da Faculdade Livre de Direito da Bahia 

fizeram manifesto público contra a degola dos conselheiristas em 1897.5 

   

Como indica Wanderley Guilherme dos Santos 6(2013):  

 

A verdade é que os primeiros quarenta anos da república 

oligárquica brasileira transcorreram sem qualquer transtorno 

sério e eficaz na obediência às normas políticas. Não houve 

interrupção nas eleições legislativas, não houve deposição de 

presidentes, antes de 1930, nem houve manifestações militares 

bem-sucedidas. Algumas tentativas de revolução na década de 

1920, sim, embora todas fracassadas, violência na política local, 

sim, como é usual na política de sistemas oligárquicos, mas golpe 

de estado bem-sucedido, não. Ao contrário, todas as eleições 

presidenciais, seguidas da posse dos eleitos, foram pacíficas. 

  

Por sua vez, Benjamim Constant (1890) possui influência significativa com sua 

 
5 ROCHA, 2017, p. 59. 
6 SANTOS, Wanderley Guilherme dos O sistema oligárquico-representativo da Primeira República. Dados, 

v. 56, n. 1, 2013, p. 9-37.  
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“Reforma do sistema de educação”, de concepção republicana, federalista, positivista e 

laica, com influência teórica de Augusto Comte, sua reforma foi resultante da 

Proclamação da República e seu ideário. Com efeito, possibilitava-se que Faculdades 

criadas e autorizadas tivessem mesmos requisitos daquelas outras oficiais. A Reforma 

Benjamin Constant possibilitaria que o Governo a concedesse autorizações às instituições 

particulares de ensino. A Reforma cria ainda o Conselho de Instrução Superior com papel 

regulador, inclusive com competência de realizar visitas aos estabelecimentos de ensino. 

Como resultado, a legislação da reforma de 1890 e 1891 consiste em estatuto para as 

instituições de ensino Superior existentes: Faculdades Direito, de Medicina, Escolas 

Politécnicas, de Minas e de Engenheiro Geógrafo.   

Outrossim, Cristina Buarque de Hollanda7 pontua sobre a questão da 

representação política na Primeira República, que   

 

O modelo de representação política que estruturou a cena 

republicana original baseou-se, portanto, num fundamento 

claramente anti-liberal, avesso ao sistema partidário e aos demais 

instrumentos da democracia representativa liberal. Nesta matriz 

política, o objeto da representação eram as unidades federativas, 

e não o indivíduo ou o povo.  

 

Cabe pontuar que existe herança do sistema escravista que dura mais de três 

séculos e que não pode ser desconsiderado seus efeitos na Primeira República. Clóvis 

Moura vai reforçar a denúncia da “Abolição inconclusa” como resultante das classes 

dominantes brasileiras (2019). Essa é uma crítica indicada por Abdias Nascimento que 

pontua em Quilombismo sobre o racismo à brasileira e os seus privilégios tanto de classe 

e fundamentalmente da brancura (2019), inclusive das lutas abolicionistas analisadas por 

Wlamyra Albuquerque.8 Outrossim, é preciso indicar que a sociedade patriarcal vai impor 

limitação à representação feminina. Umberto Cerroni9 indica que a “tradição liberal 

excluiu e princípio a mulher da titularidade de direitos políticos”, existia proibição de 

frequentar cursos jurídicos até 1901, sendo que o direito de voto somente será 

expressamente garantido após a Constituição de 1934.  

Por sua vez, a primeira Congregação estava formada pelos docentes (lentes) 

 
7 HOLLANDA, Cristina Buarque de. A questão da representação política na Primeira República. Caderno 

CRH, Salvador, v. 21, n. 52, p. 25-35, jan./abr. 2008. P. 26. 
8 ALBUQUERQUE, Wlamyra. Movimentos sociais abolicionistas. In: SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, 

Flávio (Org.). Dicionário da escravidão e liberdade. São Paulo: Companhia das  Letras,2018. 
9 CERRONI, Umberto. Política. São Paulo: Brasiliense, 1993. P. 137. 
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homens a seguir indicados, conforme ata de 17 de março de 1891, inclusive com eleição 

do Diretor Vice diretor e Secretário, como se observa na lista dos docentes: Leovigildo 

Ypiranga do Amorim Filgueiras10 (Filosofia e História do Direito); Joaquim Ignácio 

Tosta (Direito Público e Constitucional); José Machado de Oliveira (Direito Romano); 

Des. Thomaz Garcez Paranhos Montenegro (Processo Criminal, Civil e Comercial); 

Severino Vieira (Ciência das Finanças e Contabilidade do Estado); Eduardo Pires Ramos 

(Legislação Comparada sobre Direito Privado); Antonio Carneiro da Rocha (Pratica 

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 

 
10 Trazemos novamente como exemplo, como se dava a articulação entre os campos acadêmico e político, 

como se  observa em FILGUEIRAS, Leovigildo * Const. 1891; dep. fed. BA 1891-1899 e 1903-1910. 

Leovigildo Ipiranga  do Amorim Filgueiras nasceu em Salvador no dia 7 de setembro de 1856, filho de 

Francisco Antônio Filgueiras  Júnior e de Maria Joana de Seixas. Fez o curso de humanidades e os 

preparatórios em Salvador e a seguir  matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife, recebendo o grau 

de bacharel em ciências jurídicas sociais e em  1878. Ao retornar à Bahia ainda no ano de sua formatura, 

foi nomeado delegado de polícia em Salvador. Promotor  público da comarca de Nazaré (BA) de 11 de 

setembro de 1879 a 23 de janeiro de 1883, passou então a se dedicar  à advocacia e ao jornalismo. Filiado 

ao Partido Conservador, iniciou sua carreira política como deputado provincial  entre 1884 e 1887. 

Proclamada a República em 15 de novembro de 1889, e instalado o governo provisório chefiado  pelo 

marechal Deodoro da Fonseca, quando das eleições para o Congresso Nacional Constituinte realizadas em 

15  de setembro de 1890 logrou conquistar uma cadeira. Empossado em 15 de novembro seguinte, teve 

uma  participação ativa nos trabalhos. Apresentou uma emenda para a organização do Poder Judiciário Sua 

proposta  chegou a receber a aprovação do plenário em um dos turnos de votação. Entretanto, tanto a sua, 

quanto a emenda  de organização judiciária proposta por seu colega de bancada Anfilófio de Carvalho, 

também docente da Faculdade  da Bahia, membro da Congregação da Faculdade e primeiro baiano Ministro 

do Supremo Tribunal Federal. Por  sua vez, Foram Governadores da Bahia no período indicado de 

1891/1930 (até a Revolução de 30) e seus partidos  políticos.: 1.Virgílio Clímaco Damásio: 18 de novembro 

de 1889/23 de novembro de 1889 Interino PRF;  2.Manuel Vitorino: 23 de novembro de 1889/25 de abril 

de 1890 Afastado PRF; 3. Hermes Ernesto da Fonseca:  25 de abril de 1890/15 de setembro de 1890 

Governador nomeado pelo Presidente Deodoro da Fonseca PRF; 4.Virgílio Clímaco Damásio: 15 de 

setembro de 1890/24 de novembro de 1890 Vice-governador PRF; 5, José  Gonçalves da Silva: 24 de 

novembro de 1890/24 de novembro de 1891 Deposto PRF; 6. Tude Soares Neiva: 24  de novembro de 

1891/23 de dezembro de 1891 Interino PRF Interino; 7. Leal Ferreira: 23 de dezembro de 1891/28  de maio 

de 1892 PRF; 8. Rodrigues Lima: 28 de maio de 1892/24 de novembro de 1891 PP; 9. Luiz Viana: 7 de  

março de 1896/28 de maio de 1900 PRFB Governador eleito em Assembleia Indireta; 10. Severino Vieira: 

28 de  maio de 1900/1° de maio de 1904 PSN Governador eleito em Assembleia Indireta; 11. José Marcelino 

de Sousa:  1° de maio de 1904/1° de maio de 1908 PSN; 12. 1° de maio de 1908/22 de dezembro de 1911 

PSN Renunciou  antes de concluir o mandato; 13. Aurélio Rodrigues Viana: 22 de dezembro de 1911/10 

de janeiro de 1912, não assumiu de fato devido ao Bombardeio de Salvador; 14. Bráulio Xavier: 10 de 

janeiro de 1912/22 de janeiro de  1912 Presidente do Tribunal de Justiça; 15. José Joaquim Seabra: 22 de 

janeiro de 1912/29 de março de 1916 PRD  Governador eleito em Assembleia Indireta; 16. Antônio Muniz 

Sodré de Aragão: 29 de março de 1916/29 de março  de 1920 PRD Governador eleito em Assembleia 

Indireta; 17. José Joaquim Seabra: 29 de março de 1920/ 29 de  março de 1924 RR Governador eleito em 

sufrágio universal; 18. Francisco Góis Calmon: 29 de março de 1924/29  de março de 1928 CRB 

Governador eleito em sufrágio universal; 19. Vital Soares: 29 de março de 1928/1° de  março de 1930 PRB 

Governador eleito em sufrágio universal; 20. Frederico Costa: 1° de março de 1930/3 de  novembro de 

1930 PRB Interventor Federal. 
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Nacional); Manoel Joaquim Saraiva (Higiene Publica); José Rodrigues da  Costa Dórea 

(Medicina Legal); Flávio Guedes de Araújo (Direito das Gentes, Diplomacia e História 

dos Tratados); Pedro Vergne de Abreu (Ciência 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 Privado - noções); Raymundo Mendes 

Martins (Explicação Sucinta do Direito Pátrio Civil, Comercial e Criminal); Adalberto 

Guimarães (Explicação Sucinta do Pátrio Constitucional e Administrativo); Frederico 

Marinho (Explicação Sucinta do Direito Pátrio Processual); Jayme Lopes Villas Boas 

(Noções de Economia Política e Direito Administrativo); João da Cruz Cordeiro 

(Medicina Legal e Higiene Publica); Cyridiao Durval (História do Direito Nacional); 

Firmino Lopes de Castro (Direito Civil).  

Com efeito, confirmando o entendimento deste esforço coletivo e presença 

política na construção da Faculdade, o primeiro número da Revista da Faculdade em 1892 

contava com José Augusto de Freitas (Redator-chefe), Sebastião Pinto de Carvalho, 

Affonso Castro Rebello, Manuel Joaquim Saraiva e Firmino Lopes de Castro. Para 

registro, o Redator-chefe era formado pela Faculdade de Direito de São Paulo (1857) e 

foi deputado constituinte nacional representando a Bahia (1891). Em suma, a Faculdade 

Livre de Direito da Bahia pode ser compreendida como centro acadêmico-científico e 

intelectual da Bahia a partir do final do século XIX. Com efeito, indica-se a seguinte 

divisão das fases da Faculdade de Direito da Bahia: a primeira delas corresponde ao 

período que decorre de sua fundação no ano de 1891 e alcança o ano de 1946, data em 

que foi fundada a Universidade da Bahia e a Faculdade de Direito foi incorporada a UBA. 

A segunda fase, ao período compreendido entre 1946 e 1956, ano em que se deu com a 

federalização da Universidade da Bahia pela Lei 3.038, de 19 de dezembro de 1956. A 

terceira compreende o período que se estende a partir de 1956 até os dias atuais (ROCHA, 

2017, p. 69). Desde sua criação em 1891, a Faculdade de Direito se notabiliza pelo 

respeito ao pluralismo das ideias, evidente aproximação dos seus membros com o campo 

político.  

 

2 A FACULDADE LIVRE E AS ELITES POLÍTICAS  

 

 A Faculdade de Direito foi criada no início da República, em 1891, resultante das 

influências do campo político. Assim, pesquisa que está sendo desenvolvida se debruça 
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sobre período histórico da Primeira República (1889-1930), com abordagem da história 

das ideias políticas, que abarca estudos centrados na interação entre processos políticos e 

sua representação, a genealogia e recepção de conceitos e doutrinas em contextos 

comparados, a relação entre memória e política. Aqui a especial atenção na Faculdade 

Livre de Direito da Bahia, as elites políticas que influenciaram desde sua criação e durante 

a Primeira República na Bahia. Neste sentido, a investigação cotejará a Primeira 

República Brasileira, também conhecida República das Oligarquias, período da história 

do Brasil que se estendeu da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889 até 

a Revolução de 1930.   

 Por sua vez, no período compreendido de 1891 a 1900, não se tem registro de 

mulheres cursando a Faculdade Livre de Direito da Bahia como indicou a pesquisa o 

“Direito e o feminino: participação das mulheres na Faculdade Livre de Direito da Bahia 

nas primeiras décadas do séc. XX”. Por outro lado, diante do perfil étnico, 

majoritariamente formavam-se brancos, contudo, observa-se que estudantes pretos e 

pardos começam a ingressar na Faculdade nas primeiras turmas. A partir de 1892, 

concluintes colam grau. Os documentos acadêmicos não indicam o perfil étnico-racial. 

Na análise das fotos de formatura, dos registros existentes, verifica-se traços físicos 

distintivos de etnia negra/preta e parda em número e proporção a serem melhores 

analisados. Na análise das fontes históricas da memória da Faculdade de Direto observa-

se que a primeira mulher que cursa e cola grau somente no início do século XX, possui 

entrada em 1908 e conclui em 1911: Marietta Gomes de Oliveira Guimarães. Em pesquisa 

realizada pelo NEIM/UFBA, registra-se passagem de entrevista da estudante antes do 

ingresso na Faculdade de Direito, sendo filha de Wenceslau Guimarães, promotor da 

comarca de Alagoinhas, juiz de direito em Camamu e Belmonte, desembargador no 

Tribunal de Justiça de Sergipe e deputado pela Bahia11. Importante mencionar pesquisas 

sobre educação de elite e a profissionalização da mulher brasileira na Primeira 

República12 e a participação política feminina, mesmo a partir do período da pesquisa, 

como se observa nas discussões do voto de saias: a Constituinte de 1934 e a participação 

das mulheres na política (ARAÚJO, 2003).  

 Neste sentido, o problema central da investigação que está a se realizar é de que 

forma elites políticas, atuavam e influenciavam na Faculdade Livre de Direito da Bahia 

 
11 ROCHA, 2017, p. 51. 
12 NADAI, Elza. Sobre educação de elite e a profissionalização da mulher brasileira na Primeira República: 

discriminação ou emancipação? Revista da Faculdade de Educação de São Paulo, v. 17, n. ½, 1991.  
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no período da Primeira República (1889-1930) e participavam do campo político baiano. 

Outras questões podem ser desdobradas, quem eram os representantes das elites políticas 

e na academia no período? Quais suas origens? Como eles atuavam e campo político e 

jurídico na Bahia e vice  

versa? Quais teorias políticas exerceram influência entre agentes dos campos 

político e acadêmico na Faculdade Livre de Direito da Bahia? Assim, a pesquisa possui 

relevância social e acadêmica, investe em análises das influências dos campos político e 

acadêmico no período histórico indicado (Primeira República). A partir dos referenciais 

teóricos da Ciência Política podem ser respondidas as problemáticas do trabalho, 

possibilitando sua contribuição do trabalho para o tema proposto, desvendando 

sistematicamente a atuação das elites políticas na Faculdade Livre de Direito da Bahia no 

período indicado (1891-1930). Aqui caberá investigar as elites políticas na Faculdade 

Livre de Direito da Bahia no período da Primeira República, analisando a interface entre 

os campos político e jurídico no período entre 1889 e 1930. Como  objetivos específicos 

apresenta-se: caracterizar as elites na vida pública e acadêmica no período,  incluindo 

origem social, capitais acumulados e trajetórias sociais; identificar e analisar a trajetória 

dos agentes entre campo político e jurídico com foco na Faculdade Livre de Direito da 

Bahia e suas influências na política baianas; descrever e analisar as principais teorias  

políticas que exerceram influência entre esses agentes do campo político da Faculdade 

Livre de  Direito da Bahia, habitus e disposições do campo jurídico e político no período. 

Com efeito, observar-se-á a posição dos agentes nos campos e as tomadas de posição 

decorrentes da sua posição no espaço social.  

A ancoragem das reflexões investigativas está baseada em Pierre Bourdieu, 

Renato Perissinotto, Adriano Codato, Cristina Buarque de Hollanda, Wanderley 

Guilherme dos Santos, José Murilo de Carvalho, dentre outros autores. Com efeito, Pierre 

Bourdieu, a partir da teoria dos campos, compreende a sociedade como microcosmos 

sociais, que são espaços sociais de relações de força entre agentes e instituições na luta 

pelo monopólio da definição legítima sobre os objetos em disputa. Os agentes são dotados 

de capitais que definem sua posição no espaço e o habitus é a disposição incorporada nas 

mentes e nos corpos a partir da inculcação interna nos diferentes campos onde este se 

situa. Os campos jurídico e político são espaços sociais com leis próprias onde agentes, 

com capitais específicos, incluindo o simbólico, os habitus e as hierarquias tomam caráter 

especial na sua relação com o Estado, que detém um meta-capital sobre todos os outros 
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campos.13 Com efeito, para Bourdieu14 em “Sobre o Estado”, o ente estatal é concebido 

como um conjunto de agentes e instituições, que nasce da relação do rei com os juristas, 

marcando a transição do Estado dinástico ao Estado moderno e destaca o papel que, no 

processo, desempenham os juristas como formuladores do desinteresse e da 

universalização, princípios e valores centrais que se encontram associados ao Estado. A 

definição de Estado como “instância oficial, reconhecida como legítima, isto é, como 

detentora do monopólio da violência simbólica legítima” é elaborada inicialmente em seu 

livro Homo Academicus15 (1984). O Estado é definido, portanto, como produto de uma 

crença coletiva para a qual contribuem teorias políticas e jurídicas. Por sua vez, os agentes 

do campo possuem capitais simbólicos distintos, assim como Bourdieu aponta a 

relevância da incorporação do poder simbólico como dimensão essencial do Estado.  

De outra forma, cabe registrar que Renato Perissinotto16 aponta as razões básicas  

para estudar as elites e autores que representam esta concepção teórica: 1) a importância 

na  conexão entre as elites e as decisões políticas; 2) os momentos de mudança histórica,  

diferenciando-os em cruciais e os rotineiros (alteração de lideranças no poder); 3) a 

relação  entre elites e estrutura social, pois as elites não estão necessariamente no poder, 

mas podem  penetrar os demais estratos sociais. Com efeito, inclusive, existem 

metodologias para a identificação de elites.   

Neste sentido, estudos sobre as elites políticas podem ser agrupados distintamente 

com base nos métodos posicional, decisional e reputacional, segundo Adriano Codato. 

Para o método posicional, compreende-se que “os que decidem são aqueles indivíduos 

ou grupos que preenchem as posições formais de mando em uma comunidade”. Por sua 

vez, para o método decisional “são aquelas capazes de tomar as decisões estratégicas para 

uma comunidade (ou influenciar as suas decisões mais importantes) e nem sempre se 

confundem com aquelas queocupam as posições formalmente designadas como as mais 

relevantes”. De outra forma, pelo método reputacional, entende-se por elites,” os mais 

reputados, isto é, aqueles considerados como os mais influentes ou os mais poderosos. O 

grupo de elite seria então formado pelos que fossem mais vezes mencionados”.17  

Portanto, fundamenta-se a investigação em marco teórico da Ciência Política, 

 
13 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 
14 BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. 
15 BOURDIEU, Pierre. Homo academicus (1984). Florianópolis: EDUFSC, 2011. 
16 PERISSINOTTO, Renato M. As elites políticas: questões de teoria e método. IBPEX, 2009. 
17 CODATO, Adriano. Metodologias para a identificação de elites: três exemplos clássicos. In: 

PERISSINOTTO, Renato; CODATO, Adriano (Org.). Como estudar as elites.  Curitiba: Ed. UFPR, 2015. 

P. 15-16. 
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mais particularmente da Teoria Política e o pensamento político brasileiro. No período 

indicado (1889-1930) propõe-se a analisar as influências do pensamento político 

brasileiro, cartografia que apresente sua influência no cotidiano da Faculdade de Direito 

da Bahia no período indicado.18 Como o campo do pensamento político brasileiro e 

composto por opúsculos, panfletos, cartas, artigos de jornal ou revistas, tratados, manuais, 

ensaios, dicionários, dissertações, sermões, poemas, músicas, discursos, livros e artigos 

que têm por objeto de estudo os aspectos sociais ou políticos substantivos da sociedade 

brasileira”19. Em síntese, a investigação parte dos estudos de Pierre Bourdieu e sua teoria 

sociológica dos campos sociais, dos estudos atuais sobre elites políticas e representação 

política, 20 historiografia crítica a partir das Escola dos Annales21 e diálogos com 

pesquisas sobre final do Império22 e Primeira República.23  

 

3 MÉTODO (S) E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA COM DIÁLOGOS 

INTERDISCIPLINARES  

 

 O método a ser utilizado utiliza o diálogo entre História do Direito e o campo da 

Ciência Política e suas abordagens de análise no estudo das elites políticas. A análise 

sócio-histórica será fundamental para a compreensão dos agentes [origem familiar, 

distintos capitais, sua posição e trajetórias nos distintos campos] e tomadas de posição no 

período24. O campo de pesquisa da Ciência Política será o ponto de partida da 

investigação. Assim sendo, é perceptível as diferentes abordagens e aos diferentes 

métodos e enfoques analíticos existentes na Ciência Política, bem como, o desafio do 

campo em discutir a questão metodológica25. Há quem pontue a existência do “Calcanhar 

 
18 LYNCH Christian Edward Cyril. Cartografia do pensamento político brasileiro: conceito, história, 

abordagens. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 19. Brasília, janeiro - abril de 2016, p. 75-119. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/0103-335220161904. 
19 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Raízes da imaginação política brasileira. Dados, n. 7, 1970, p. 

137-161. P. 147. 
20 HOLLANDA, 2008. 
21 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da  historiografia. 3. ed. São 

Paulo: Unesp, 1991. 
22 MATTOSO, Katia M. de Queirós. Bahia, Séc. XIX, uma província no Império. Rio de  Janeiro: Nova 

Fronteira, 1992.  
23 QUADROS, Consuelo Novais Soares de. Os partidos políticos da Bahia na Primeira  República. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Federal da Bahia, 1973. 
24 Bourdieu, 2014. 
25 HOGAN, R. E.; THIES, C.G. The State of Undergraduate Research Methods Training in Political 

Science, PS: Political Science and Politics, p. 293-297. 2005. 
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Metodológico da Ciência Política no Brasil”26, questões que possibilitam balanço do 

campo realizado pela Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP). Por sua vez, 

entre os métodos mais utilizados na Ciência Política, aqui utilizaremos a investigação 

baseada na análise histórica comparativa. No passado Themistocles B. Cavalcanti27 

chegou a mencionar que a natureza interdisciplinar da pesquisa em ciência política tem 

sido preconizada por quantos tenham cuidado do assunto e asseverou a importância que 

se deve dar a este ou aquele método depende da natureza do fato a ser investigado. 

Importante pontuar que procuraremos aprofundar estudos sobre valores, atitudes 

e comportamentos políticos preponderantes à época através de análise dos campos 

político e jurídico e análise das fontes históricas (atas da Congregação da Faculdade de 

Direito; Anais de Casas Legislativas – Assembleia Legislativa da Bahia e Congresso 

Nacional; acervosdigitalizado de jornais) do período de 1891-1930 em abordagem 

predominantemente qualitativa. Aqui cabe a compreensão que se trata, portanto, de uma 

disciplina com vocação empírica vocação empírica28, em busca de caminho 

epistemológico suficiente diante do rigor determinado pela cientificidade. Outrossim, a 

investigação requer a utilização do método historiográfico, com influência Escola de 

Annales29, e na análise de fontes históricas e os condicionantes históricos que 

proporcionaram o ingresso de mulheres e negros no ensino superior, apesar contexto de 

invisibilidade e marginalização existentes à época. Buscar-se-á objetivar o espaço 

jurídico e político da Bahia neste período situando os agentes segundo seus capitais 

cultural, econômico, simbólico, jurídico e político, identificando os dominantes e 

dominados. A análise das posições segundo os capitais e as tomadas de posição revelar 

os dominantes e dominados, bem como as teorias políticas mais presentes. Arquivos 

históricos serão fonte privilegiada de coleta.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A Faculdade Livre de Direito da Bahia tem sua origem nas elites políticas, como 

foi apontado por pesquisas anteriores, diante de um processo coletivo na consolidação e 

efetivação da proposta com setores influentes da sociedade baiana apoiando a iniciativa, 

 
26 SOARES, G. A. D. O Calcanhar Metodológico da Ciência Política no Brasil. In: MARTINS, C. O. (Org.). 

Para onde vai a Pós-Graduação em Ciências Sociais no Brasil. Bauru:  EDUSC, 2005, p. 73-104. 
27 CAVALCANTI, Themistocles B. Do método em Ciência Política. Rev. Dir. Públ. e Ciência  Política, 

Rio de Janeiro, V. 2, n. 2, jul./dez. 1959. 
28 MONROE, K, R. (Ed.). Contemporary Empirical Political Theory. Berkeley: University of California 

Press. Berkeley, 1997. 
29 BURKE, 1991. 
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inclusive o campo político e seus agentes. Por sua vez, pesquisa em curso analisa o 

período do final do sec. XIX ao final da Primeira República, representativos da formação 

e desenvolvimento de um pensamento político voltado à narrativa e à compreensão dos 

vínculos entre, de um lado, a formação social brasileira, em sua historicidade e, de outro, 

as instituições, valores e práticas políticas vigentes. Aqui cabe investir na análise da 

formação de um pensamento político na Primeira República e sua influência na academia, 

aqui representado pelo primeiro curso jurídico que surge com a implantação do modelo 

liberal republicano.  
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MESTRES DO MEU TEMPO1 

 

Maria Auxiliadora Minahim2 

 

Quando da mudança da sede da Piedade para a Graça, em 1961, o prédio que sedia 

o Curso de Direito foi descrito por Orlando Gomes, como o local que abrigaria a 

faculdade na perspectiva do futuro, rogando aos usuários que a engrandecessem. Para ali 

deveria levar “sua tradição, seu espírito, os seus numes tutelares3”.  O Mestre baiano 

marcou o futuro com sua exortação uma vez que, apesar de todas as lutas, a referência de 

grandeza e seriedade orienta o cotidiano da Casa de Orlando Gomes.  

Os deuses pagãos – e também o Deus bíblico -  não só acompanharam a mudança 

de sede, mas ocuparam a casa e orientaram seus habitantes. A força da instituição e o 

brilho de seus membros contaram com bênçãos sobrenaturais, haja visto a firmeza nos 

atos, na concepção daquela instituição como centro de geração do saber e alicerce de 

justiça. Haja visto, ainda, não só a dinâmica atividade intelectual dos seus professores e 

alunos, mas a firme resistência política ao período do governo militar.  

A Faculdade era, nessa ocasião, o mais politizado dos espaços da universidade; 

liderava as greves, era a primeira academia a interromper as aulas e a última a retornar às 

atividades.  Presente nas passeatas e movimentos de protesto, desafiava também a ira dos 

poderosos, a ira de Cronos, que assim como o Titâ da mitologia grega passou a caçar e a 

eliminar os filhos que ameaçavam destituir-lhe o poder. Mais de uma vez, o exército 

invadiu a Faculdade. Com as baionetas empunhadas, a Polícia do Exército subia a rampa 

em busca de líderes que rapidamente já haviam se atirado pelo pátio para o matagal e 

fugiam pelo Vale do Canela. Outros sucumbiram. Num desses momentos, destaca-se Raul 

Chaves, que, dirigindo-se aos soldados que cercavam prédio para prender estudantes e 

professores, exigiu seu direito de ir e vir como ainda assegurava a Constituição Homens, 

 
1 Ciclo de Conferências realizado pela Faculdade de Direito no ano de 1940, como parte do programa 

comemorativo do seu cinquentenário. 

 
2 Mestre e doutora em Direito. Professora titular de Direito Penal, atuando nos cursos de Graduação e Pós-

graduação da UFBA. 

 
3 GIDI, Antonio. Anotações para uma História da Faculdade de direito da Bahia. Homenagem ao 

centenário da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1991, p. 69. 
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assim, com esta coragem e estatura moral, habitaram a casa de Dr. Orlando Gomes, eles 

são os   Mestres do meu Tempo. 

O ambiente, onde a história desses professores se passa, é a ainda “nova” 

construção do Vale do Canela, de cor azul e branca, entre mangueiras frondosas, uma 

vegetação rasteira inominada, pequenos arbustos, capim e uma mistura de gramíneas.  

O cenário mais frequente é a sala onde as cadeiras são dispostas como em 

auditório de teatro - local onde ficavam as pessoas que assistiam à representação nos 

anfiteatros. A expressão, etimologicamente, significa “lugar de onde se vê”, deriva do 

grego teatron. A encenação ficava ao cargo dos grandes mestres, os que tinham como 

dom do constante aperfeiçoamento pessoal para a formação de outras pessoas. Nesses 

espaços, brilhavam os professores do meu tempo para encantamento dos alunos que, 

ainda hoje, lembram o roteiro ensinado por seus educadores. 

Adhemar Raymundo da Silva, Hermano Augusto Pereira Machado, Raul Chaves, 

Edson O’Dwyer, compõem o elenco desta apresentação.  

Em cena, o mais antigo, Adhemar Raymundo da Silva, dono de uma didática e de 

uma clareza irretocáveis. Uma aula valia pela leitura de muitos livros, um dom raramente 

repetível. Como disse Cesar Faria, já na casa dos setenta anos4, de aparência frágil e tom 

de voz poderoso, expunha, com um entusiasmo impressionante, a doutrina Penal e 

Processual Penal. Mantinha o Código de Processo Penal inteiro em sua memória e 

solicitava, com um prazer indisfarçável, que se conferisse a exatidão de sua citação, 

sempre correta.  Era talentoso pela própria natureza, mas a cultura jurídica foi o resultado 

de uma longa trajetória.  

Um ano depois de graduado em Direito, o que ocorreu em 16 de dezembro de 

1938, iniciou sua carreira de Magistrado. O curso foi feito com dificuldades porque apesar 

de ter nascido de família rica, haviam perdido os bens, o que lhe obrigou, desde muito, a 

desenvolver muitos esforços para concluir a educação, estudando quase sempre em 

bibliotecas públicas. Mantinha sua mãe e a si próprio com aulas particulares, algumas 

vezes dadas em horários próximos às refeições para   ser incluído à mesa de seus alunos.  

Na magistratura foi Pretor do Termo de Santana dos Brejos, Xique Xique, 

Juazeiro, locais para os quais se deslocava em lombo de burro, sol nas costas, chuva no 

 
4 A observação refere-se ao tempo em que ministrou aulas de Processo Penal no Curso de processo 

oferecido pela Fundação Faculdade de Direito e consta do livro: DIDIER JUNIOR, Fredie. Os nomes das 

salas: homenagem aos 125 anos da Faculdade Livre de Direito da Bahia. Salvador: JusPodium, 2016.    



57 
 

rosto, com lenço e com documento, já, então, de juiz.  Adhemar andou pelo interior até 

que foi promovido para Salvador para a Vara de Família, posteriormente para o Tribunal 

de Justiça do Estado da Bahia, no qual permaneceu até 1979. Foi então, para o antigo 

Tribunal Federal de Recursos local no qual se aposentou como Ministro no ano de 1985. 

A faculdade oferece o cenário ideal para sua performance. Na aula, todos os 

elementos são acessórios da cena na qual Adhemar Raymundo atuava com uma força 

impactante, sua ação produzia o máximo de impressão sobre o espectador. A inteligência 

privilegiada tornava tais ocasiões especiais para os interlocutores e alunos.  

Foi na sala de aulas que o conheci, senhor da terra e dos ares; claro, preciso, 

invulgar. O silêncio acompanhava sua exposição como expressão de admiração e respeito 

pelo homem magro, pontual e austero, de discurso transparente e articulado. Esta 

qualidade manteve até o fim de sua vida, quando dava aulas nos Cursos de Especialização 

da Fundação Faculdade de Direito.  De temperamento austero, apresentava-se 

publicamente com solenidade e distinção. Não se recusava, porém, a discutir, aprofundar 

e a apontar soluções a partir de sua perspectiva e a de autores famosos.  

Apesar de haver conquistado espaço singular no Poder Judiciário, Adhemar 

Raymundo orgulhava-se de sua vida acadêmica, a qual nunca abandonou. Docente livre 

em 1956 com a tese O Processo Penal como Relação Jurídica, alcançou a cátedra em 1959 

com o trabalho Da Execução Penal, ambos considerados de expressivo valor intelectual. 

Manteve uma ligação cotidiana, embora sob condições adversas, com a Faculdade, já 

aposentado, atendendo alunos e tantos quando lhe faziam consultas, mesmo quando não 

podia mais enxergar, com uma dignidade e propriedade inigualáveis.  Surpreendia, no 

mestre, a quem quer que o encontrasse, a atitude solene, altiva, mas também humilde em 

face à limitação visual que sofreu e que não o impedia de acolher a quem quer que o 

consultasse na sala número 53. 

Adhemar Raymundo é, hoje, e será sempre personagem ligado à nossa história e 

parte inamovível do elenco de notáveis que construíram a nova Faculdade de direito. 

Agradecer a Ricardo Mauricio pela homenagem que nos dá a oportunidade de 

também prestar um tributo a figuras preciosas da Faculdade de direito da UFBA. 

Hermano Augusto Palmeiras Machado, como gostava de se apresentar a terceiros, 

foi uma figura que foi desvendada apenas por quem dele teve o privilégio de se aproximar. 

Para estranhos, foi sempre um personagem. De uma cultura invulgar, sempre fazia 
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observações críticas preciosos sobre o que lia e ouvia, não importa a área do saber ou o 

autor, mordaz, indisciplinado e, a seu jeito, extraordinário.  

Por ocasião de sua morte, enquanto muitos manifestaram pesar, com palavras 

saudosas e elogiosas, “homem culto”, “um notável”, “cultura rara”, “a Bahia perde um de 

seus grandes intelectuais”, um discípulo disse ao meu lado, “se os mortos podem ouvir, 

ele estará zombando e rindo de nós com todo esse palavreado e ritual”. Esta é a dimensão 

de sua ironia. 

Dizia que morreria sem deixar obras escrita que registrassem suas ideias e 

pensamentos. No entanto, quem leu o trabalho “As raízes do cientificismo”, publicado na 

Revista dos Mestrandos da Faculdade de Direito, sabe que, se quisesse, teria escrito, 

centenas de trabalhos qualificados. Essa atitude não passava de uma manobra 

inconsciente, talvez, para não se juntar aos que com enfado, ou mesmo por obrigação, 

repetiram conteúdo ou narraram o óbvio. Hermano opunha-se ao lugar comum, à ideia de 

pensamentos neutros, racionais e descomprometidos desde que trilhados através da 

ciência. Nenhum saber é neutro, escreveu o Professor, é a ansiedade humana em 

domesticar o universo, “para torna-lo menos ameaçador, que deseja aprisioná-lo”, para 

este fim “estabelece hierarquias e formula leis que disciplinam um universo do qual 

anarquia e o absurdo foram banidos”. Não era pós-moderno, apenas desconstruía a 

pretensão de saber desinteressado e a possibilidade de uma verdade incontestável. 

Afirmou que o homem tem horror à dúvida, o que lhe retirava de logo desta categoria 

porque não só gostava de questionar as certezas, como ainda, sabiamente, as fomentava. 

Inobstante sua incredulidade, diante deste conhecimento sempre incompleto, 

parcial e reduzível a esquemas, foi um ávido pelo saber e não só se empenhava em 

conhecer cada vez mais, como lia incansavelmente. Sua casa, não comportando mais a 

biblioteca e a moradia, cedeu a esta, alugando, todavia, um apartamento exclusivamente 

para seus livros que ainda permanece intocada nos Barris. 

Atribui-se a Francis Bacon, a afirmação conhecimento é poder. Apesar de não ser 

conhecida nenhuma ocorrência precisa dessa frase nos escritos em latim ou em inglês de 

Bacon, pode-se encontrar na obra Leviatã de Thomas Hobbes, (foi secretário de Bacon 

quando jovem), a frase scientia potentia est. Hermano acrescentou a esta ideia um final 

irônico: “isto é verdade desde que se saiba e possa aplicá-lo e ele”, (o cientista perdido) 

“não o sabe”.   
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Apesar da vasta cultura, não disputou cargos, nem honrarias, bastava-lhe a 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação na linha sucessória de Orlando Gomes de 

quem foi confrade e discípulo direto. Sua fidelidade estendeu-se ao Curso de Mestrado 

em Direito Econômico, criado por seu mestre que conduzia com um cuidado, zelo, 

escrúpulo apesar de seu temperamento dispersivo e inquieto. 

O cenário onde sua performance melhor se ambientava era o Labirinto, no qual, 

tal como o zelador de Luis Fernando Veríssimo, revelava aos alunos perplexos diante do 

mundo de indagações postas, a saída do emaranhado de caminhos abertos pelas teorias e 

construções jurídicas e se regozijava com essa tarefa, embora ele próprio não acreditasse 

em uma resposta inequívoca. O público lhe acompanhava, já não lhe interessava o 

desfecho, mas o roteiro intrigante e desafiador proposto. Afinal, a causalidade, servia 

apenas para as ciências da natureza, como “saber de dominação cujas previsões são 

aferidas no campo do real”. 

Conhecia o teor de todas dissertações e, durante semanas, falava sobre seus 

conteúdos, ora com alegria, ora discorrendo sobre as inúmeras possibilidades de 

enfrentamento do tema e, com isto, desafiava a plateia que, junto com ele reconstruía o 

script. Assim, formou gerações, embora aqueles que do seu lugar não ouviam ou lhe viam 

direito, até tomassem suas atitudes como esnobe. 

Enfrentou todos os preconceitos e dificuldades que um curso gerado e criado no 

Nordeste poderia afrontar e que, ainda assim, sobrevivia com integridade, produzindo 

regularmente a Revista dos Mestrandos. O anfiteatro, porém, não sofreu apertos, 

manteve-se às custas de fontes alternativas de sustento, formando mestres e futuros 

doutores para o corpo docente da Casa de Orlando Gomes.  

Se houvesse um programa formal para apresentação daqueles que, no ambiente da 

Faculdade, cumpriram seu papel existencial, ocupando a cena com maestria, dir-se-ia: 

Hermano Augusto Palmeira Machado, nascido a 19 de dezembro de 1928, em 

Salvador-Ba, filho do Prof. Augusto Alexandre Machado e D. Helena Palmeira Machado. 

Cursou o ginásio e o curso colegial em escolas de Salvador, graduando-se 

Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito, UFBA. Optou pelo 

magistério e fez o mestrado em Direito Econômico (UFBA, 1980), realizou o Doutorado 

em Direito Privado na mesma instituição, além do curso de Desenvolvimento Econômico 

na CEPAL. 
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Foi secretário Geral do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (1990-1995), no 

segundo e terceiro mandatos de Dr. Jayme de Sá Menezes, depois de ter, exercido 

diversos cargos no mesmo Instituto.  

Foi também Membro do conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia por 

quatro mandatos;  Presidente da Comissão de Direito Educacional e Integrante da 

Câmara de Ensino Superior;  Membro da Academia de Educação da Bahia; Técnico em 

Desenvolvimento Econômico da Comissão de Planejamento Econômico da Bahia; Chefe 

da Procuradoria Jurídica do Instituto de Terras do Estado da Bahia. 

Publicou os seguintes trabalhos: 

“Breve Resumo das Doutrinas do Direito Civil Clássico sobre os Direitos Reais e 

a Propriedade”, Revista nº 6 dos Mestrandos em Direito Econômico da UFBA, pág. 405, 

SSA, 1999;  “As Raízes do Cientificismo”, Revista nº 06 dos Mestrandos em Direito 

Econômico da UFBA, pág. 57, 1998; “Apresentação da Revista dos Mestrandos em 

Direito Econômico da UFBA, SSA, 1995; Considerações sobre a Convivência de 

Reforma da Lei Estadual sobre Terras Devolutas”, in Revista dos Mestrandos em Direito 

Econômico UFBA, SSA, 1993; “Estado da Lei Imperial nº 601 de 1850”, tese no V 

Seminário Universitário de Pesquisa de Docentes, 1990. 

Sucedi-lhe em cena o que gerou amizade e confiança mútuas, permitindo que 

conhecesse seu incrível senso de humor, qualidade que tornou possível enfrentar longas 

tardes de trabalho, sorrindo com suas inesperadas observações.  Amigo leal, um dia 

apareceu na faculdade sem calçar um pé de meia porque lhe roguei participação em uma 

votação. O pé de meia ausente tornou-se testemunha sempre presente do afeto que 

acompanhava a irreverência desse homem notável, que levou para o prédio da Faculdade 

de Direito da Graça, dentre outros numes, como queria Orlando Gomes, o deus egípcio 

do conhecimento, Djeuti, ocultado sob a cabeça de Ibis. 

A velha e a nova casa da Faculdade, por seus integrantes, estava acostumada a 

peregrinar com valores para servir ao conhecimento e à justiça porque devia ceder seus 

nomes para o exercício dessas funções. Fórum Ruy Barbosa, pequenas comarcas do 

interior, serviram como cenário para o talento de alguns professores. Dentre estes, Edson 

O’Dwyer, o dono da arte da retórica. Naturalmente eloquente, articulava as palavras de 

modo a sempre convencer o interlocutor que seu cliente fazia jus a todas as clemências 

do direito. Sem recorrer a tons alterados de voz como recurso fácil para persuadir, tinha 
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o dom da dicção perfeita, do vocabulário fluente e da gesticulação harmoniosa. 

Compunha sua fala com o uso das mãos, criando uma unidade de expressão irreparável. 

Era a majestade do júri. 

A melhor de suas atuações foi em outro cenário, a Reitoria da UFBA, numa 

solenidade em homenagem ao Marechal Castelo Branco à qual havia comparecido como 

professor. Ocorreu que, antes de começar a solenidade, foi chamado por um oficial, a 

pedido do então Presidente da República, que lhe formulou uma consulta a respeito de 

habeas corpus concedido a Seixas Dórea, governador de Sergipe. Queriam saber se havia 

algum recurso jurídico para manter o político em Fernando de Noronha e a pergunta 

surgiu: “O que faremos agora? ” No mesmo tom, respondeu O’Dwyer, “Solta agora”5.  

A propósito do exercício da advocacia deve ser registrada sua intensa atividade 

como advogado de defesa dos muitos perseguidos pelo governo Militar. Após algum 

tempo na titularidade da Promotoria Militar, onde o encontrou a nova ordem política, 

pediu demissão ainda em 1964. Voltou ao exercício da advocacia criminal sua verdadeira 

trincheira de luta e de vitorias no asseguramento da liberdade. Fez muitas defesas de 

muitos que o procuraram. 

Foram cinquenta anos de advocacia criminal e como disse o próprio Edson: “quem 

envelheceu advogado, vai morrer advogado”.  De fato, foram 50 anos de delegacias, 

juízos, tribunais, estradas, cárceres, quartéis, tensões, dúvidas, medos, alegrias, 

decepções, raivas, surpresas. Foram dias e noites de trabalho incessante, foram histórias 

contadas e ouvidas, foram relatos emocionados, raivas incontidas, ambições 

incontroláveis, justificativas inaceitáveis, mentiras deslavadas, arrependimentos 

irreversíveis. Foram paixões, ira, ímpetos, desesperos. Foram defesas e acusações. 

Apaixonado pelo direito penal, sobre o qual disse ter sido seu primeiro 

alumbramento, teve a força e o talento necessários para pavimentar sua caminhada exitosa 

nessa área, na afirmação do direito fundamental de liberdade. Grandioso no júri, tinha 

uma performance que comovia. Ao mesmo tempo, emocionava-se com o drama do 

acusado, ali sentado, expondo suas fraquezas, erros e sentimentos ao julgamento de 

outros. A sensibilidade do advogado o levava a tomar como imprescindível a emoção no 

curso dos julgamentos, não como instrumento para a vitória fácil, mas porque entendia 

 
5 O’DWYER, Edson. Solta! Apenas. Largo dos quinze mistérios. Lembranças, quase memórias. Salvador: 

Quarteto Editora, 2004. 
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que sem emoção não havia justiça, nem Deus porque o homem seria mera peça formal6. 

Muitos alunos e discípulos próximos acompanhavam o júri e divulgavam seu resultado 

entusiasticamente.  

Transportava as qualidades de advogado para a sala de aula, de modo que podia 

somar ao conhecimento acadêmico e às suas qualidades como professor, a aptidão inata 

de transmitir conhecimento  

Um homem refinado, no vestir e no falar, o Professor, dedicou-se à escrita de suas 

“lembranças, quase memórias”, quatro volumes de crônicas que desvelam sua especial 

capacidade de tornar grandioso o cotidiano. Cruz do Pascoal, Beco da Gasosa, 

Quitandinha do Capim e Rua dos Marchantes, que não surgiram necessariamente nessa 

ordem, desnudam o homem comprometido com as pessoas e deslizaram por sua 

existência. Qualquer dúvida, leia-se “Sexta-feira Santa”, “Sumaia” e “O amolador de 

tesouras e seu fiuiu”. 

Homens como Edson, deram vida ao novo prédio, moldaram a identidade da casa, 

doando-lhe aquilo que era seu, levaram justiça à sociedade em tempos de governo militar 

e esperança ao réu, aquele a quem nada mais se quer oferecer.  

Outro há, a quem não é devido desvendar porque é emblemático e encerra ideias 

de ousadia e coragem intraduzíveis.  Na sala, nos corredores, no júri nas varas criminais, 

o homem baixo, de marcha regular e olhar irrevelável, encerra conteúdos não traduzíveis. 

A experiência próxima com Raul Chaves não é suscetível de definição objetiva. No 

entanto, ele poderia ser interpretado de maneiras diferentes:  como ariano típico, a desafiar 

qualquer descrição linear já que se diz transpirarem, os nativos deste signo, um 

comportamento impetuoso e combativo e também sentimental, terno, devotado; não era, 

contudo, dissimulado e, da mesma forma, que podia acender em nós uma paixão ardente 

pelo direito penal, era frio e cortante, quando se deparava com respostas insuficientes às 

questões propostas. 

Tinha um zelo especial pela história da Faculdade, tendo inserido no Programa de 

Direito Penal, a contribuição baiana para a doutrina penal. Cyridião Durval Carlos 

Ribeiro, Aloysio de Carvalho Filho, seu mestre, Gerson Pereira dos Santos e suas obras 

passavam pelas aulas como se falassem de viva voz. Cuidava, com essas atitudes e com 

 
6 Palavras do próprio Edson O’Dwyer na conferência “Advocacia Criminal, Escola de Cidadania”, proferida 

no XVIII Encontro Nacional dos Advogados, promovido pela OAB, em Salvador/BA no ano de 2002). 
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zelo especial, da preservação da história da Faculdade e dos nomes que lhe davam 

existência real. A mim, e aos que o escutavam, restava o encanto de ouvi-lo, muitas vezes 

sem compreender ainda a construção defendida pelos autores, mas recepcionando-os em 

um canto de nossa mente com o cuidado e o respeito que tributávamos a tudo que ele nos 

dizia. 

Hoje, consta dos arquivos do SNI que, quando palestrava na Superintendência 

Regional da Bahia do Departamento Policia Federal, revelou “um posicionamento 

crítico” e opinião desfavorável do “referido professor dirigida às Forças Armadas, ao 

Serviço Nacional de Informações, ao Governo e ao Regime Militar”7.  A ousadia de Raul 

Chaves ultrapassava a coragem comum, era um desafio para uma ordália, julgamento 

divino, juízo de Deus. 

Escreveu muito, considerando sua vida como advogado e para não contrariar sua 

natureza provocativa insurge-se, em sua tese de Livre Docência, Da Tipicidade Penal, 

contra a tipicidade como elemento essencial para garantir a vigência do princípio da 

legalidade. Trata de sua desnecessidade, uma vez que este princípio já se acharia 

suficientemente compreendido pelas enunciações de Feuerbach: nulla poena sine lege, 

nulla poena sine crimine e nullun crimen sine poena legali os quais se consolidaram na 

formula nullun crimen, nulla poena sine previa lege penali. Lembra, então, na mesma 

obra, o novo gosto dos autores nacionais pela doutrina germânica e “suas dificuldades 

abstrusas, próprias da mentalidade alemã, indigestas para a clareza realística do 

pensamento latino”8.  

Certamente, continuaria construindo uma doutrina de fundo nacional, sem 

desconhecer os funcionalismos, as construções que carregaram ação com novos 

elementos, e que, mesmo apurando a dogmática, não impedem violações à liberdade. 

Aliás, também já dizia que é ingênuo supor que uma teoria dogmática possa “servir como 

dique às consequências políticas de novas concepções de Estado”9, trazendo à luz formas 

de burlar o princípio da legalidade. Este pensamento é atualizado pela doutrina de Ana 

 
7 Disponível em: ww.atom.fpc.ba.gov.br/index.php/informacoes-sobre-o-posicionamento-critico-do-

professor-da-faculdade-de-direito-da-ufba-raul-affonso-nogueira-chaves-quando-palestrava-na-

superintendencia-regional-da-bahia-do-departamento-policia-federal. Acesso em 6 de set. 2021. 
8 O Professor convoca, em verdade, o pensamento e Moniz Sodré para referir-se aos alemães, aos quais 

define como dolicocéfalos. Em: CHAVES, Raul Afonso Nogueira. Da tipicidade penal. Bahia: Artes 

Gráficas, 1958. 
9Idem, p.94 
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Elisa Bechara10 que alerta para o uso de elementos normativos no tipo, de caráter 

indeterminado que impedem a correta interpretação do injusto, das chamadas cláusulas 

gerais, para a normatização do dolo recursos que, apesar de não ferirem o princípio, 

significam ampliação arbitrária da intervenção do direito penal. Por isto, disse Raul 

Chaves não há como conter o Estado quando este se arma de poderes repressivos como 

ocorreu na terra do Tatbestand11. 

Produziu, para o acesso à Cátedra de Direito Penal um dos raros, senão único, 

trabalho dobre os Crimes de Responsabilidade, tecendo críticas vigorosas ao texto do 

legislador, inclusive à própria denominação da lei que mais propriamente deveria ser 

Crimes contra a Constituição, ao uso de termos vagos, imprecisos utilizados que podem 

levar a uma tipificação perigosa e arbitrária. 

Reduzir Raul Chaves às suas obras, ou às suas conferências, ou às suas atitudes, 

pode revelar muito dessa impressionante figura, todavia, ele é um personagem 

insuscetível de definição porque transcende a esfera objetiva, situando-se, mais 

propriamente, como uma experiência quase mística. 

Estes professores foram personagens que encenaram com muito talento, 

investidos das melhores qualidades da justiça e do direito. As cortinas não se fecham para 

eles, como se fora o fim de uma apresentação grandiosa, porque todos deixaram bons 

discípulos prontos a, cotidianamente, contribuir para que a Faculdade de Direito da UFBa. 

cumpra, de forma competente, suas atribuições. 
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EL SECRETO EMPRESARIAL Y LA PROTECCIÓN DE DATOS. UN BREVE 

ENFOQUE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO BRASILERO 

Marta Carolina Giménez Pereira1 

Mayana Barbosa Oliveira2 

 

RESUMEN: Este artículo aborda la viabilidad legal de la protección de datos de los más 

variados tipos a través del instituto del secreto empresarial.  Presenta aspectos conceptuales y 

teóricos aún nuevos para la ciencia jurídica y los relaciona con la legislación nacional y 

supranacional. La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica, así como la revisión 

de literatura nacional y extranjera. 

 

Palabras-clave: privacidad. Datos. big data. secreto empresarial. Propiedad Intelectual. 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

¿Qué es lo más valioso que posee una empresa? Tomando el ejemplo de la sociedad 

“Google”, una de las mayores empresas del mundo, es fácil concluir que sus mayores activos 

no son de índole material. El mayor valor que “Google” ostenta, más allá de su propia marca 

posicionada como la segunda más valiosa en el mundo con un valor estimado en 167,7 billones 

de dólares3, son los millares de datos que detiene cuyo valor resulta imposible de 

dimensionarse.  

Se trate de una tienda pequeña que mantiene un registro de proveedores o de una 

empresa tecnológica de mayor porte como la citada en el párrafo anterior que almacena datos, 

comparte y desarrolla nuevas tecnologías a partir de las informaciones de que dispone, los datos 

fungen como un capital esencial para el sostenimiento de la empresa en una moderna sociedad 

que marcha al ritmo de los avances tecnológicos. 

 
1 Doutora em Direito pelo Instituto de Investigaciones Jurídicas da Universidad Nacional Autónoma de Mexico 

(IIJ UNAM). Pós-Doutora em Direito pela Faculdade Meridional (IMED), Brasil. Pós-Doutora em Direito pela 

MICHR de la Universidad "Mediterranea" de Reggio Calabria, Italia. Professora Pesquisadora Visitante do 

Programa de Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Líder do Grupo de Pesquisa 

Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias (PINTEC) na UFBA, membro do Grupo de Estudos em 

Desenvolvimento, Inovação e Propriedade Intelectual (GEDIPI) na IMED e do Seminario Permanente en 

Propiedad Intelectual (SEPEPI) do IIJ UNAM, México. E-mail: magipe@hotmail.com. 
2 Advogada. Mestranda do Programa de Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Mediadora e árbitra credenciada perante o Ministério da Cultura para atuação na resolução de conflitos relativos 

a Direitos Autorais. Membro do Grupo de Pesquisa Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias (PINTEC). 
3 FORBES. Las 100 marcas más valiosas del mundo, número del 22 de mayo de 2019. Disponível em: 

https://forbes.com.br/listas/2019/05/as-100-marcas-mais-valiosas-do-mundo-em-2019. Acesso em: 27 set. 2020. 

mailto:magipe@hotmail.com
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En entrevista para la Wipo Magazine, en su edición de octubre 2019, el Director General 

de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI), Francis Gurry, 

anunciaba que estamos frente a una cuestión fundamental para la Propiedad Industrial4. 

Sobre la Propiedad Industrial es posible afirmar que la misma es la disciplina del 

derecho que cuida de los bienes intangibles empresariales ocupándose de los mecanismos 

jurídicos que se destinan a delimitar, regular y tutelar los más diversos de esos bienes que 

representan un efectivo valor económico en el ámbito empresarial. 

A su vez, los derechos de esa disciplina se encuentran dentro de los derechos de 

Propiedad Intelectual. Así, éstos engloban dos vertientes bien diferenciadas, a saber: a) 

Derecho de Autor y Derechos Conexos, rama que se ocupa de las obras artísticas, científicas, 

literarias y audiovisuales en general; y b) Derecho de Propiedad Industrial, ya mencionado, que 

comprende por su parte las marcas de fábrica y de comercio, patentes de invención, modelos 

de utilidad y los dibujos y modelos industriales. También comprende los circuitos integrados, 

los derechos de obtentores vegetales, los secretos empresariales (industriales y comerciales), el 

nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la 

competencia desleal5. 

Ante lo mencionado, el presente trabajo posee el propósito de discutir la relación entre 

la figura de secreto empresarial y la protección de datos personales, principalmente en lo que 

se refiere a privacidad, presentando desafíos para una convivencia armónica entre ambos. 

Para la construcción del presente estudio se utilizó la técnica de investigación 

bibliográfica y los métodos deductivo y dialéctico. 

El trabajo se divide en cinco partes. En el primer tópico, se aborda la figura del secreto 

empresarial. En la segunda parte, se describe la relevancia del fenómeno denominado “big 

data” dentro del marco de la Propiedad Industrial, presentando aspectos a ser contemplados 

por el derecho, como ser, el respeto al principio constitucional de privacidad y de los principios 

éticos que deben ser observados en las relaciones comerciales, en especial el que se vincula 

con la transparencia. Ya en el tercer ítem, se esbozan los desafíos a ser presentados con la 

llegada de la Ley General de Protección de Datos en Brasil, de reciente incorporación6, en la 

 
4 GURRY, Francis, “Intellectual property in a data-driven world”, en entrevista concedida a la WIPO Magazine, 

no 5., octubre 2019, Ginebra (Suiza), pp. 2 y ss., Disponível em:: 

https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2019/wipo_pub_121_2019_05.pdf. Acesso em: 

27 set. 2020. 
5 PEREIRA, Marta Gimenez. Efectos de la Protección de Patentes Farmacéuticas. Un análisis de Propiedad 

Intelectual. 1. Ed. Tirant lo Blanch, Ciudad de México, 2017, p. 27. 
6 Apenas en 2020 ha entrado en vigor en Brasil. 
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búsqueda de una gestión de éstos que vele por su correcta privacidad y proteja las empresas de 

aquellos actos que configuran competencia desleal.  

 

2 DELINEAMIENTOS DEL SECRETO EMPRESARIAL Y LA PROTECCIÓN DE 

DATOS 

 

El secreto empresarial, ya sea comercial o industrial, puede ser definido como toda 

información comercialmente útil que, mantenida en secreto, garantiza a su detentor una 

posición privilegiada ante sus competidores7. 

La OMPI indica tres características para que pueda delinearse tal concepto. La primera 

de ellas consiste en el hecho de que la información no puede ser conocida, ya sea por el público, 

ya sea por el círculo de probables competidores comerciales. La segunda característica es que 

tal desconocimiento debe conllevar algún tipo de ventaja económica para su propietario, es 

decir, que ésta sea el efecto o la consecuencia que surge de la no divulgación. Por último, esta 

figura debe ser objeto de esfuerzos razonables para mantener su cualidad de secreto8, como se 

explicará en detalle más adelante de conformidad con la normativa internacional. 

Quizás la última de las características mencionadas sea la más significativa y la que 

justifica que la figura conserve su cualidad. El valor del secreto empresarial proviene de su 

confidencialidad. Luego, toda información de carácter público o que pueda ser fácilmente 

accesible por un número no restringido de personas, no puede ser considerada como secreto 

empresarial. 

Cabe resaltar la gran extensión del concepto, que abarca tanto aspectos técnicos como 

comerciales, incluyendo también los datos personales9. Así, cualquier información puede ser 

considerada como secreto empresarial, sea ella de naturaleza técnica, procedimental, 

metodológica, científica, financiera o de otra índole. En consecuencia, las fórmulas, las recetas, 

las informaciones técnicas usadas en un proceso de fabricación, los métodos, las rutinas o 

 
7 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION [WIPO], Ginebra (Suiza), p. 5., edición en 

internet: https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_4_learning_points.pdf, 

consultada el 27 de setiembre de 2020. 
8 Se lee a la letra: “A trade secret is defined as any information that is: (1) Not generally known to the relevant 

business circles or to the public; (2) confers some sort of economic benefit on its owner. This benefit must derive 

specifically from the fact that it is not generally known, and not just from the value of the information itself; and 

(3) the subject of reasonable efforts to maintain its secrecy. A trade secret continues for as long as the information 

is maintained as a trade secret”, ibídem, p. 5. 

 
9 FEKETE, Elizabeth Kasznar, O Regime Jurídico do Segredo de Indústria e Comércio no Direito Brasileiro, 

Editorial Forense, Rio de Janeiro (Brasil), 2003, pp. 65-66. 

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_4_learning_points.pdf
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procedimientos de gerenciamiento de negocios, los planos o procesos de negocios, las 

condiciones de pago, los cálculos (de precios, de ofertas a clientes, por citar algunos), las 

especificaciones del producto, las informaciones sobre materias primas utilizadas, las 

informaciones sobre el patrimonio de la empresa, los datos de prueba, los diseños o esbozos 

técnicos, las especificaciones de ingeniería, los análisis o anotaciones, los códigos fuente, los 

códigos objeto, los datos electrónicos, las compilaciones, las informaciones contractuales, la 

compilación de informaciones usadas por un intervalo de tiempo, los catálogos de proveedores 

o los de clientes, los banco de datos e inclusive los datos personales o los datos sensibles, entran 

dentro del rango de esta figura. 

Las informaciones pueden caracterizarse como secreto empresarial de forma aislada o 

pueden presentarse como un conjunto de datos considerados de forma integrada. 

Es importante recalcar el sentido finalístico o teleológico de la protección jurídica 

atribuida a esta figura, buscando su mejor comprensión hermenéutica. En efecto, la protección 

del secreto empresarial se fundamenta como una especie de protección a los actos que 

constituyen competencia desleal. 

La doctrina sugiere que las reglas de las leyes anticompetitivas tendrían finalmente 

como objetivo proteger a la empresa10. Empero, esta perspectiva es impugnada por Oliveira 

Ascensão, quien defendió que los delitos de competencia desleal están tipificados como delitos 

de mera actividad, independientemente de la identificación de un bien jurídico objeto de 

protección11. 

Otra perspectiva ve la protección contra la competencia desleal como protección de la 

Propiedad intelectual, por lo que el objeto sería la protección de los derechos sobre bienes 

inmateriales o de un monopolio, significando una lesión a los derechos de Propiedad 

Industrial12. Una última postura, representada por Brito Filomeno, sostiene que la protección 

contra la competencia desleal tiene como objetivo último la protección del consumidor. Al 

representar al destinatario final de la relación de consumo, éste corre el riesgo de ser engañado 

por actos de competencia desleal13. 

 
10 CORREIA, A. Ferrer, Lições de Direito Comercial, Vol. I, Editorial Lex, Coimbra (Portugal), 1973, p. 245. 

 
11 ASCENSÃO, J. Oliveira, Concorrência Desleal, Editorial Coimbra, Lisboa (Portugal), 1994, p. 21-55. 

 
12 MENÉNDEZ, Aurélio, La competencia desleal, Ediciones Civilitas, Madrid (España), 1988, p. 33. 

 
13 FILOMENO, José Geraldo Brito et al, Código Brasileiro de defesa do consumidor comentado, Editorial 

Forense, Rio de Janeiro (Brasil), 2000, p. 86. 
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De hecho, el patrimonio inmaterial de la empresa, en especial este tipo de secretos que 

describimos, es objeto inmediato de leyes anticompetitivas, siendo ella misma la destinataria 

de la norma. No obstante, no se puede perder de vista que un análisis sistémico del asunto nos 

permite concluir que tanto el consumidor como el propio orden económico son los destinatarios 

mediatos y teleológicamente esenciales de la protección jurídica atribuida a los secretos 

empresariales. 

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 (en adelante 

CUP), importante texto internacional que marca el inicio de una estructuración global en temas 

de Propiedad Intelectual, asegura en su artículo 10 bis la protección contra la competencia 

desleal. En su texto, el CUP conceptúa esta actividad de forma amplia, definiéndola como 

“cualquier acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o 

comercial”.14 

Sin embargo, es importante resaltar las críticas que se suscitan del Convenio, suscrito 

en París y reformado luego en numerosas ocasiones. El mismo se origina no en base a un 

análisis económico de los efectos de un sistema internacional de patentes, sino más bien y 

principalmente fundamentado en los derechos naturales de los inventores y la intención de cada 

país de proteger su propia tecnología, sin tener en cuenta los efectos que pudieran darse en el 

contexto internacional y dejando en un segundo plano a la finalidad de maximización de 

beneficios que la comunidad recibe de la actividad inventiva. Por otro lado, el Convenio, con 

sus modificaciones, no es un instrumento adecuado para llevar a la práctica los aspectos 

económicos que pueden fundamentar un sistema internacional de patentes. Sus normas se 

originan de muy diversos intereses nacionales, especialmente aquellos provenientes de los 

países industrializados y sin llevar mucho en cuenta aquellos originados de los países en vías 

de desarrollo y su particular situación frente al mundo globalizado15.  Éste arrojaba múltiples 

inconvenientes en el seno de la comunidad internacional y su sistema de patentes y adolecía de 

capacidad suficiente para solucionar el inconveniente de que la tecnología pasa a ser un bien 

público, y es entonces apropiada por los países que no la producían, sin incurrir en los costos 

que implica del régimen de patentes y su concesión, en ninguna de sus distintas etapas.  

 
14 Véase el texto del Convenio de París, edición en internet: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris. Acesso em: 

27 set. 2020. 

 
15 PEREIRA, Marta Gimenez, op.cit., p. 113. 

 

https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris
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Puntualizadas estas críticas, que merecen una consideración aparte16, cabe ahora 

adentrarnos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés), en el que aparece una 

definición más completa de la figura de la competencia desleal. En efecto, el artículo 39.2 del 

texto legal hace una expresa remisión al artículo 10 bis de la Convención CUP al destacar la 

importancia de la protección de las informaciones confidenciales. De acuerdo con el texto legal 

puede entenderse que:   

las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la 

información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a 

terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento 

de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en 

que dicha información: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como 

cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, 

generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas 

introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de 

información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por ser secreta; 

y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para 

mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la 

controla17.  

 

De esta tesitura legal surge que para que la información haga derecho a tal protección, 

son listados los siguientes requisitos, como se anticipó más arriba: i) que no sea conocida en 

general ni fácilmente accesible; ii) que alcance un valor comercial en virtud de su secrecía; iii) 

que se adopten precauciones razonables para mantenerla en secreto. 

El mismo artículo, en su inciso tercero, impone además impone a los países miembros 

la obligación de garantizar la protección de los datos confidenciales en situaciones en las que 

las agencias gubernamentales requieran la presentación de dichos datos como condición para 

la comercialización de medicamentos o productos químicos, absteniéndose de cualquier 

divulgación, excepto aquellos esenciales para la protección del público18. Sobre este inciso, 

denominado mayormente data protection y que ha sido foco de un amplio debate en distintas 

rondas negociadoras y que se relaciona con lo que se denomina ADPIC PLUS, la moderna 

tendencia de países desarrollados en ampliar las medidas proteccionistas para sus mercados 

 
16 Consultar ibídem, pp. 113 y ss. 

 
17 Véase el texto de ADPIC, edición en internet: 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf. Acesso em: 27 set. 2020 

 
18 Ibídem 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/ta_docs_s/1_tripsandconventions_s.pdf
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innovadores, no ahondaremos en este estudio y lo citamos tan sólo a modo de referencia para 

ilustrar hasta dónde pudieran llegar los datos protegidos19. 

A pesar de esta amplia protección que aparece con ADPIC, no existe un requisito 

de registro para garantizar dicha protección, como se requiere para otros institutos de propiedad 

industrial, como por ejemplo las marcas y las patentes, otras figuras de Propiedad Industrial. 

Por tanto, la protección de los secretos no está limitada en el tiempo, teniendo efecto inmediato. 

Ocurre sin embargo que la protección asegurada a los secretos de este tipo no 

impide que los mismos sean descubiertos por medios lícitos y éticos, como por ejemplo una 

invención independiente o por ingeniería inversa. Así, la protección del secreto apenas protege 

contra lo que se entiende en doctrina como competencia desleal. 

En el ámbito brasilero, la Ley de Propiedad Industrial N° 9.279/96, dispone en su 

artículo 2 que la protección de los derechos de Propiedad Industrial se efectúa, entre otros, 

mediante la represión de la competencia desleal (ítem V) 20. Esta ley sanciona en diferentes 

artículos sobre responsabilidad penal y civil por la práctica de competencia desleal, lo que 

refuerza el principio de independencia entre los dos ámbitos. 

En el ámbito penal, nos ceñiremos únicamente a observar los puntos XI y XII del 

art. 195 de la misma ley ya que son las que interesan a nuestro objeto de estudio. Dichos incisos 

conllevan una sanción de tres meses a un año, o una multa a quienes:  

XI. divulga, explora o utiliza, sin autorización, conocimientos, 

informaciones o datos confidenciales, utilizables en la industria, 

comercio o prestación de servicios, excluidos aquellos que sean de 

conocimiento público o que sean evidentes para un técnico en el asunto, 

de los que tuvo acceso mediante relación contractual o de empleo, 

incluso después del término del contrato; XII. divulga, explota o utiliza, 

sin autorización, conocimientos o informaciones a que se refiere el 

inciso anterior, obtenidos por medios ilícitos o a los que tuvo acceso 

mediante fraude21.  

 

Ya en el ámbito civil, el artículo 209 prevé el derecho a la indemnización por daños y 

 
19 Consultar GIMENEZ PEREIRA, Marta, “Protección de datos de prueba y su exclusividad en medicamentos y 

agroquímicos. La interpretación del articulo 39.3 ADPIC” en Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM, 

v. 14., n. 1, e32530, año 2019, edición en internet: 

<https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/32530/pdf>, consultada el 27 septiembre 2020. 

 
20 El mencionado artículo 2 dispone textualmente: “La protección de los derechos relativos a la Propiedad 

Industrial, considerado su interés social y el desarrollo tecnológico y económico del País, efectúase mediante: I. 

concesión de patentes de invención y de modelo de utilidad; II. concesión de registro de diseño industrial; 

III. concesión de registro de marca; IV. represión de las falsas indicaciones geográficas; y V. represión de la 

competencia desleal”. Véase el texto de la ley en edición en internet: 

<http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Brazil/SPA/L9279sA.asp>, consultada el 27 septiembre 2020. 
21 Véase el texto de la ley en edición en internet: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br003es.pdf>, 

consultada el 27 septiembre 2020. 

https://periodicos.ufsm.br/revistadireito/article/view/32530/pdf
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perjuicios que resultaren de actos de violación de los derechos de Propiedad Industrial y actos 

de competencia desleal no previstos en esta Ley22. 

Por su parte, la Ley General de Protección de Datos N° 13.709/18 (en adelante 

LGPD)23, menciona el término “secreto comercial e industrial” trece veces, en nueve artículos 

diferentes, lo que denota una cifra muy superior a la propia Ley de Propiedad Industrial.  

Al respecto, la observación que surge es que en todos estos artículos, el secreto 

empresarial es visto como una especie de excepción legal, que limita los derechos de los 

usuarios cuando colisionan y, en ocasiones, como objeto de protección por parte del órgano 

denominado Autoridad Nacional de Protección de Datos (en adelante ANPD) lo que revela la 

urgencia de discutir, con base al ordenamiento jurídico vigente, prácticas que armonicen la 

relación entre protección de datos y la tutela de los secretos en análisis. 

 

3 RELEVANCIA DEL BIG DATA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LA 

PROPIEDAD INDUSTRIAL  

 

Con el advenimiento de lo que hoy la doctrina llama “big data”, la protección de datos 

personales se ha convertido en un tema sensible. El término se utilizó por primera vez en un 

artículo científico publicado en 1997 por Michel Cox y David Ellsworth, investigadores de la 

Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), para describir un gran 

volumen de datos24. 

Según Shoshana, nuestra sociedad vive el establecimiento de un nuevo modelo 

económico marcado por la monetización de los datos, es lo que la autora denomina 'capitalismo 

de vigilancia'25. La autora describe este nuevo modelo económico, en pleno desarrollo, como 

la lógica de acumulación actualmente institucionalizada que produce ensamblajes en 

híperescala de datos objetivos y subjetivos sobre los individuos y sus hábitats con el fin de 

conocer, controlar y modificar comportamientos26. 

 
22 Cfr. Ibídem 
23 Vide texto de la ley en edición en internet: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/l13709.htm>, consultada el 28 septiembre 2020. 

 
24 COX Michel; ELLSWORTH David, “Managing big data for scientific visualization”, en ACM  Siggraph, 

edición en internet:: 

<https://www.researchgate.net/publication/238704525_Managing_big_data_for_scientific_visualization>, 

consultada el 23 septiembre 2020. 
25 ZUBOFF, Shoshana, “Big Other: Capitalismo de vigilância e perspectivas para uma civilização de informação”, 

en BRUNO, Fernanda et al., Tecnopolíticas da vigilância: perspectivas da margem, Editorial Boitempo, San Pablo 

(Brasil), 2018, p. 18. 
26 Ibídem, p. 57. 

https://www.researchgate.net/publication/238704525_Managing_big_data_for_scientific_visualization
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En una entrevista reciente concedida a la Revista de la OMPI, la Wipo Magazine, 

el director general de la OMPI destacó la necesidad de un amplio debate entre los países 

miembros de la Organización sobre la efectividad del sistema actual de Propiedad Intelectual 

para abordar cuestiones que surgen de tecnologías basadas en datos. La atención de la OMPI a 

la cuestión se justifica por la creciente recopilación, almacenamiento y transferencia de datos 

por parte de empresas, ya sean privadas o públicas27. 

La escasa disposición legal sobre la protección de los secretos empresariales en los 

acuerdos internacionales, ya abordada en este documento, enfrenta ahora nuevos desafíos ante 

el gran volumen de datos personales que son tratados por empresas públicas y privadas, lo cual 

abordaremos a continuación. 

 

3.1 DESAFÍOS A ENFRENTAR 

 

La protección de datos, aunque sea de naturaleza privada en cuanto secreto empresarial, 

y el respeto de los principios éticos son dos aspectos que, a pesar de a primera vista parecer 

antagónicos, deben convivir de forma armónica en el entorno empresarial, posibilitando la 

lucha contra la competencia desleal.  

La preocupación de la Propiedad Intelectual de proteger datos, a través de una 

legislación anticompetitiva, debe ceñirse al hecho de que gran parte de esta información 

comercial protegida por secreto empresarial son datos personales.  

La defensa de la protección de la base de datos mediante el secreto empresarial no 

significa en modo alguno que los datos personales de terceros, considerados individualmente, 

sean considerados propiedad inmaterial de la empresa detentora del secreto. Cabe tener en 

cuenta que tales datos representan derechos individuales personalísimos que, en los términos 

del art. 5 inciso X de la Constitución Federal de Brasil son inviolables28. Es importante también 

 
27 Así manifestaba a la letra: “We do have to take note of the fact that advanced data-driven digital technology is 

clearly the dominant force in economic production and distribution within the digital economy. We also have to 

ask if the statistics reveal increasing use in relation to the industrial economy or if they also apply to the digital 

economy. How effective the classical IP system will be in addressing all of the issues arising from the data-driven 

technologies that dominate in the digital economy remains unclear. Undoubtedly, these will pose significant 

challenges for IP policymakers… At present, there is broad agreement that making data available is a good thing 

for the development of useful and beneficial products and services. However, governments cannot reasonably 

require companies to share their confidential data with competitors”. GURRY, Francis, “Intellectual property in 

a data-driven world”, en entrevista concedida a la WIPO Magazine, no 5., octubre 2019, Ginebra (Suiza), pp. 4-5, 

edición en internet: 

<https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2019/wipo_pub_121_2019_05.pdf>, 

consultada el 27 de setiembre de 2020. 
28 Véase el texto de la ley en edición en internet: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 28 set. 2020. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2019/wipo_pub_121_2019_05.pdf
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señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 12 y de forma 

concordante reconoce la privacidad como un derecho humano fundamental29. 

Por tanto, a pesar de estar incluidos en el "acervo" inmaterial de la empresa, los datos 

protegidos por secreto empresarial, en teoría, no podrían ser objeto de uso o cesión sin 

autorización de los titulares.  

No obstante este impedimento, las empresas de alta tecnología han cometido numerosas 

violaciones en este sentido durante las últimas décadas.  

De hecho, ilustrando la cuestión, mencionamos algunos casos según el informe de fuga 

y filtración de datos, ocurridos inclusive en el año 202030: 

• Una base de datos desprotegida de la aplicación “Peekaboo Moments”, donde los 

padres publican fotos y videos de sus hijos, ha sido difundida. Un número no revelado de 

direcciones de correo electrónico, datos de ubicación geográfica, datos detallados del 

dispositivo y enlaces a fotos y videos publicados por los padres se vieron afectados. 

• Se ha dejado desprotegida en la web una base de datos de soporte al cliente con más 

de 280 millones de registros de clientes de la firma “Microsoft”. La base de datos expuesta de 

esta empresa reveló direcciones de correo electrónico, direcciones IP y detalles de casos de 

soporte. 

• “TH Suite”, un sistema de punto de venta de dispensarios de marihuana en los Estados 

Unidos, divulgó información personal perteneciente a más de 85.000 pacientes de marihuana 

medicinal y usuarios recreativos después de dejar su base de datos desprotegida. La violación 

de datos afectó nombres, fechas de nacimiento, números de teléfono, correos electrónicos, 

direcciones, nombres de pacientes y números de identificación médica, así como la variedad 

de cannabis y las cantidades compradas, costos totales de transacción, fecha de recepción y 

fotografías y escaneados de de documentos gubernamentales y sus empleados. 

• Más de 10.6 millones de huéspedes de hoteles que se alojaron en el afamado “MGM 

Resorts”; tenían su información personal publicada en un foro de piratas informáticos 

(hackers). El conjunto de datos expuestos incluye nombres, domicilios, números de teléfono, 

correos electrónicos y fechas de nacimiento de antiguos huéspedes del hotel. Actualizado en 

fecha 15 de julio de 2020, los investigadores encontraron 142 millones de registros personales 

de antiguos huéspedes del hotel en mención en venta en la dark web, lo que sugiere que la 

 
29 Consultar el texto de la ley en edición en internet: 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf. Acesso em: 28 set. 2020. 

 
30 TURNER, Steve, 2020 Data Breaches. The Worst So Far, edición en internet: 

https://www.identityforce.com/blog/2020-data-breaches, consultada el 23 septiembre 2020. 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
https://www.identityforce.com/blog/2020-data-breaches
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violación original fue mayor de lo anunciado anteriormente. 

• La aplicación de fotografía denominada “PhotoSquared”, expuso la información 

personal y las fotos de 100.000 personas que descargaron la aplicación. 

• “Whisper”, una aplicación anónima para compartir secretos, dejó la información de 

los miembros expuesta en una base de datos no segura y aunque la aplicación no recopila 

nombres, la base de datos incluye apodos, edades, etnias, géneros y datos de ubicación de más 

de 900 millones de usuarios. 

• El sitio web de lecciones de guitarra en línea “TrueFire”, notificó a sus usuarios que 

un pirata informático o hacker había obtenido acceso a nombres, direcciones, números de 

cuentas de tarjetas de pago, fechas de vencimiento de tarjetas y códigos de seguridad en los 

últimos seis meses. El número total de usuarios afectados aún se desconoce, pero lo que sí es 

sabido es que “TrueFire” tiene millones de usuarios en todo el mundo por lo que es posible 

dimensionar el daño causado. 

• Utilizando las credenciales de inicio de sesión de dos empleados a través de una 

aplicación de terceros utilizada para brindar servicios a los huéspedes, los hoteles “Marriott 

International” expusieron la información de 5.2 millones de huéspedes. La información 

personal de los huéspedes del hotel afectados incluye nombres, direcciones postales, 

direcciones de correo electrónico, números de teléfono, números de cuentas de lealtad y saldos 

de puntos, empresa, sexo, fechas de nacimiento, programas y números de fidelidad de las 

aerolíneas vinculadas, preferencias de habitación y preferencias de idioma. Como antecedente, 

ya en una violación de datos anterior, en 2018, los hoteles en mención habían expuesto la 

información personal de 500 millones de huéspedes. 

• Las credenciales de las más de 500.000 cuentas de teleconferencia de la plataforma 

conocida como “Zoom” se encontraron a la venta en la dark web y foros de piratas informáticos 

o hackers por solo 0,02 dólares. Las direcciones de correo electrónico, las contraseñas, las URL 

de reuniones personales y las claves de host se recopilan mediante un ataque de llenado de 

credenciales. 

• Se han puesto a la venta más de 267 millones de perfiles de la red social “Facebook” 

en la dark web por un total de 600 dólares. Los informes vinculan estos perfiles a la filtración 

de datos descubierta en diciembre, con información adicional de identificación personal 

adjunta, incluidas direcciones de correo electrónico. Los investigadores aún no están seguros 

de cómo se expusieron originalmente estos datos, pero señalaron que 16.8 millones de perfiles 

de Facebook ahora incluyen más información de las que se expusieron originalmente. 

• Un ataque de relleno de credenciales, utilizando identificaciones de usuario y 
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contraseñas previamente expuestas de la popular compañía de videojuegos “Nintendo”, dio a 

los hackers acceso a más de 160.000 cuentas de jugadores. Con el acceso no autorizado a las 

cuentas, los estafadores pudieron tener la posibilidad de comprar artículos digitales utilizando 

tarjetas almacenadas, así como ver información personal, incluido el nombre, fecha de 

nacimiento, sexo, país o región y dirección de correo electrónico. 

• Un fallo de seguridad en “Twitter” ha dejado expuesta la información de cuenta de 

usuarios comerciales de esta empresa de red social. No se reveló la cantidad de cuentas 

comerciales filtradas, pero las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y los 

últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta de crédito de sus usuarios comerciales se vieron 

afectados. 

• Un servidor desprotegido expuso los datos confidenciales pertenecientes a 60.000 

clientes de la empresa de software de investigación de historia familiar denominada 

“Ancestry.com”. Los detalles revelados incluyeron direcciones de correo electrónico, datos de 

geolocalización, direcciones IP, identificaciones de usuarios del sistema, mensajes de soporte 

y detalles técnicos. 

• La plataforma de creación de videos “Promo.com” confirmó que sus 22 millones de 

clientes tuvieron su información personal y de cuenta reveladas en una violación de datos de 

terceros. Los datos comprometidos incluían nombres, direcciones de correo electrónico, 

direcciones IP, ubicación del usuario, género y contraseñas cifradas. 

• Una base de datos inseguro develó la información de identificación personal (PII) de 

19 millones de clientes y empleados de la empresa de cosméticos “Avon”. La información 

filtrada incluyó nombres, números de teléfono, fechas de nacimiento, direcciones de correo 

electrónico y direcciones y coordenadas de geolocalización, así como otras informaciones 

técnicas. 

• Otras denuncias se han hecho respecto a empresas tan conocidas como “Instagram”, 

“TikTok”, “Youtube” de los perfiles de sus usuarios incluyendo, a más de los datos ya 

mencionados, la divulgación de si perfil pertenece o no a una empresa o si contiene anuncios.  

• De idéntico modo aconteció con la empresa “Freepik”, una base de datos de imágenes 

gratuita, que reconoció la divulgación de datos de 8.3 millones de usuarios ocurrida a través de 

un malware inyectado en su enlace, lo que derivó en la colecta de emails de todos estos 

seguidores e inclusive realizó el cifrado de contraseñas de 3.77 millones de ellos.  

• Por último, mencionamos el caso de un fabricante de dispositivos de rehabilitación de 

movimiento, “Dynasplint Systems, Inc.”, empresa que sufrió un ataque de cifrado en sus 

dispositivos comerciales que expuso la información personal y médica de 103.000 pacientes. 



78 
 

La información a la que se accedió incluyó nombres, direcciones, fechas de nacimiento, 

números de seguro social e información de índole médica. 

Los hechos denunciados aquí devienen, entre otros factores, por el desconocimieznto e 

inexperiencia de los usuarios, así como por la rapidez con la que se crean y difunden las nuevas 

prácticas de “data mining31”, dejando atrás las leyes y normativas existentes, dada la falta de 

disposición legal moderna que prevenga efectivamente tales arbitrariedades.  

Los usuarios se convierten en rehenes de las tecnologías32, como por ejemplo las redes 

sociales, las aplicaciones, los clubes de fidelización o membresías, entre otros, que son 

utilizadas por las empresas de vigilancia como “anzuelo”; para la captura de datos y conductas. 

Sin embargo, en este escenario, no existe una autonomía plena por parte de los usuarios, ya que 

la propia evolución de la vida en sociedad hace inevitable el suministro de datos.  

Al respecto, David Lyon sostiene que la ética relacionada con la acumulación de datos 

debe promover agendas y acciones políticas, y no ser encarada solamente como abstracta o 

desconectada. El autor no ignora el papel de las leyes, pero éstas, por regla general, no logran 

ponerse al día con las nuevas tecnologías y los nuevos contextos sociales que se imponen33. 

A pesar de las grandes deficiencias y problemáticas apuntadas, no se puede negar que 

el Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD), elaborado por la Unión 

Europea34, representó el gran hito en el tratamiento de las cuestiones éticas relacionadas con la 

protección de datos personales.  

La exigencia de un mayor rigor en la protección de datos establecida desde el RGPD 

ejerció presión en la misma línea sobre otros países, entre ellos Brasil. Así, ante tal presión 

internacional, Brasil promulgó la reciente y ya mencionada Ley General de Protección de Datos 

Personales (LGPD)35, que exige por parte de las empresas una nueva visión sobre cómo vienen 

almacenando y procesando los datos personales que recopilan. De esta forma, la Ley N° 

13.709/2018 impuso la identificación y restricción de acceso a los datos personales, estén o no 

configurados estratégicamente como secretos empresariales, además de conciliar dicha 

protección con el respeto a la privacidad y a los principios éticos como la transparencia. 

Según el artículo 2, inciso II, de la LGPD, se expone el fundamento de la 

 
31 Concepto de minería de datos o exploración de datos y el conjunto de sus técnicas y tecnologías a tal efecto. 
32 ZUBOFF, 2018, p. 58. 
33 LYON, David, “Cultura da Vigilância: Envolvimento, exposição, e ética na modernidade digital”, en BRUNO, 

Fernanda et al., Tecnopolíticas da vigilância: perspectivas da margem, Editorial Boitempo, San Pablo (Brasil), 

2018, p. 171. 
34 Véase el texto de la ley en edición en internet: <https://gdpr-info.eu/>, consultada el 28 septiembre 2020. 
35 Cfr. Ibídem 
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autodeterminación informativa en la disciplina de protección de datos y, de forma 

complementaria, su artículo 6, inciso VI, reclama atención al principio de transparencia a través 

de la “garantía, a los titulares, de informaciones claras, veraces y de fácil acceso sobre la 

ejecución del tratamiento (de datos) y los respectivos agentes de tratamiento, observando los 

secretos comercial e industrial”36. 

Si, por un lado, la llegada de la LGPD impone a las empresas la necesidad de establecer 

prácticas seguras para el tratamiento de los datos desde sus activos intangibles, la 

implementación de una gestión eficiente y segura de estos datos puede otorgar a estas empresas 

una mayor protección para datos que puedan clasificarse como secreto empresarial.  

La filtración de datos personales contenidos en bases de datos corporativas, tales como 

los casos ya enumerados, además de causar daños graves al usuario, genera perjuicios 

económicas directos e indirectos a la empresa detentora de la información, posibilitando su uso 

por parte de sus competidores directos, lo cual no es un mal menor que incide incluso en la 

propia imagen de la empresa. 

Quien quiera mantener cierta información como secreto empresarial debe limitar e 

identificar a las personas que tendrán acceso a ella, no solo a través de contratos de 

confidencialidad, por ejemplo, sino también utilizando recursos tecnológicos, a saber: 

contraseñas de acceso, cifrado, entre otros. Esto se debe al hecho de que, al volverse pública o 

accesible, la información deja de ser clasificada como secreto empresarial, perdiendo, por ende, 

la posible protección legal que le pueda ser atribuida. 

 

4 CONCLUSIÓN 

 

El presente trabajo abordó la protección jurídica que otorga la Propiedad Industrial a 

los datos de naturaleza privada que aparecen dentro de la particular figura del secreto 

empresarial. A partir del análisis bibliográfico, hemos presentado conceptos esenciales sobre 

los institutos jurídicos relacionados con el tema. 

A pesar de que la legislación a nivel nacional y supranacional sobre este secreto es 

escasa, y el mismo instituto bastante sui generis dentro de la propia materia de Propiedad 

Intelectual, la finalidad de la protección anticompetitiva se justifica por la protección inmediata 

de los bienes inmateriales de toda empresa, pero la protección mediata y teleológica del 

 
36 Cfr. texto de la ley en edición en internet: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2018/lei/l13709.htm>, consultada el 29 septiembre 2020. 
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consumidor y el orden económico se imponen, ante todo, como se ha propuesto asentar y 

priorizar el presente estudio.  

En este sentido, destacamos la atención de la OMPI dada al tema, especialmente con 

respecto al escenario actual existente en lo que se refiere al almacenamiento, procesamiento y 

transferencia de datos personales en todo el mundo, cuyo cuidado se maximiza considerando 

la rapidez con que se transmite la información tecnológica, así como los constantes avances en 

esta materia. 

La preocupación por el respeto a cuestiones de privacidad es fundamental y prioritaria 

cuando del usuario, como ser humano que es, se trata. Por otro lado, con la llegada de la LGPD, 

se ha vuelto aún más esencial para la supervivencia de las empresas, en un mercado altamente 

competitivo, identificar y restringir el acceso a los datos que quieren proteger a través del 

secreto empresarial.  

A partir de este análisis, destacamos la importancia del tema para que las empresas 

nacionales puedan defenderse simultáneamente en un entorno comercial mayúsculamente 

tecnológico y competitivo, así como seguir los lineamientos y directrices que presenta la nueva 

legislación de protección de datos, implementando una política de transparencia y respeto a los 

consumidores, quienes representan, en definitiva, los destinatarios finales y principales de la 

legislación anticompetitiva. 
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–  130 ANOS DEPOIS – CONTRIBUTOS DOS ATUAIS PROFESSORES E 

PROFESSORA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL DA FDUFBA EM PROL DOS 

IDEAIS DE 1891 

 

Misael Neto Bispo da França1 

 

“...É como fiéis dessa vocação que nos despedimos desta Casa. Na 

verdade, deixamos apenas as suas paredes. A sua tradição, o seu 

espírito, os seus numes tutelares levamos conosco, reunidos numa arca 

santa que nos seguirá pelos novos acampamentos. Com eles, 

franquearemos juntos, alunos e mestres, as soleiras da nova morada. 

Trocamos de casa, não trocamos de ideais.” (Nelson Sampaio, 1961) 

 

Resumo: A produção científica dos atuais professores e professoras de Direito 

Processual Penal da UFBA tem buscado contribuir para uma diversidade de enfoques sobre o 

seu objeto de estudo e, então, para a democratização do conhecimento acerca da dogmática 

processual penal e sua enciclopédia. Com isto, propõe-se a elaboração de um de Direito 

Processual Penal que sintetize essa pluralidade de olhares, sempre partindo dos ideais 

republicanos presentes na Faculdade de Direito da UFBA, nos seus 130 anos de existência. 

 

Palavras-chave: processo penal; diversidade; conceito 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As palavras do professor Nelson Sampaio, na epígrafe, foram proferidas a 24 de maio 

de 1961, por ocasião da despedida da sede da Faculdade de Direito da Bahia do Portão da 

Piedade. O aceno à vida nova, que passaria a fluir na atual edificação da Rua da Paz, trazia o 

tom de exortação à comunidade da Velha Faculdade, no sentido de perpetuar os seus ideais 

para além do espaço físico.2 

 Desejava o ilustre Mestre que o espírito republicano que animara aquela Egrégia Casa, 

desde os seus primórdios, iluminasse seus discípulos e discípulas, que deveriam zelar por ele 

nas décadas ulteriores, nas múltiplas vertentes da ciência do Direito. 

 Tal missão, felizmente, tem contado com o fiel cumprimento por parte de seus 

alunos(as), funcionários(as) e professores(as), sempre atentos(as) à importância da hoje 

Faculdade de Direito da UFBA para o cenário jurídico do país. 

 
1 Doutor em Direito pela UFBA; professor de Direito Processual Penal e Prática Jurídica Penal da UFBA; Analista 

Jurídico do MPF. juridicoabr@gmail.com  
2 GIDI, Antonio. Anotações para uma história da Faculdade de Direito da Bahia. Salvador: Faculdade de 

Direito da UFBA, 1991. 

mailto:juridicoabr@gmail.com
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 A cadeira de Direito Processual Penal – denominação atual da disciplina que já foi 

chamada de Direito Judiciário Penal e, ainda, Processo Criminal, Civil e Comercial -, nestes 

130 anos de vida, nunca faltou ao compromisso em tela. O nobre ofício de lecionar sobre o 

sistema de justiça criminal, com destaque para a processualística, foi exercido por grandes 

nomes do Direito baiano, com projeção nacional.3 

Luminares do quilate do Desembargador Paranhos Montenegro (integrante da primeira 

Congregação), Adhemar Raymundo da Silva (alçado a Ministro do extinto Tribunal Federal de 

Recursos, hoje Superior Tribunal de Justiça), Edson O’Dwyer (eminente tribuno no Júri e 

pensador das reformas do CPP) e Raimundo Viana (ilustre advogado que ocupou o cargo de 

Procurador-Geral do Estado da Bahia). 

Atualmente, seis profissionais do Direito cuidam da disciplina na UFBA. Oriundos da 

Advocacia e do Ministério Público, contribuem para uma diversidade de enfoques sobre o seu 

objeto de estudo e, então, para a democratização do conhecimento acerca da dogmática 

processual penal e sua enciclopédia. 

Numa miríade de saberes, reuni as reflexões dos meus colegas de cátedra, César de 

Faria Jr., Elmir Duclerc, Fabiano Pimentel, Thaize de Carvalho e Vladimir Aras, para conceber 

um conceito de Direito Processual Penal que sintetize a pluralidade de olhares sobre o processo 

penal e seu papel no ordenamento jurídico pátrio hodierno. 

 

2 POR UMA CONCEPÇÃO CONSTITUCIONALIZADA DE PROCESSO 

PENAL ANCORADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE 

 

 O professor César de Faria Jr., em sua tese de doutoramento na UFBA, indagou sobre 

a existência de um “processo penal do inimigo”, valendo-se das considerações de Jakobs e seu 

funcionalismo sistêmico. Neste sentido a tese revela a relação instrumental que habita entre 

Direito Penal e Direito Processual Penal, sem olvidar da autonomia epistemológica deste 

último. 

 Ponto de relevo no estudo em comento diz respeito aos esforços em prol da 

constitucionalização do processo penal, pela filtragem da proporcionalidade. Nas palavras 

exatas do nobre professor, 

 

 
3 ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Faculdade de Direito da Bahia – processo histórico e agentes de criação da 

Faculdade Livre no final do século XIX. Salvador: Fundação Faculdade de Direito da Bahia, 2015. 
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O Direito Processual Penal [...] passa a ser encarado, agora mais 

do que nunca, como o ramo do Direito que sintetiza de maneira 

mais evidente o conflito entre o ius puniendi do Estado e o ius 

libertatis do particular. Não se trata, aqui, de um mero 

ordenamento acerca da marcha processual, mas da exteriorização 

do modo pelo qual o sistema jurídico-político resolve aquele 

conflito. Este é, portanto, o campo preferencial para a utilização 

da proporcionalidade enquanto instrumento de ponderação e 

concreção de direitos e garantias fundamentais, capaz de 

resguardar, com primazia, o núcleo essencial dos interesses 

basilares em colisão.4  

 

Depreende-se do excerto que o Direito Processual Penal, para além de tratar do como 

da resolução de conflitos desencadeados pela prática de um fato etiquetado de infração penal, 

deve garantir os direitos e garantias fundamentais em jogo, passando pelo juízo de 

proporcionalidade em sentido estrito, buscando ponderar entre os interesse colidentes. 

Complemento tal reflexão com um registro. O Direito Processual Penal que se queira, 

efetivamente, constitucionalizado deve garantir, ao máximo, a liberdade ambulatorial, que terá, 

sempre, maior peso no conflito de interesses inerente ao caso penal, sem descurar dos direitos 

da vítima.  

Isto porque o Direito Penal e o processo correlato voltam-se, sempre, ao passado, com 

sérias dificuldades quanto ao cumprimento das suas funções declaradas, notadamente a de 

proteção de bens jurídicos, implicando um cenário de crise. Os princípios que norteiam a 

persecução penal pública convergem para a presunção de inocência e sua alma, o status 

libertatis. 

Complementando seu raciocínio, Faria Jr. Pontifica que 

 

[o] novo modelo de Estado impõe uma nova forma de produção 

do direito e, acima de tudo, uma nova postura do operador 

jurídico, pois a função transformadora e promovedora que o 

Direito passa a desempenhar tem a sua eficácia pendente da 

atuação daquele. Logo, nenhuma dúvida pode existir de que o 

constitucionalismo, decorrente do Estado Democrático de 

Direito, pelo seu perfil compromissário, dirigente e vinculativo, 

constitui a ação do Estado! O processo penal deve passar pelo 

filtro constitucional e se democratizar5. 

 
4   FARIA JUNIOR, César de. O processo penal do inimigo, os direitos e garantias fundamentais e o princípio 

da proporcionalidade. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2010. p. 63 e 66. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10711. Acesso em: 20 ago. 2021. 
5  FARIA JUNIOR. César de. O processo penal do inimigo, os direitos e garantias fundamentias e o princípio 

da proporcionalidade. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2010, p. 63 e 66. Disponível em: https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/10711. Acesso em: 20 ago. 2021. 
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É urgente a referida necessidade de constitucionalização do processo penal, nos dizeres 

do autor, o que passa pela transformação da forma de produção do Direito e, consequentemente, 

dos agentes desta transformação, sob pena de ineficácia das promessas do Estado Democrático 

de Direito. 

Com efeito, em tempos de (neo)punitivismo manifesto, não se logra subordinar o 

Direito Processual Penal aos rigores constitucionais/convencionais, se aqueles e aquelas que se 

prestam a estudá-lo ou operá-lo não se livrarem das amarras inquisitoriais de 1941. Não se 

democratiza o processo penal insistindo-se em um paradigma que o reduz a mero instrumento 

de segurança pública. 

O eficientismo penal que se instalou no Direito pátrio, por influência da política 

criminal estadunidense, subverte a lógica do processo penal como instrumento de garantia, 

desviando seu curso para fins meramente punitivistas. Nas situações mais extremas, 

consistindo no ápice do punitivismo, é o próprio processo que é extirpado, numa lógica penal 

de emergência descompromissada do direito à liberdade.6 

 

3 UMA TEORIA HAURIDA NO GARANTISMO FERRAJOLIANO E NO 

REALISMO MARGINAL DECOLONIAL 

 

Partindo da premissa de que, em um Estado Democrático de Direito, a potestade pública 

deve ceder diante dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, com o fito de se 

racionalizar, o professor Elmir Duclerc persegue uma teoria própria para o Direito Processual 

Penal, que o desvincule da Teoria Geral do Processo. 

Atento aos interesses da vítima, no conflito causado pelo fato rotulado de crime, e 

aplicando ao Direito Processual Penal o pensamento criminológico, o autor subverte o 

paradigma processual penal clássico, que põe o Estado como sujeito passivo de primeiro grau, 

subordinando-o aos valores individuais em xeque, com o resgate de quem, efetivamente, sofreu 

as dores da lesão a seu bem jurídico. 

São claras as suas considerações, a seguir transcritas: 

 

Assim, parece claro que, à medida em que se postula a construção 

de uma teoria do processo penal, a um só tempo afirmamos que 

 
6  FRANÇA, Misael. O compliance na criminalidade societária como expressão do eficientismo penal. São 

Paulo: Tirant lo Blanch/Empório do Direito, 2021. 
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existe algo essencialmente diferente entre o processo penal e o 

processo não penal enquanto fenômenos, e que já não é mais 

possível trabalhar com a ilusão de uma teoria geral do processo. 

[...] 

O problema, note-se bem, é que a difusão de um processualismo 

científico, (estruturado, fundamentalmente, sobre os conceitos de 

ação e processo), acaba inspirando o surgimento de uma teoria 

geral do processo da qual o processo penal seria apenas uma 

subespécie. O resultado é que, sob o argumento da 

racionalização e da compreensão sistemática do ordenamento 

jurídico, o que se obteve foi uma contaminação do processo penal 

com a própria lógica do processo civil, de cunho individualista e 

utilitarista, totalmente incompatível, portanto, com a gravidade 

das questões em torno da liberdade humana e da punição. 7 

 

 Do transcrito, cabe destacar a preocupação com a descivilização do processo penal, tão 

necessária quanto à já ventilada necessidade de subordinação deste aos influxos 

constitucionais. 

 Assiste razão ao festejado membro do Ministério Público da Bahia, quando alude a uma 

verdadeira contaminação do Direito Processual Penal pelas lógica da processualística civil, no 

afã de reunir ramos com acentuadas especificidades sob uma mesma chancela. 

 Vale frisar que, muito por influência da Escola de Processo da Faculdade de Direito do 

Largo de São Francisco, as estruturas dogmáticas do processo penal acabaram sendo plasmadas 

no Direito Processual Civil.  

É o que ocorreu, por exemplo, com a Teoria das Nulidades, terreno bastante 

escorregadio para quem se presta a lecionar a temática no âmago do sistema de justiça criminal. 

A própria dicotomia entre nulidade absoluta e nulidade relativa, e suas consequências práticas, 

demonstra as dificuldades advindas daquela contaminação. 

Preocupações como esta conduziram as reflexões de Duclerc quanto à elaboração de 

uma “Teoria Agnóstica do Processo” - síntese das lições de Ferrajoli e Zaffaroni - que o 

aproxime dos influxos democráticos de 1988, pautando um programa de processo penal 

composto por três elementos, consoante se declina: 

 

a) Fundamentos: este seria o momento para a apresentação do 

referencial teórico, dos princípios que regem a disciplina (bases 

filosóficas, ou ético-políticas), e dos conceitos operativos (tecnologia 

processual) mais importantes (ação, jurisdição, processo, investigação 

preliminar).  

 
7   RAMALHO JUNIOR, Elmir Duclerc. Ensaio para uma teoria agnóstica do processo penal. Revista Eletrônica 

Direito e Política, Itajaí, v. 10, n. 2, 2015. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791. 

Acesso em: 20 ago. 2021 
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b) Desdobramentos: este seria o “miolo” da disciplina, contemplando 

temas como prova, competência, prisões, sujeitos processuais, todos 

eles entendidos como desdobramentos lógicos dos fundamentos. Veja-

se, por exemplo, o caso das prisões processuais: a um só tempo 

desdobramento da jurisdição (ação e processo) cautelar, e do princípio 

do estado de inocência.  

c) Teoria das formas (atos, procedimentos e nulidades) e sistema de 

impugnação de decisões judiciais (recursos e ações): aqui teríamos o 

fechamento do sistema. Em suma, num processo que se pretenda 

garantidor dos direitos fundamentais do ofendido, a observância da 

base principiológica, no trato com os temas específicos (desdobrados) 

deve estar assegurada por determinadas formas legais e por uma rígida 

disciplina de nulidades, reforçada por um bom sistema de impugnação 

de decisões que assegure uma dupla linha de defesa.8 

 

 Essa tríade sustenta, de fato, uma teoria de processo penal que se alicerce nos princípios 

garantidores dos direitos fundamentais do indivíduo. Sem desmerecer a importância do 

conteúdo e das formas na estruturação daquela teoria, há de se salientar a relevância dos seus 

fundamentos, notadamente a definição de um referencial teórico que favoreça estruturas 

cognitivas próprias do subsistema processual penal. 

 Temos que o mérito de uma Teoria Agnóstica do Processo (Penal) está na devolução 

do protagonismo à vítima de suposto crime, na tentativa de evitar seu reconstrangimento, 

comum no processo penal de perfil retributivista. Uma acepção ampla de Direito Processual 

Penal garantidor, consoante as considerações de Duclerc, precisa tutelar o hipossuficiente, é 

dizer, a quem se imputa o fato rotulado de crime, sem olvidar das dores da pessoa ofendida. 

 

4 POR QUE DEFENDER UMA CULTURA DE PRECEDENTES NO DIREITO 

PROCESSUAL PENAL PÁTRIO 

 

 A força normativa dos princípios é marca do juspositivismo crítico, que põe o intérprete 

no centro da (re)criação do Direito, como verdadeiro artífice. Como vetores de otimização e 

racionalização da sanha persecutória estatal, os princípios processuais penais, ainda que 

implícitos, pavimentam os caminhos pelos quais a lei deve seguir. 

A atenção com a principiologia processual penal é, em verdade, o ponto de encontro 

dos saberes que edificam o Direito Processual Penal na UFBA, com destaque para o labor do 

professor Fabiano Pimentel. 

 
8   RAMALHO, 2015. 
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Há, no tribuno, uma preocupação especial com a efetivação das garantias processuais, 

que o coloca na defesa de uma cultura de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro, 

fortemente influenciado pelo civil law. 

Se ao intérprete é dado (re)criar o Direito, produzindo a norma a partir da lei, guiado 

pela força normativa dos princípios, razoável advogar em prol do caráter normativo da 

hermenêutica, atribuindo-se aos precedentes judiciais o peso necessário para a resolução do 

caso penal, sobretudo quando espelham os valores constitucionais e convencionais. 

Colhem-se da produção acadêmica de Pimentel as seguintes considerações: 

 

O processo penal, para ter validade, deve respeitar a lei processual, as 

normas de direitos humanos e as garantias constitucionais, ou seja, 

deve respeitar o ‘devido processo penal’. Essa ‘tipicidade processual 

penal conglobante’ deve abarcar os princípios e regras que ensejam 

materialmente o devido processo penal. Nesta toada, a nulidade é a 

consequência da violação da norma do devido processo penal com que 

se materializa por uma transgressão à ‘tipicidade processual penal 

conglobante’, pois o descumprimento a um deles, ou seja, aos direitos 

humanos ou às garantias constitucionais ou às regras da legislação 

processual penal enseja a nulidade processual. É a consequência de 

ineficácia do ato processual.9 

 

Dimana do excerto a existência de uma “tipicidade processual penal conglobante”, que 

informa um “devido processo penal”, composto por normas e princípios condutores das garantias 

individuais. Esse bloco garantidor, consoante se extrai do transcrito, é de tamanha relevância para o 

processo penal, que eventual transposição dos seus contornos enseja nulidade a qual, acrescente-se, 

deve ser declarada pelo Juízo, independente de provocação das partes. 

Indo mais além, é nulidade apta a ser declarada a qualquer tempo e em qualquer grau de 

jurisdição, eis que vulnera a própria noção de um genuíno sistema de garantias processuais. 

Robustecendo sua tese, o professor Pimentel assim argumenta: 

 

Por ser o devido processo penal um princípio mais amplo e irradiante, 

a ofensa a tudo aquilo que deriva do devido processo penal, ou seja, a 

consequência da violação à ampla defesa, ao contraditório, à paridade 

de armas, à proteção da inadmissibilidade de provas ilícitas, à 

imparcialidade do julgador, ao respeito à jurisdição, ao in dubio pro 

reo, ao princípio da não auto incriminação, à motivação das decisões 

judiciais, à duração razoável do processo, à presunção de inocência e 

ao duplo grau de jurisdição; é uma nulidade processual.10 

 
9   PIMENTEL, Fabiano. A sentença peal e suas vias impugnativas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2019. p. 415-

416. 
10   Idem. Processo penal. Belo Horizonte: D’Plácido, 2021. p. 40 
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 Aqui, convém aludir às pontuações de Duclerc, a respeito da necessidade de elaboração 

de uma teoria exclusiva para o processo penal. Nota-se a convergência de interesses, na medida 

em que são os princípios processuais penais que emprestam especificidade ao setor, tornando-

se inviável o tratamento do Direito Processual Penal como espécie de uma Teoria Geral do 

Processo. 

 Isto porque, diferente do processo não penal, é a liberdade de locomoção que se discute 

no caso penal, ao fim e ao cabo. Os pressupostos filosóficos daquele, portanto, não se prestam 

a esclarecer a sorte do processo penal.11 

 

5 COMPREENDENDO O DIREITO PROCESSUAL PENAL PARA ALÉM DELE 

MESMO 

 

 A preocupação com a viabilidade de um sistema de justiça criminal pautado em pilares 

constitucionais é uma constante na obra da professora Thaize de Carvalho. 

 Atenta às inovações no processo penal pátrio, sua produção acadêmcia passa pela 

necessidade de oferecimento de respostas não convencionais ao conflito decorrente do fato 

etiquetado de crime, com destaque para soluções restaurativas; ainda, questiona a viabilidade 

de uma teoria unificadora dos processos penal e não penal, e se debruça sobre uma 

compreensão ampla do Direito Processual Penal, que extrapole os lindes de sua dogmática e 

dialogue com saberes vizinhos. 

 Com efeito, é sempre um desafio retirar o Direito do seu conservadorismo, na tentativa 

de torná-lo menos hermético e solipsista. Não há, contudo, outra forma de compreender o 

jurídico, senão no cotejo com o extrajurídico, visto que o Direito deve estar a serviço da 

sociedade, não o contrário. É o que se espera, ao menos, em termos republicanos. 

 Nesta toada, seguem as pontuações, sempre lúcidas, de Carvalho: 

 

Saber pra que serve o processo, especialmente o penal, não é uma 

tarefa meramente dogmática, nem interessa apenas ao Direito. 

Fazendo referência ao jurídico, essa tomada de decisão envolve 

motores internos e externos, interessando, portanto, ao Direito, 

mas também a outras ciências, como a política e a sociologia, 

pois repercute para além do mundo jurídico. 

 
11   DUCLERC, Elmir. Nulla vindicta sine poena: o papel da vítima num processo penal agnóstico. In: PRADO, 

Geraldo et. al. Processo penal e garantias – estudos em homenagem ao professor Fauzi Hassan Choukr. 

Florianópolis: Empório do Direito, 2016. p. 279-280. 
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Refletir o procedimento é, também, se ocupar dos ideias de  

justiça, estabelecendo parâmetros seguros para se propiciar o 

debate para além das questões técnicas, pois a dogmática não 

pode ser estudada sem a ética, seguindo as linhas do pensamento 

de Willis Santiago Guerra Filho, que defende a criação de uma 

filosofia própria do processo com o objetivo de manter um olhar 

crítico sobre este ramo do ordenamento, não deixando o Direito 

entregue a seu próprio destino, isolado em si mesmo.12 
 

Esta concepção, na trilha de uma abertura do Direito Processual Penal, converge para as lições 

de Ferrajoli acerca do sistema penal garantista. O raciocínio de base iluminista, com expoente em Kant, 

eleva o indivíduo como detentor de um valor inato, que impede sua instrumentalização para a 

consecução de fins a ele externos. Destarte, o Direito deve a ele servir, para a efetivação da sua 

dignidade. De igual sorte, e com muito mais razão, o Direito Processual Penal não pode fechar-se em 

si mesmo, na medida em que é atributo do Estado e, como tal, subordinado a um sistema de direitos e 

garantias centradas na liberdade. 

Esta preocupação com a redução da potestade pública encontra eco nas seguintes palavras da 

autora em comento: 

 

Adotar uma postura minimalista implica subscrever um sistema 

garantista de processo penal que evite, ao máximo, a sua utilização, 

sem se esquecer que, na maior parte do tempo, a máquina estatal 

implementa um projeto de criminalização de condutas que 

estigmatizam uma parcela da população. 

Essa realidade preconceituosa e seletiva do sistema foi demonstrada 

pela criminologia crítica ao constatar que o desvio não é uma qualidade 

do ato ou da pessoa que o pratica, mas a consequência de um rótulo 

aplicado.13 

 

Note-se que, na percepção muito coerente de Carvalho, a abertura do Direito Processual 

Penal, para além da sua dogmática fria, permite melhor compreensão da necessária redução de danos 

causados pelo sistema de justiça criminal, violento em si mesmo, a pretexto de combater a violência. 

Somente, com o amparo de conhecimentos advindos da sociologia ou da economia, pode-

se falar, como no excerto supra, em seletividade do referido sistema, forjado para moldar e docilizar 

uma parcela vulnerabilizada da sociedade, aquela que não consome, em prol da paz de uma minoria 

hegemônica. 

 
12  CARVALHO, Thaize de. A repercussão do código de processo civil de 2015 no processo penal brasileiro. In: 

SANTANA, Selma; MATOS, Taysa; CARVALHO, Thaize de [Org.]. Criminalistas baianas homenageiam 

Eliana Calmon. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. P. 37 
13   CARVALHO, Thaize de. O acordo de não persecução penal instituido pelo novo art. 28-a do cpp e o risco 

da sua eficácia invertida. Disponível em http://www.ibadpp.combr/novo/wp-

content/uploads/2020/07/TRINCHEIRA-JUNHO-2020-WEB.pdf. P. 23 e 24. Acesso 24 ago. 2021. 
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Destaca-se, pois, a necessidade de um estudo interdisciplinar do fenômeno criminal, a fim 

de apresentar uma completa definição para o Direito Processual Penal.14 

 

6 GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS PARA QUEM? O VELHO DESAFIO 

DE ZELAR PELOS DIREITOS DO PRETENSO DELINQUENTE, SEM 

ABANDONAR OS CLAMORES DA COLETIVIDADE 

 

O grande dilema de um processo penal constitucionalizado é atentar para a 

multiplicidade de valores constitucionais, discutidos no palco do caso penal. O Ministério 

Público brasileiro, instituição dotada de amplos poderes conferidos pelo Constituinte de 1988, 

enfrenta, com destacada especificidade, o problema posto, na medida em que, embora titular 

da ação penal pública, deve exercer o controle da polícia, primeira agência formal de controle 

penal. 

Se é verdade que o Ministério Público funciona como parte no processo penal, tal 

não o isenta de zelar pelos valores democráticos, no fiel cumprimento da missão de fiscal da 

ordem jurídica. 

O professor Vladimir Aras, eminente Procurador Regional da República, partilha 

da preocupação com a efetividade de um processo penal, quando necessário e adequado para 

solucionar o caso penal. Suas reflexões sobre as zonas de consenso, são tendentes a reduzir as 

dores e as estigmatizações inerentes ao processo penal, ainda apegado ao modelo retributivista 

e cartorial, de acentuada burocratização. 

Sua luta em prol do princípio da oportunidade da ação penal é expressão de tais 

reflexões, contribuindo para a atenuação do paternalismo que insiste em pautar o sistema de 

justiça criminal da contemporaneidade. 

É o que deflui da seguinte passagem, in verbis: 

 

A práxis do MPF de arquivamento perante as câmaras criminais 

— que antes da Lei 13.964/2019 convivia com o arquivamento 

em juízo — mostra que a gestão centralizada dos arquivamentos 

melhora a governança da persecução criminal, à luz dos 

princípios da oportunidade e da utilidade, que, em última análise, 

dizem respeito ao interesse público. Neste particular, a 

experiência de Ministérios Públicos com forte discricionariedade 

(prosecutorial discretion), como o Crown Prosecution Service 

(CPS), também pode ser muito instrutiva para que nos vejamos 

 
14     DUCLERC, 2016. P. 279-280. 
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finalmente livres do impraticável princípio da obrigatoriedade da 

ação penal, tão próximo da intervenção penal máxima e tão 

utópico com o seu mote nec delicta maneant impunita.15 

 

É do professor Aras a noção de que “[o] processo penal deve ser democrático 

(princípio da ampla defesa, do devido processo legal, da presunção de inocência etc.), mas 

também ético (princípio da lealdade, da probidade processual e da responsabilidade subjetiva), 

com prerrogativas proporcionais.”16 

As expressões destacadas, como no original, evidenciam a preocupação do autor 

com os valores democráticos que informam o processo penal de garantias, sobretudo os 

parâmetros da proporcionalidade, consoante esposado pelo professor César de Faria Jr., em 

linhas anteriores. 

 

7  CONCLUSÃO 

 

A exortação do professor Nelson Sampaio, no seu discurso de despedida da sede 

da Faculdade de Direito da Bahia do Portão da Piedade, atravessou os séculos e encontrou 

guarida no magistério dos atuais professores e professora de Direito Processual Penal da 

Faculdade da Rua da Paz. 

A pluralidade de pontos de vista, marca dos distintos perfis dos titulares da 

mencionada cadeira, não impede a convergência de olhares para um mesmo norte: a 

subordinação do Direito Processual Penal aos valores constitucionais, centrados na pessoa 

humana e, notadamente, na sua liberdade. 

Tal preocupação aparece no juízo de ponderação entre os interesses em conflito, na 

busca por uma teoria própria para o processo penal, no reconhecimento do valor normativo dos 

precedentes judiciais garantistas, na constatação da seletividade do sistema de justiça criminal 

e na aposta no princípio da oportunidade da ação penal, como redutor de danos e do 

paternalismo característicos do processo retributivo convencional. 

Valho-me das reflexões aqui mencionadas, para propor um conceito de Direito 

Processual Penal, que espelhe a diversidade harmônica dos saberes que fazem acontecer a 

disciplina na Egrégia Casa: conjunto de regras e princípios próprios que, aberto a saberes 

 
15   ARAS, Vladimir. O novo modelo de arquivamento de inquéritos e o princípio da oportunidade da ação. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-jan-12/vladimir-aras-modelo-arquivamento-inqueritos. Acesso 

13 jul. 2021. 
16 ARAS, Vladimir. A mentira do réu e o artigo 59 do CP. In: CALABRICH, Bruno et. al. Garantismo penal 

integral – questões penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. 

Salvador: Juspodivm, 2013. 
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auxiliares, viabilizam a compreensão do caso penal, submetendo sua solução ao juízo de 

proporcionalidade em sentido estrito, zelando pela materialização da igualdade e pelo fim da 

seletividade negativa, observando a necessária evolução da jurisprudência em prol da 

efetivação do devido processo penal, bem como as estratégias de redução da violência ínsita 

ao sistema de justiça criminal, resguardando, sempre, a dignidade humana. 
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JOSÉ MARTINS CATHARINO: PROFESSOR DA FDUFBA E CONSTRUTOR DO 

DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

 

Murilo C. S. Oliveira1 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A catedra trabalhista ocupa lugar de relevo nos 130 anos da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal da Bahia. Não à toa, fala-se em uma Escola Baiana de Direito do 

Trabalho, cuja geração primeva tem os nomes de Orlando Gomes, Pinho Pedreira, Coqueijo 

Costa e Zezé Catharino. 

Particularmente, José Martins Catharino é um dos nomes indispensáveis no rol dos 

pensadores críticos do Direito do Trabalho, deixando neste ramo jurídico marcas indeléveis 

com o seu estilo único de escrita. Discorrer sobre José Martins Catharino tem como próposito 

reafirmar a contribuição desse autor como um dos construtores, numa perspectiva crítica, do 

Direito do Trabalho no Brasil.   

Para conhecer a importância de José Martins Catharino, é preciso antes conhecer um 

pouco da sua história e bibiografia. Conhecido o sujeito, passa-se a cuidar da sua trajetória no 

Direito do Trabalho, com a transcrição de diversas ideias críticas sobre o Direito do Trabalho 

lançadas por Zezé na sua vasta obra. Com particular enfâse, destaca-se que Martins Catharino 

foi um dos autores clássicos que apresentou consistentes críticas ao critério da subordinação 

jurídica, além da fazer uma defesa da dependência econômica. É esta a proposta e roteiro deste 

ensaio que, ao final, tenta sintetizar o legado do socialista Zezé Catharino. 

  

2 UM POUCO DA HISTÓRIA BIBLIOGRÁFICA 

 

 Na Bahia, José Martins Catharino era carinhosamente conhecido como “Zezé 

Catharino”, pela sua polidez, simplicidade e educação.  Nascido em Salvador em 03 de 

dezembro de 1918, Zezé era da tradicional e abastada família soteropolitana dos Martins 

Catharino. Fora do mundo jurídico, foi atleta, sendo campeão de tênis e tendo jogado no 

Esporte Clube Vitória e membro do partido socialista. 

 
1 Juiz do Trabalho na Bahia e Professor Associado da UFBA, Especialista e Mestre em Direito pela UFBA, Doutor 

em Direito pela UFPR, Membro do Instituto Baiano de Direito do Trabalho – IBDT. 

murilosampaio@yahoo.com.br. 
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Ainda na Faculdade de Direito da Bahia, Zezé foi presidente do Centro Acadêmico Ruy 

Barbosa em 1939/40, instituição estudantil que também teve outras personalidades jurídicas 

baianas importantes. Em 1º de maio de 1941, fundou seu escritório de advocacia para questões 

trabalhistas, previdenciárias e cíveis. Antes em  1940,  iniciou sua trajetória de escritor no  

jornal local “O Imparcial”, escrevendo uma coluna  de  questões  trabalhistas.  Sua primeira  

tese foi  publicada com título “Da  estabilidade  no  Direito  Brasileiro” pela Editora Saraiva. 

Conjuntamente com Orlando Gomes e Luiz Pinho Pedreira, Zezé foi a São Paulo 

participar do I Congresso Brasileiro de Direito Social promovido por Cesarino Junior em 1940. 

Justamente a tese de Pinho Pedreira, foi vencedora sobre a tese de Cesarino Junior, de modo 

que, doravante, a designação da disciplina passou a ser Direito do Trabalho e não mais Direito 

Social. 

Na condição de pesquisador e professor de direito, logrou, por concurso, a Cátedra de 

Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFBa e também a condição de Professor

 Titular de Direito do Trabalho. Participou das principais associações nacionais e 

internacionais e agrupamentos trabalhistas de sua época,  a exemplo do Instituto de Direito 

Social, Academia Nacional de Direito do Trabalho (Patrono da Cadeira n. 80), da Societé 

Internationale de Droit du Travail Sociale, da Academia Iberoamericana de Derecho Previsión 

Social, entre outras, além de ter sido Presidente da Associação Brasileira de Advogados 

Trabalhistas. 

São listados no seu currículo mais de 460 publicações, envolvendo livros jurídicos, 

colunas jornalísticas, livros de literatura, pareceres, verbetes e opinativos sobre projetos de lei. 

Chama a atenção sua verve literatária que envolveu 9 obras não jurídicas, que iam desde o 

“Pequeno dicionário brasileiro de gíria” de 2001 até um conto com pesquisa histórica com o 

título “Garimpo-Garimpeiro-Garimpagem” em 1986. 

Sem prejuízo dessas incursões literárias, a extensa obra de Martins Catharino está 

mesmo no âmbito jurídico, sobretudo na área trabalhista.  Dos 22 livros jurídicos publicados, 

alguns se tornaram clássicos brasileiros sobre Direito do Trabalho. Apesar do risco de injustiça 

com as demais obras, pode-se considerar que os livros mais importantes de Zezé foram: O 

Tratado Jurídico do Salário em 1951;  Compêndio de Direito do Trabalho (2 volumes) em 

1972; Tratado Elementar de Direito Sindical em 1977;  Neoliberalismo e sequela em 1997. 

Também Zezé envolvia-se bastante em questões do direito desportivo, tendo escrito o livro 

“Contrato  de  emprego  desportivo  no  Direito  brasileiro” de 1969 e diversos artigos e colunas 

sobre o tema, além de ter sido juiz e presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia. 
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Na vasta carreira jurídica de 1940 a 2003, Catharino foi advogado trabalhista militante, 

embora também atuasse na defesa de grandes empresas, em especial como parecerista. Aliás, 

é flagrante no seu estilo de escrita a capacidade de síntese e de profundidade dos textos de 

Zezé, inclusive revelador de toda a sua vasta cultura jurídica, de sorte que pode escrever sobre 

temas técnicos jurídicos, ondas espectrais ou elaborar um romance sobre o garimpo. 

Evaristo de Moraes Filho assim descreve o estilo do professor Zezé: 

 

Catharino nunca é vulgar, emprestando grande elevação aos temas que trata, 

pelo seu inegável talento, profunda cultura geral e especializada, além da sua 

acurada metodologia. Não é um improvisador nem um superficial, tudo que 

expõe o faz bem, com clareza e inteiro domínio da matéria. Não se aventura 

a cuidar de nenhum assunto – quer em livro, em aula ou em parecer – sem 

antes fazer uma exaustiva pesquisa no país e no exterior, comparecendo aos 

congressos e seminários, dos quais participa ativamente, com teses próprias e 

debates no plenário. Nunca se omite e em todos eles deixa a sua marca 

inconfundível, vencedor ou vencido2. 

 

Ronad Souza dizia sobre o estilo de Zezé que “Há em sua obra como eram em suas 

lições orais, um poder de sintetizar a mensagem sem perda do conteúdo. Sua vasta obra 

evidencia a profundeza do conhecer e a lucidez do raciocínio sempre exposta com clareza e 

competência”3. Marcilio Krieger anota que a lingaguem de Catharino “assemelha-se não a de 

doutrinadores acadêmicos, mas à dos verdadeiros comunicadores: dominando a matéria, são 

capazes de transmiti-la de forma simples, direta, com propriedade”4. 

 

3 ZEZÉ E O DIREITO DO TRABALHO 

 

O percurso de Zezé no Direito do Trabalho foi longo, intenso e muito produtivo. Não 

sem razão e inconteste mérito, José Martins Catharino recebeu a medalha "Construtores do 

Direito do Trabalho", concedida pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª 

Região (SP), pois seus livros serviram a consolidação e edificação do juslaboralimo neste país.  

Afirma-se que a obra-prima de Zezé foi o “Tratado sobre o Salário”, com suas mais de 

700 páginas na edição original de 1951, livro atualmente esgotado. Esse livro é apontado por 

Evaristo de Moraes, na apresentação do livro bibliográfico de José Martins Catharino5 como a 

 
2 MORAES FILHO, EVARISTO. Apresentação. In VASCONCELOS, Maria; Esper, Carmem Quintas. 

BIBLIOGRAFIA: José Martins Catharino. Salvador: Gráfica LJF, 1983, p. 6. 
3 SOUZA, Ronald Amorim e (Coord.). Esporte Direito. Salvador: Gráfica Trio, 2004, p. 4. 
4 KRIEGER, Marcilio. Martins Catharino, o atleta profissional e o direito desportivo. In: SOUZA, Ronald Amorim 

e (Coord.). Esporte Direito. Salvador: Gráfica Trio, 2004, p. 202. 
5 VASCONCELOS, Maria; ESPER, Carmem Quintas. BIBLIOGRAFIA: José Martins Catharino. Salvador: 

Gráfica LJF, 1983, p. 6. 
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melhor obra do tema no direito brasileiro e somente comparável ao ensaio “El salario en el 

Uruguay” do professor Américo Plá Rodriguez.   

Zezé, neste texto sobre salário, apresenta a regra, que é utilizada até hoje, que define a 

natureza salarial ou indenizatória da retribuição ao trabalho, mediante os vocábulos pelo/para; 

o pagamento “pelo trabalho” é salário, por contraprestar a atividade do trabalhador; o 

pagamento para o trabalho é indenizatório, visto que compensa algum gasto para viabilizar o 

trabalho. 

Em Tratado Elementar de Direito Sindical, Martins Catharino aponta que a coalizaçaõ 

de trabalhadores é um “imperativo de sobrevivência”6 devido ao caráter gregário do homem. 

Na mesma obra, considera que o Direito do Trabalho, diante do brutal e fraticida capitalismo 

inicial com suas extensas jornadas e baíximos salários, seria um “reação jurídica em favor de 

uma liberdade real, capaz de operar em favor de uma igualdade também mais real, a que resulta 

do tratamento desigual de sujeitos desiguais”7. 

Particularmente, merece especial consideração o Compêndio de Direito do Trabalho, 

no qual Zezé consegue apresentar um manual conciso e com diversas ideias críticas no 

juslaboralismo. A obra com última edição em 1982, o que já justificaria uma atualização, 

corresponde a um manual de Direito do Trabalho que, além de expor os principaios conceitos, 

elementos e institutos da disciplina, consegue com muita sutileza e estilo apresentar elementos 

críticos e interdisciplinares, permitindo que o livro transcenda a função de simples manual. 

Neste Compêndio, Martins Catharino defende com firmeza a incorreção da designação 

“Contrato de trabalho”, em razão desta expressão ser muito ampla e por não enfatizar a 

especificdade da relação de emprego. Propõe, então, que seja chamado de “Contrato de 

Emprego”8, por ser esta expressão muito mais fiel à relação de emprego, sem qualquer margem 

de amplitude e confusão com outras relação de trabalho não empregatícias. No entanto, também 

considerava o autor baiano que o expansionismo juslaboral poderia ressignificar corrigindo 

essa locução ampla: 

 

E que quem ousará afirmar não ser possível, em futuro próximo, falar-se em 

contrato de emprego como espécie do contrato de trabalho? Para nós, desde 

já, por forca do expansionismo do Direito do Trabalho, cuja denominação se 

faz dia a dia menos defeituosa por excesso. No fundo, trata-se de evolução 

 
6 CATHARINO, José Martins. Tratado Elementar de Direito Sindical: Doutrina, Legislação. São Paulo: LTR. 

1982, p. 14. 
7 Ibid., p. 22. 
8 CATHARINO, José Martins. Compêndio de Direito do Trabalho. 1ª Volume. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 

218. 
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inevitável, à medida que a importância jurídica crescer na razão inversa dos 

direitos da propriedade privada9  

 

 

No seu manual, Zezé elucida que o fundamento de proteção ao trabalho é a própria 

proteção à pessoa humana e sua dignidade, posto que não há como se separar o trabalho de seu 

prestador. “Sendo impossível separar o trabalho das pessoas, concretamente considerada, a 

disciplina inspira-se num personalismo real, humanista e socializante”10. Assim, sintetiza a 

ontologia trabalhista:  

 

Nascido e desenvolvido para compensar a desigualdade econômica, mediante 

desigual e proporcional tratamento jurídico, o Direito do Trabalho protege os 

economicamente débeis. Os “hipossuficientes”, na expressão feliz de A. F. 

Cesarino Junior11  

 

Correlato com a ontologia trabalhista, Zezé foge de determinações históricas, 

apontando que o Direito do Trabalho “não é mero reflexo e automático da realidade. É, 

também, fruto, de aspirações justiceiras e de pensamentos humanos. Da razão e do sentimento. 

No curso histórico, fatos podem ser a causa principal de idéias, sendo a recíproca verdadeira”12.  

Destarte, já acreditava o professor baiano que o Direito do Trabalho deixa de ser 

regulador exclusivamente da relação de emprego para tornar-se regulador da relação de 

emprego e outras determinadas em lei, naquilo que a doutrina denomina de expansionismo. Tal 

movimento realiza-se no seguinte sentido: 

 

A expansão protecionista do Direito do Trabalho sofreu rápida e sensível 

evolução. Começada com os empregados industriais, estendeu-se aos demais, 

até aos rurais. E não parou ainda. Muito ao contrário: expande-se a 

trabalhadores economicamente fracos, mas juridicamente independentes 

(eventuais, avulsos autônomos, “pequenos empreiteiros”, etc); a empregados 

economicamente médios (gerentes, superintendentes, diretores, subdiretores 

etc, altamente remunerados); a trabalhadores capitalistas (diretores de 

sociedades anônimas, sócios-gerentes de outras sociedade comerciais, p. ex.); 

e mesmo a capitalistas não-trabalhadores, com dinheiro investido em 

sociedades comerciais, como sócios solidários e meros cotistas, o que não 

deixa de ser paradoxal (LOPS, art 5º, III, CLPS, art 5º, III e § 3º).13  

 

A explicação para a tendência expansionista do Direito do Trabalho encontra-se no fato 

de que as relações de trabalho possuem um caractere singular: a força de trabalho do homem 

 
9 Ibid., p. 217. 
10 Ibid., p. 4. 
11 Ibid., p. 152. 
12 Ibid., p. 4. 
13 CATHARINO, 1982, p. 153. 
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não se separa do próprio homem trabalhador. Isto é, o trabalho humano é indissociável do 

próprio homem. 

Ainda nesse manual crítico de Direito do Trabalho, Zezé formula o mais belo e 

profundo conceito de empresa e empreendimento, que bem sintetiza seu peculiar estilo 

refinado, conciso e crítico. José Martins Catharino descreve a tônica da empresa como 

empreendimento: 

 

Empresa é cometimento, e cometimento antessupõe autoria, não apenas na 

ideia a ser realizada, pois cometer implica ação para ser alcançado 

determinado fim, ou seja, empreender. Para que a ideia se faça 

empreendimento, há de contar com os meios adequados ao fim almejado. Por 

isso o empreendedor se faz empresário: represa e apresa os elementos 

necessários ao empreendimento, os chamados meios ou fatores da produção: 

pessoas e bens. O êxito da empresa empreendida depende do seu duplo e 

articulado aviamento, subjetivo e objetivo. Represa pessoas, apresa bens e 

obtém crédito14.  

 

Próximo ao final da sua trajetória e mantendo o senso crítico,  José Martins Catharino 

foca seu estudo sobre o renovado liberalismo ao editar, em 1997, um livro com um título 

profético: Neoliberalismo e Sequela. Naquele texto, criticou severamente a desconstrução do 

Direito do Trabalho por esta ideologia política-econômica e ainda conseguiu fazer a 

diferenciação importante entre o liberal e o liberalismo. Martins Catharino15 (1997, p. 8) 

distinguia liberal de liberalismo, entendendo que, enquanto o primeiro era atinente ao aberto, 

generoso e pródigo (não-conservador), o liberalista encampava um liberalismo, conceito 

aproximado do individualismo.   

Em chocante denúncia dos efeitos do neoliberalismo, José Martins Catharino 

arremata: 

 

Os efeitos práticos do “neoliberalismo” demonstram ser mais parecido com o 

seu avô – o liberalismo ortodoxo ou típico, sem preocupação direta com o ser 

humano, “de carne e osso”, como é o trabalhador. Esses efeitos provam o anti-

humanismo do neoliberalismo econômico, principalmente, e o “custo social” 

que acarreta. Esses efeitos nefastos somente os cegos e os que para eles 

fecham os olhos não enxergam, ou, o que é pior, deles conhecem e 

consideram secundários e irrelevantes, por serem o “preço” do progresso 

econômico, servido pela tecnologia16.  

 

 
   14  Ibid., p. 156. 
15 CATHARINO, José Martins. Neoliberalismo e seqüela. São Paulo: LTr, 1997, p. 8. 
16 Ibid., p. 19. 
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Neste texto sobre neoliberalismo, Martins Catharino definia flexibilização como 

atribuir à norma jurídica trabalhista uma elasticidade similar à ductibilidade e maleabilidade17. 

Entendia a desregulação era a pretensão de “reduzir ao máximo as regras ditadas pelo Estado 

e aumentar a privatização normativa. Diminuir a caudal legiferante pública por assoreamento 

de origem privada”18. 

Como se percebe nos excertos acima, José Martins Catharino foi um dos construtores 

críticos do Direito do Trabalho, defendendo sua ontologia protetiva contra os liberalismos e 

sempre trabalhando criticamente as categorias e institutos da disciplina. 

 

4 SUBORDINAÇÃO E DEPENDÊNCIA EM MARTINS CATHARINO 

 

Na obra de Martins Catharino, a análise sobre o principal critério de definição do 

empregado mereceu uma profunda análise, inclusive com prognóticos que vêm se 

confirmando. A discussão sobre subordinação, em um tom crítico, e a preservação do critério 

da dependência econômica tornam o Compêndio de Zezé uma obra clássica sobre o tema. 

No seu manual, Zezé não se contentava com a tradicional dimensão subjetiva e 

hierárquica  da subordinação jurídica. Ao contrário, Martins Catharino esboçava um 

entendimento ampliativo. Neste sentido, a atuação centrípeta do conceito de subordinação 

pugnado por Martins Catharino aludia a contemporânea necessidade de dilatação da proteção. 

“[...] a elasticidade do conceito de subordinação atua de maneira centrípeta, atraindo para o 

centro da disciplina trabalhadores que não são empregados em sentido estrito ou cabal”19. 

Essa ideia de movimento centrípeto se legitima no dispositivo legal da CLT que não 

traz nenhum adjetivo ao termo dependência, sugerindo uma significação ampla, a qual não 

deve a doutrina limitar em teorias adjetivadas. 

 

Propositadamente ou não, o legislador, parco no particular, favoreceu o que 

chamamos de movimento centrípeto, autorizando, implicitamente, se tenha 

como empregado todo e qualquer trabalhador que esteja “sob a dependência” 

de outrem (empregador – art 2º da CLT), seja qual for o tipo ou a espécie de 

dependência. Assim, o interprete pode (ver CLT, art 442) ser instrumento 

eficaz de uma política salarial extensiva, sem incorrer em centrifugismo. 

Havendo trabalho remunerado dependente, quem se dispõe a prestá-lo 

empregado é.20   

 

 
17 Ibid., p. 49. 
18 Ibid., p. 42. 
19 CATHARINO, 1982, p. 154. 
20 Ibid., p. 164. 
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Articulava assim uma conjugação da dependência econômica com a subordinação 

jurídica. Inicialmente, busca-se a subordinação, sendo esta impossibilitada, recorre-se a 

dependência econômica. Esta é a argumentação de Martins Catharino. “[...] quando a 

subordinação chega próxima a zero vale-se da insuficiência econômica do trabalhador para 

considerá-lo como empregado, ou a ele equiparado”21. 

Sobre a dependência econômica, o professor baiano argumenta que essa teoria confirma 

o sentido histórico da origem do Direito do Trabalho: 

 

A força do critério está na história, pois não nos é possível separar o contrato 

de emprego da evolução econômica, da produção sob o regime da empresa. 

O Direito do Trabalho surgiu, precisamente, para compensar desigualdades 

econômicas. Para reduzir a coação econômica, viciadora da vontade dos mais 

fracos em face dos economicamente poderosos. Surgiu como instrumento 

jurídico de reação contra o statuo quo implantado pelo capitalismo 

desenfreado, e com nítida finalidade humanitária.22  

 

Catharino registra que as divergências com a ideia da dependência econômica não 

resultam em sua invalidade, graças a sua sólida raiz histórica e política do critério que lhes 

garante sustentação23. Embora a doutrina brasileira à epóca considerasse superada a 

dependência econômica, Martins Catharino apresenta posição singular: 

 

A dependência econômica, na sua acepção técnica e absoluta, parece 

superada. Para configurá-la não é imprescindível que o trabalhador tenha no 

salário sua única fonte de sobrevivência, nem que quem o assalaria absorva 

integralmente todo o seu tempo dedicado ou dedicável ao trabalho. Na sua 

concepção relativa, não, bastando que o salário seja o principal meio de vida, 

e absorção parcial e predominante do seu tempo disponível por empregador24.   

 

O traço da dependência advindo de determinado pagamento para garantir a 

sobrevivência é inerente tanto à figura do trabalhador como à do empregador, embora em graus 

distintos para cada um. Como reparo a esta superficialidade, José Martins Catharino já 

esboçava uma acepção relativizada da dependência econômica, visando torná-la juridicamente 

mais eficaz. “Na sua concepção relativa, [...] bastando que o salário seja o principal meio de 

vida, e a absorção parcial e predominante do seu tempo disponível por empregador”25. 

Numa tendência emancipatória (que não se confirmou), Martins Catharino sustentava 

que a subordinação ligar-se-ia à cooperação e a colaboração. Imaginava que, sob uma 

 
21 Ibid., p. 213. 
22 CATHARINO, 1982, p. 201-202. 
23 Ibid., p. 204. 
24 Ibid., p. 203. 
25 Ibid., p. 203. 
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orientação democrática, os preceitos de participação iriam também se manifestar nas relações 

de trabalho. Vislumbrava que “o trabalhador será mais livre. Então, poder-se-á falar, com 

precisão, no gênero contrato de trabalho do qual o de emprego será mera espécie decadente”26.  

A projeção quanto à decadência do emprego realizou-se, contudo, sem guiar-se pela 

perspectiva democrática ou emancipatória, eis que pós-fordismo tende a eliminação do 

emprego em favor de novas figuras contratuais. Martins Catharino já indicava que a referida 

proteção deveria ser na medida da dependência. “Proteção esta que deve ser maior ou menor 

em função do grau de suficiência dos resultados obtidos com o trabalho”27.  

Aí, inclusive já admitia a falha do critério da subordinação jurídica ao apontar, como 

prognóstico do que acontece atualmente, a “rarefação do elemento caracterizador”28. Explica 

o professor baiano que a subordinação torna-se cada vez mais rara, na razão em que o 

empregado ascende na estrutura hierárquica da empresa. Formula-se a seguinte regra: “a 

subordinação cresce na proporção inversa do grau hierárquico e o adelgaçamento, diluição ou 

rarefação do elemento caracterizante aumenta na medida em que o empregado está mais perto 

do topo”29. 

Confirma-se que José Martins Catharino, no seu Compêndio, já aporta os elementos 

que contextualizam a crise da subordinação jurídica e, visionariamente, recoloca a importância 

do critério da dependência econômica, o qual já tinha sido renegado pela doutrina. Assim, 

aqueles que se propõem a discutir subordinação e dependência não tem como deixar cotejar a 

presciência de Zezé sobre o tema. 

 

5 O LEGADO 

 

A obra de Catharino, sujeito sempre elegante e educado, é muito importante, embora 

não tão valorizada, como autor progressista no juslaboralismo brasileiro. Atualmente, não é tão 

conhecido como a qualidade de seus textos exige,  nem mesmo na Bahia.  

Seja pela defesa protecionista do Direito do Trabalho, seja pela predição da crise da 

subordinação jurídica, ou até pela dissecação do tema salarial ainda no século XX, os textos de 

Zezé são obrigatórios para aqueles que se propõem estudar, com profunidade e visão crítica, o 

juslaboralismo nacional. 

 
26 Ibid., p. 214. 
27 CATHARINO, 1982, p. 152. 
28 Ibid., p. 210. 
29 Ibid., Loc. cit. 
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Foi a trilha protecionista e crítica de Catharino que este autor tentou seguir em suas 

pesquisas acadêmicas. Cabe, então, registrar o agradecimento teórico pelas bases lançadas nas 

obras de Zezé, as quais possibilitaram 55 menções ao nome Catharino nos textos advindos do 

Mestrado na UFBA30 e Doutorado na UFPR.31 

Pela perspectiva crítica, pelo domínio técnico e pela concisão no estilo de escrita, José 

Martins Catharino é um clássico imprescindível ao Direito do Trabalho brasileiro, nunca 

podendo ser esquecido. Oxalá que o legado de Zezé não seja dispensado pelas gerações 

presentes e futuras. 
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NESTE SÉCULO XXI: O ENSINO E A PESQUISA DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 
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 Resumo: O presente artigo, além de prestar uma singela homenagem ao principal fundador 

da Faculdade de Direito da UFBA, José Machado de Oliveira, professor com indiscutível personalidade 

empreendedora, analisa a raiz histórica do atraso brasileiro no estudo da Propriedade Intelectual. Propõe 

uma promissora missão para os próximos 130 anos da Faculdade: o ensino e a pesquisa da Propriedade 

Intelectual numa perspectiva interdisciplinar, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do País. 

 

Palavras-chave: Faculdade de Direito da UFBA; ensino da Propriedade Intelectual no Brasil; 

Direito Autoral; Propriedade Industrial; Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFBA.   

 
“Falo assim sem saudade, falo assim por saber 

Se muito vale o já feito, mais vale o que será 

E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir 

Falo assim sem tristeza, falo por acreditar 

Que é cobrando o que fomos que nós iremos crescer...” 

(Fernando Brant e Milton Nascimento) 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A epígrafe acima é um trecho da canção “O que foi feito devera”, do saudoso poeta 

e letrista mineiro Fernando Brant (1946-2015) em parceira com Milton Nascimento. Brant, 

coautor de muitas obras que marcaram a história da Música Popular Brasileira, formou-se na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e foi um grande 

 
1 Advogado. Procurador do Município do Salvador. Professor de Direito Civil, Direito Autoral e Propriedade 

Industrial da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutor em Direito Civil pela 

Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Direito Privado e Econômico pela UFBA. Pós-Graduado em Direito 

Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia (UFBA). Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual 

da OAB-BA (2019-2021 e 2022-2024). Diretor e sócio da Associação Brasileira de Direito Autoral (ABDA). 

Representante Seccional (Bahia) da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), biênio 2022-2023. 

Sócio da Associação Portuguesa de Direito Intelectual (APDI). Sócio do Instituto Interamericano de Direito de 

Autor (IIDA). Foi presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da OAB-BA, triênio 2007-2009. 

Membro da Comissão de Cultura e Arte do Conselho Federal da OAB (2019-2021). Consócio do Instituto dos 

Advogados da Bahia (IAB). Autor do livro “Os direitos morais do autor: repersonalizando o Direito Autoral” (2ª 

edição, Lumen Juris, 2021) e “Evolução da Gestão Coletiva de Direitos Autorais no Brasil: do rádio ao streaming” 

(Lumen Juris, 2021). Organizador dos livros “Estudos de Direito Autoral em homenagem a José Carlos Costa 

Netto” (Edufba, 2017), “Orlando Gomes, o cronista” (Edufba, 2021) e “Estudos de Direito Autoral em 

homenagem a Hildebrando Pontes” (Lumen Juris, 2022). E-mail: rodrigo@rodrigomoraes.com.br.  
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defensor dos direitos autorais. Tive a honra de coordenar, em 2007, o II Seminário de Direito 

Autoral e de Direito à Imagem da Bahia, no Auditório Raul Chaves, na Faculdade de Direito 

da UFBA, quando, no encerramento do evento, lancei a primeira edição do meu livro “Os 

direitos morais do autor: repersonalizando o Direito Autoral” (Ed. Lumen Juris). Esse meu 

primeiro livro, que ganhou, em 2021, uma segunda edição – revista e ampliada –, é fruto de 

minha dissertação de mestrado defendida, em 2006, na Faculdade de Direito da UFBA, tendo 

como banca examinadora Edivaldo Boaventura (orientador), J. J. Calmon de Passos e Rodolfo 

Pamplona Filho. Fernando Brant esteve no lançamento desse meu primeiro livro, e tive a honra 

de autografar um exemplar para ele. Sem dúvida, “o que foi feito é preciso conhecer para 

melhor prosseguir”. É preciso que a comunidade acadêmica (presente e futura) conheça o seu 

passado para melhor prosseguir.2  

Minha história com o Direito da Propriedade Intelectual começou quando eu ainda era 

estudante da Faculdade de Direito da UFBA, de 1995 a 1999. Infelizmente, não havia, naquela 

época, a disciplina Direito Autoral e da Propriedade Industrial, hoje ofertada como 

componente curricular optativo (“DIR196”), que tenho a alegria e o desafio de lecionar. Mas 

tive a imensa sorte, durante a graduação, de participar do grupo de estudos DEDA (Dinâmica 

de Estudos em Direito Autoral), juntamente com Paula Morais – procuradora da Fazenda 

Nacional – e Edvaldo Gomes Vivas – promotor de justiça do Estado da Bahia. Líamos 

autoralistas brasileiros, como Antonio Chaves, Carlos Alberto Bittar e José Carlos Costa Netto, 

e reuníamo-nos, semanalmente, para o debate.  

 
2 No I Seminário de Direito Autoral e de Direito à Imagem da Bahia, também coordenado por mim, realizado nos 

dias 17 e 18 de setembro de 2003, houve, no palco do Auditório Raul Chaves, na Faculdade de Direito da UFBA, 

a presença de ilustres compositores brasileiros, tais como Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Carlinhos Brown, 

Luiz Caldas, Geronimo Santana, Manno Góes, Jorge Portugal e Tenison Del Rey. No dia 03 de maio de 2010, 

ocorreu, também no Auditório Raul Chaves, o Seminário sobre Direito Intelectual, por mim coordenado, com 

palestras de três renomados doutrinadores: José de Oliveira Ascensão, José Carlos Costa Netto e Denis Borges 

Barbosa.  

No dia 11 de março de 2013, na Sala da Congregação da Faculdade de Direito da UFBA, coordenei o seminário 

Direito Autoral e Música na Cidade do Salvador, com palestras de José Carlos Costa Netto, Hildebrando Pontes 

Neto, Leonardo Machado Pontes e Roberto Corrêa de Mello.  

Nos dias 18 e 19 de outubro de 2017, no Seminário Direito Autoral no Século XXI, coordenado por mim, 

palestraram os dois professores de Direito Autoral da USP, Silmara Chinellato e Antonio Carlos Morato, além de 

Vanisa Santiago, Maria Luiza Egea e Carlos Fernando Mathias de Souza, e da Chefe Técnica da Biblioteca da 

Faculdade de Direito da USP, Maria Lúcia Beffa.  

No dia 26 de setembro de 2018, no Espaço Cultural Raul Chaves da Faculdade de Direito da UFBA, ocorreu o 

lançamento da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB-BA, da qual fui o idealizador e primeiro presidente 

(2019-2021).  

No dia 03 de dezembro de 2019, na Sala da Congregação da Faculdade de Direito da UFBA, ocorreu o seminário 

Direito Autoral e Direito Penal na História do Samba, que homenageou os compositores Riachão e Nelson 

Rufino, que estiveram presentes.  

Esses foram alguns dos eventos interdisciplinares por mim coordenados, ocorridos na Faculdade de Direito da 

UFBA. “Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mais vale o que será...”. 
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Naquela época, escrevi, na Revista Jurídica dos Formandos da Faculdade de Direito da 

UFBA (Grupo dos Formandos de 1999.2), um artigo sobre a então recentíssima Lei de Direitos 

Autorais (Lei 9.610, de 1998).3 Foi a minha primeira publicação. O DEDA, atividade de 

extensão, marcou a minha vida estudantil. Sou muito grato a Paula e Edvaldo, queridos amigos. 

Em 2017, lancei, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP), o livro “Estudos 

de Direito Autoral em homenagem a José Carlos Costa Netto” (Edufba), coletânea por mim 

organizada. Costa Netto é autor do livro “Direito Autoral no Brasil”, que eu li e fichei, em 

1998, durante as reuniões do DEDA. Sem dúvida, recordar é lembrar com o coração. Se o 

DEDA não existe mais, há, atualmente, o LPPI (Linha de Pesquisa em Propriedade Intelectual), 

grupo de pesquisa que criei e lidero na Universidade Federal da Bahia.4  

A Faculdade de Direito da UFBA recordou, no dia 15 de abril de 2021, os seus 130 

anos de existência. Por conta da pandemia da Covid-19, a Sessão Solene da Congregação 

ocorreu na Internet.5 Em tempos pandêmicos, a efeméride foi virtual, mas a emoção, real. 

Nossa Alma Mater foi homenageada em plena ambiência política de desdém (e perseguição) 

às universidades federais.   

Nascida como Faculdade Livre de Direito da Bahia, foi a terceira do país e a primeira 

da República. Desde a sua inauguração, em 15 de abril de 1891, ela não merece ser tachada de 

ensimesmada, encastelada, sem contato com a realidade do país.  

Um episódio do século retrasado confirma essa predestinação não insular. Em 3 de 

novembro de 1897, o corpo discente fez um Manifesto em repúdio às “iníquas degolações” 

ocorridas na Guerra de Canudos, no sertão baiano. Estudantes da época consideraram as mortes 

“desumanidade”, “flagrante violação da justiça”. Júlio Rocha, atual diretor desta instituição, 

lembra “a altivez e coragem dos estudantes da Faculdade de Direito da Bahia que, contra 

posição hegemônica dos políticos e da imprensa favorável à ação militar, afirmaram a defesa 

de direitos e respeito às leis”.6 O massacre ocorrido em Canudos, tão bem noticiado por 

Euclides da Cunha, na obra “Os Sertões”, não passou sem ser francamente reprovado e 

condenado pelos estudantes da Faculdade Livre de Direito da Bahia. O corpo discente daquela 

época não se permitiu estar numa bolha, redoma, casta indiferente às questões nacionais. Esse 

ideal libertário do passado não pode ser renegado pela atual geração e pelas gerações futuras.  

 
3 MORAES, Rodrigo. Uma visão sociopolítica da nova Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/98). Revista Jurídica 

dos Formandos em Direito da UFBA. Ano 4, V. 6, Grupo dos Formandos de 1999.2. Salvador, 1999, p. 399-

414. 
4 No Instagram: @lppiufba. E-mail: lppi.ufba@gmail.com. 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cOJUmHkpz9c. Acesso em:  03 ago. 2021.  
6 ROCHA, Julio Cesar de Sá da. Faculdade de Direito da Bahia: processo histórico e agentes de criação da 

Faculdade Livre no final do século XIX. Salvador: Fundação Faculdade de Direito da Bahia, 2015, p. 66. 
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Os alunos precisam conhecer a história da Faculdade. Precisam saber, por exemplo, que 

o autor da estátua de Teixeira de Freitas, situada no estacionamento, é de autoria do mexicano 

Rodolfo Bernardelli (1852-1931). Na referida obra de arte, o homenageado Teixeira de Freitas 

segura um livro. Não é à toa que a biblioteca da Faculdade de Direito da UFBA, situada no 3º 

andar, chama-se Biblioteca Teixeira de Freitas. Criada na mesma data da inauguração da 

Faculdade, a biblioteca, uma justíssima homenagem a Augusto Teixeira de Freitas, possui em 

seu acervo as principais obras do jurista.7 A estátua original foi inaugurada, no Rio de Janeiro, 

no dia 07 de agosto de 1905, com a presença do presidente da República, Rodrigues Alves, do 

ministro da Justiça, J. J. Seabra, e de inúmeros juristas nacionais e estrangeiros. Atualmente, 

ela fica situada na Avenida Marechal Câmara, onde se situa o Instituto dos Advogados 

Brasileiros (IAB), associação da qual Teixeira de Freitas foi fundador e presidente. A réplica 

existente no estacionamento da Faculdade é de 1951 e foi executada a partir do molde em gesso 

existente na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro.  

À primeira vista, parece até mesmo uma falta de educação o fato de, na estátua, Teixeira 

de Freitas estar “de costas” para quem chega à Faculdade de Direito da UFBA. Sugere algo 

obsoleto e austero, como um padre que celebra de costas para os fiéis, antes do Concílio 

Vaticano II. Mas, na verdade, Teixeira de Freitas está de frente para o Vale do Canela, 

apontando para o futuro. O Vale do Canela era, no início dos anos sessenta do século XX, o 

futuro, o porvir. Olhar para o Vale do Canela significava vislumbrar o futuro. Teixeira de 

Freitas esteve à frente do seu tempo. Contudo, a ausência de placa indicativa da autoria de 

Rodolfo Bernardelli, sob a estátua em homenagem a Teixeira de Freitas, consiste em violação 

do art. 24, II, da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998). É considerado direito moral à 

designação de autoria a prerrogativa que o autor tem “de ter seu nome, pseudônimo ou sinal 

convencional indicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra”. O 

direito moral à designação de autoria persiste mesmo quando a obra está em domínio público.8 

Tanto que o §2º do art. 24 da referida Lei Autoral afirma que “compete ao Estado a defesa da 

integridade e autoria da obra caída em domínio público”. É preciso, portanto, que a 

Universidade Federal da Bahia (entidade que abriga a obra) e o Município do Salvador 

(proprietária da réplica situada na Faculdade de Direito) coloquem uma placa indicativa da 

autoria, fazendo-se referência ao criador intelectual Rodolfo Bernardelli. A obra deste autor já 

 
7 Disponível em: https://sibi.ufba.br/biblioteca-teixeira-de-freitas-da-faculdade-de-direito. Acesso em: 03 ago. 

2021. 
8 MORAES, Rodrigo. Os direitos morais do autor: repersonalizando o Direito Autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2021. 
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está em domínio público, tendo em vista que sua morte se deu em 1931. Todavia, o direito 

moral à autoria subiste e precisa ser respeitado.9 

Assim como a universidade se compõe da tríade ensino-pesquisa-extensão, a 

comunidade acadêmica deve ter um olhar voltado para o presente-passado-futuro.  

Este artigo, além de prestar uma homenagem ao principal fundador desta Faculdade, 

José Machado de Oliveira, professor com indiscutível personalidade empreendedora, analisa a 

raiz histórica do atraso brasileiro no estudo da Propriedade Intelectual. Propõe, ao fim, uma 

missão para os próximos 130 anos: o ensino e a pesquisa da Propriedade Intelectual numa 

perspectiva interdisciplinar, visando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do país. 

 

2 UMA SINGELA HOMENAGEM AO FUNDADOR JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA 

 

José Machado de Oliveira (1864-1936), nascido em Entre Rios, pode ser considerado o 

principal fundador da Faculdade Livre de Direito da Bahia. Esse baiano formou-se pela 

Faculdade de Direito do Recife, tendo se destacado como aluno. Machado de Oliveira teve uma 

precoce vocação ao magistério. Ele, “à proporção que prestava os exames de um ano, começava 

a lecionar as matérias correspondentes ao ano anterior, de sorte que, ao chegar ao quinto ano, 

lecionava todas as cadeiras das quatro primeiras séries”.10 Costumava solicitar dos seus 

professores da Faculdade do Recife atestados de que tinha capacidade para lecionar as matérias 

já cursadas com aprovação nos exames.  

Antonio Gidi informa que Tobias Barreto declarou que Machado de Oliveira era 

portador da “precisa aptidão para lecionar as disciplinas do terceiro ano jurídico”11. Tobias 

Barreto, importante dizer, foi o criador do neologismo Direito Autoral12, constante no estudo 

de sua autoria intitulado “Que se deve entender por Direito Autoral”, publicado em Recife, em 

1882. Em Portugal, por exemplo, esse subsistema da Propriedade Intelectual é chamado de 

Direito de Autor, e não de Direito Autoral. 

 
9 MORAES, Rodrigo. Direitos da personalidade e Teixeira de Freitas. In: SILVA, Ana Clara Suzart Lopes da; 

SILVA, Joseane Suzart Lopes da. (Org.). A relevância do jurista baiano Teixeira de Freitas para o Direito e 

a Sociedade. Salvador: Ed. Paginae, 2018, p. 128-129. 
10 OLIVEIRA, Waldemiro Montenegro de. Perfil biográfico de José Machado de Oliveira. In: Faculdade de 

Direito da Bahia. Anais do Cinquentenário da Faculdade de Direito da Bahia (1891-1941). Salvador: Imprensa 

Glória, 1945, p. 8. 
11 OLIVEIRA, loc. cit. 
12 BARRETO, Tobias. Estudos de Direito.  São Paulo: Bookseller, 2000. 
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Ao se formar na Faculdade do Recife, Machado de Oliveira retornou à Bahia e 

implantou, aos 26 anos de idade, um “Curso Particular de Ensino Jurídico”, voltado para os 

acadêmicos de Direito da Faculdade do Recife que eram residentes em Salvador. Na Faculdade 

do Recife, naquela época, não era obrigatória a frequência. “Na sistemática da sua escola, os 

estudantes baianos frequentariam as aulas do ‘Curso’, estudando aqui mesmo em Salvador e, 

na época das provas, viajariam para o Recife, onde prestariam os exames, retornando à Bahia 

logo em seguida”.13   

Sucede que Benjamin Constant, através do decreto nº 1232-H, de 2 de janeiro de 1891, 

reformou o ensino jurídico no país, permitindo que Estados e particulares fundassem Instituição 

de Ensino Superior.14 Cerca de três meses após esse decreto, o despretensioso Curso criado por 

Machado de Oliveira transformou-se na Faculdade Livre de Direito da Bahia. O ato solene de 

fundação, no dia 15 de abril de 1891, ocorreu na Rua Visconde do Rio Branco, nº 19, Ladeira 

da Praça, em Salvador – Bahia, na mesma sala onde Dom João VI assinou o Decreto de abertura 

dos portos do Brasil.  

Ao idealizar a criação da Faculdade Livre de Direito, Machado de Oliveira precisou 

abrir-se para a sociedade. Notas foram publicadas nos principais jornais baianos da época – 

Jornal de Notícias e Diário de Notícias – pedindo apoio financeiro “em benefício de instituição 

tão útil e necessária”. As doações seriam restituídas aos doadores, caso a fundação da 

Faculdade não se concretizasse. Algumas vezes, Machado de Oliveira reagia “contra a 

campanha derrotista, que fazia constar que os diplomas expedidos pela futura escola só teriam 

valor no Estado ou que os alunos das escolas oficiais não podiam concluir o curso nas 

Faculdades livres”.15  

O patrimônio inicial da Faculdade Livre de Direito da Bahia nasceu de um 

crowdfunding – expressão em inglês para designar a velha prática do financiamento coletivo. 

O jovem e empreendedor professor José Machado de Oliveira arregaçou as mangas e foi em 

busca da arrecadação de fundos, por subscrição pública. Repita-se: houve várias doações 

privadas para a criação da Faculdade. Infelizmente, a prática de doações privadas não é 

fomentada nas universidades públicas brasileiras. Essa temática continua sendo tabu não 

apenas na Faculdade de Direito da UFBA, como também, por exemplo, na pioneira Faculdade 

de Direito do Largo de São Francisco, onde tive a honra de me doutorar. Houve, contra a USP, 

 
13 GIDI, Antonio. Anotações para uma história da Faculdade de Direito da Bahia. Salvador: Faculdade de Direito 

da UFBA, 1991, p. 33. 
14 VENANCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas ao bacharelismo: 150 anos de ensino jurídico no Brasil. São Paulo: 

Perspectiva, 2011, p. 179. 
15 OLIVEIRA, 1945, p. 10. 
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ação de revogação de doação (de um milhão de reais) ajuizada pelos herdeiros do ex-aluno 

Pedro Conde.16 Mas sem adentrar no mérito da referida ação judicial, quero dizer, apenas, que 

não existe, no Brasil, uma cultura de doação de ex-alunos às suas universidades. Inexiste, 

presentemente, na Faculdade de Direito da UFBA, uma associação civil de ex-alunos. É preciso 

criá-la, para que se desenvolva um espírito de cooperação em prol da conservação das 

instalações e equipamentos da Faculdade. Esse intuito de criação de uma associação de ex-

alunos não pode ser confundido com vontade de “privatização”.  

Outro empreendedor da Faculdade de Direito merece ser reverenciado: Orlando Gomes. 

O atual prédio da Faculdade da Faculdade de Direito da UFBA, situado na Rua da Paz, s/n, 

Graça, foi inaugurado no dia 26 de maio de 1961. Essa construção é fruto do 

empreendedorismo do reitor Edgard Santos e do seu vice-reitor e então diretor da Faculdade 

de Direito, o professor Orlando Gomes. Como todo grande realizador, Orlando Gomes recebeu 

críticas da comunidade acadêmica, por ter pensado alto e não ter se contentado com a antiga 

instalação da Faculdade, que ficava onde hoje se situa a sede da Ordem dos Advogados do 

Brasil – seção Bahia, no bairro da Piedade.  Edvaldo Brito, em discurso pronunciado, em 1961, 

como Presidente do Centro Acadêmico Ruy Barbosa (CARB), na inauguração do novo edifício 

da Faculdade, dissera: “os críticos, aqueles cujas vidas têm sido um repertório de inutilidades, 

condenam esta instalação sob o argumento de que outras Escolas que ensinam outras ciências, 

mais do que a de Direito, deveriam ter a prioridade.”17  

José Machado de Oliveira, ao fundar a Faculdade Livre de Direito da Bahia, em 1891, 

teve de encarar os derrotistas. Orlando Gomes, setenta anos depois, em 1961, também teve de 

suportar infundadas críticas pelo simples fato de ser empreendedor e querer uma universidade 

pública empreendedora. 

É preciso haver uma mudança de mentalidade do papel de uma universidade pública, 

que não pode ser cegamente refratária à cobrança de cursos de extensão e especialização.18 

 
16 TJSP; Apelação Cível 0011162-47.2011.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara 

de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

10/03/2014; Data de Registro: 30/04/2014. 
17 BRITO, Edvaldo. A Nova Escola. Revista da Faculdade de Direito. Volume XXXIV 1959-1961. Fascículo X 

dos Arquivos da Universidade da Bahia.  
18 Cumpre registrar que a Fundação Faculdade de Direito da Bahia disponibilizou, durante anos, na sede da 

Faculdade, alguns cursos de pós-graduação lato sensu. Fui aluno, de 2000 a 2002, do saudoso professor Milton 

Tavares, na pós-graduação em Direito Civil por ele coordenada. Tornei-me, depois, professor convidado desse 

curso de especialização. Além de mim, alguns outros professores de Direito Civil da Faculdade foram alunos do 

professor Milton Tavares, nessa mesma especialização. Infelizmente, alguns professores da Faculdade eram, 

veementemente, contrários à cobrança de qualquer mensalidade nos cursos de especialização promovidos pela 

Fundação, sob o argumento de que uma universidade pública não poderia cobrar mensalidades, pois isso seria 

uma espécie de “privatização” do espaço público. 
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Tampouco uma universidade pode fechar os olhos para possíveis retornos econômicos gerados 

por patentes, em pesquisas realizadas em parceria com empresas privadas. Isso não quer dizer 

que a universidade deve cessar as pesquisas de longo prazo e a ciência pura.  

Ainda existe, nas universidades brasileiras, um fosso entre a produção científica 

(calcada na cultura do publish or perish – “publique ou pereça”) e a apropriação desse 

conhecimento através do patenteamento de invenções, que pode gerar royalties e inovação. 

Uma publicação prematura, precoce, pode fulminar o requisito da novidade, indispensável para 

a concessão de uma patente. Infelizmente, essa consciência protetiva ainda não está 

devidamente enraizada nas universidades públicas.19  

A chamada hélice tríplice, que visa a integração universidade-indústria-governo, é um 

dos grandes desafios para a universidade pública neste século XXI.20 A comunidade acadêmica 

não pode ser contra a possibilidade concreta de ganhar recursos adicionais da indústria. Nem 

pode levantar acriticamente o despistador argumento de que a indústria feriria de morte a 

“autonomia universitária”. A Universidade de São Paulo, por exemplo, numa parceria realizada 

com a iniciativa privada, patenteou o medicamento Vonau Flash, que se tornou fonte de 

arrecadação em royalties.21 É preciso diminuir o distanciamento entre setor produtivo e 

academia, superando o preconceito contra esse imperativo de integração empresa-universidade.  

Já existe uma Lei de Inovação em âmbito federal (Lei nº 10.973/2004). Assim como já 

há uma Lei de Inovação do Estado da Bahia (Lei nº 14.315/2021) e uma Lei de Inovação do 

 
O Supremo Tribunal Federal, em 2017, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597854/GO, firmou a tese de 

que “a garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a cobrança por universidades públicas de 

mensalidade em cursos de especialização”. Segundo o ministro Edson Fachin, relator do referido RE 597854/GO, 

“é possível às universidades, no âmbito de sua autonomia didático-científica, regulamentar, em harmonia com a 

legislação, as atividades destinadas preponderantemente à extensão universitária, sendo-lhes, nessa condição, 

possível a instituição de tarifa. Noutras palavras, a garantia constitucional da gratuidade de ensino não obsta a 

cobrança, por universidades públicas, de mensalidade em curso de especialização”. Em 2017, quando o RE 

597854/GO foi julgado, a Fundação Faculdade de Direito da Bahia já não ofertava, infelizmente, havia cerca de 

uma década, a pós-graduação lato sensu em Direito Civil. Lamentável. Perdeu a Faculdade de Direito da UFBA. 

Perdeu a sociedade baiana.  

A UFBA possui excelentes cursos de extensão. A Escola de Música, por exemplo, oferta ótimos cursos de 

musicalização infantil, teoria musical e instrumentos, com excelente corpo docente e preços acessíveis para a 

comunidade soteropolitana. Da mesma forma, o Instituto de Letras oferta ótimos cursos de línguas a preços 

também acessíveis. Nem é preciso falar o quão é importante o estudo de línguas estrangeiras para o estudo e a 

pesquisa na área da Propriedade Intelectual, ramo do Direito altamente internacionalizado.   

 
19 O art. 12 da Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) dispõe sobre o dever de confidencialidade: “Art. 12. É vedado 

a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de serviços de ICT divulgar, 

noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou 

tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT”. 
20 ETZKOWITZ, Henry. Hélice tríplice: universidade-indústria-governo: inovação em movimento. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2013. 
21 Disponível em: http://www.inovacao.usp.br/sabia-que-um-remedio-para-enjoo-traz-90-dos-royalties-que-a-

usp-recebe/. Acesso em:  16 ago. 2021.  
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Município do Salvador (Lei nº 9.534/2020). Portanto, a inovação, que foi inserida na 

Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 85/2015, já possui leis nas esferas federal, 

estadual e municipal.  

O Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia, considerando o disposto 

na Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação) e no Decreto nº 9.283/2018 e tendo em vista a 

deliberação extraída da sessão plenária realizada em 15 de dezembro de 2020, editou a 

Resolução nº 05/2020, que instituiu a Política de Inovação da UFBA. A referida Resolução 

estabelece medidas para estimular e apoiar a inovação, a transferência de tecnologia e o 

empreendedorismo, envolvendo a participação dos servidores e estudantes da Universidade, e 

define as diretrizes dos procedimentos e a estrutura organizacional pertinente para a gestão da 

propriedade intelectual da UFBA.22  

É preciso que o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da UFBA seja, cada vez mais, 

valorizado. A sua estrutura, infelizmente, ainda é precária para a grandeza de sua missão 

institucional. São, ainda, ínfimos os recursos obtidos com os contratos de transferência de 

tecnologia.23 Há muito, ainda, que avançar.  

Sem dúvida, o ensino da Propriedade Intelectual vai ao encontro dessa Política de 

Inovação da UFBA, e a Faculdade de Direito tem uma importante missão na implementação 

dessa política.  

Como se verá a seguir, o atraso, em nosso país, para se compreender a importância da 

Propriedade Intelectual, certamente tem uma raiz histórica. 

 

3 A RAIZ HISTÓRICA DO ATRASO BRASILEIRO NO ESTUDO DA PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

 

O Império Português não queria a independência do Brasil. A colônia deveria 

permanecer, para sempre, dependente da metrópole. O que mais poderia fomentar a 

independência da colônia? Sem dúvida, a criação de estabelecimentos de ensino superior, pois 

educação é algo libertador, que gera autonomia e desenvolvimento. Na América Portuguesa, o 

Conselho Ultramarino rechaçou a intenção da criação de um centro de formação de médicos 

em Minas Gerais. Fundamentou dizendo que esse centro “podia relaxar a dependência que as 

colônias deveriam ter do Reino; que um dos mais fortes vínculos que sustentava a dependência 

 
22 Disponível em: https://nit.ufba.br/sites/nit.ufba.br/files/resolucao_05_2020_-_politica_de_inovacao.pdf. 

Acesso em:  16 ago. 2021.  
23 Disponível em: https://nit.ufba.br/acesso-informacao. Acesso em:  16 ago. 2021.  
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das nossas colônias era a necessidade de vir a estudar em Portugal; que este vínculo não devia 

relaxar”.24 

A política cultural que Portugal aplicava na sua então colônia atrasou a regulação do 

Direito Autoral no país. O colonialismo português limitou por muito tempo – até quando 

possível – o desenvolvimento cultural do Brasil, proibindo a imprensa e indeferindo 

solicitações de universidades. Somente em 1808, com a abertura dos portos, foi autorizada a 

utilização da imprensa.  

Em 1747, quando já havia estabelecimentos gráficos nas principais cidades da América 

Espanhola, uma carta régia de Portugal proibiu a impressão de livros e avulsos no Brasil, o que 

fez com que fosse fechada a pioneira tipografia existente no Rio de Janeiro, a oficina de 

Antônio Isidoro da Fonseca. 

Essa proibição da metrópole atrasou bastante a implantação da imprensa na então colônia. Os 

entraves lusitanos à imprensa tinham o escopo de impedir a livre circulação de ideias políticas 

rebeldes e progressistas, que pudessem colocar em risco a estabilidade de sua dominação. 

A colonização portuguesa foi bem diferente da espanhola. O governo espanhol permitia 

a abertura de estabelecimentos gráficos, diferentemente da Coroa Portuguesa. A América 

Espanhola era (e continua sendo) diferente da América Lusitana. Não apenas pela língua falada, 

mas pela maior intimidade de sua população com os livros. Os efeitos dos entraves impostos 

pela Coroa Portuguesa ainda perduram em terra brasilis.  

Em 7 de setembro de 1822, é proclamada a independência do Brasil, marcando o fim 

do domínio português. Passou a ser inconcebível que o Brasil “independente” continuasse a ser 

regido pelas Ordenações Filipinas, assim como passou a ser inadmissível que os brasileiros 

tivessem de atravessar o Atlântico e ir, necessariamente, a Coimbra para se tornarem bacharéis 

em Direito. Era preciso a independência em matéria de legislação e ensino jurídico. De acordo 

com Antonio Gidi, era urgente “implementar a emancipação política através da emancipação 

intelectual, ou melhor, consolidar o sistema imperial brasileiro em bases culturalmente 

nacionais”.25 

 
24 VENANCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas ao bacharelismo: 150 anos de ensino jurídico no Brasil. São Paulo: 

Perspectiva, 2011, p. 7. 
25 GIDI, Antonio.  Faculdade de Direito. In: Universidade Federal da Bahia: do século XIX ao século XXI. 

Organizadores: Lídia Maria Batista Brandão Toutain e Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva. Memorial, v. 1. 

Salvador: Edufba, 2010, p. 242. 
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A primeira Constituição Federal brasileira, datada de 1824, ignorou a matéria autoral. 

Essa ausência de proteção na Constituição Imperial demonstra o desinteresse, que ainda havia 

naquela época, pelo Direito de Autor. Com a Lei de 11 de agosto de 1827, foram criadas as 

duas primeiras Faculdades de Direito do país: uma em São Paulo e outra em Olinda. Foi 

garantido aos autores dos compêndios o privilégio exclusivo da obra por 10 (dez) anos. Antes, 

contudo, as referidas obras didáticas deveriam ser aprovadas pela Congregação e submetidas à 

aprovação da Assembleia Geral. Como bem diz Eduardo Vieira Manso, tratava-se “de um 

direito aplicável apenas intra muros, nas Faculdades de Direito de Olinda e de São Paulo, não 

alcançando os demais autores brasileiros”.26  

Em 1875, o escritor cearense José de Alencar (1829-1877) propôs no Parlamento um 

projeto de lei visando à proteção dos autores. Todavia, tal projeto sequer chegou a ser 

discutido27.  A Constituição Republicana de 1891 foi a primeira a tratar sobre Direito Autoral. 

O §26 do art. 72 previa o seguinte: “aos autores de obras literárias e artísticas é garantido o 

direito exclusivo de reproduzi-las, pela imprensa ou por qualquer outro processo mecânico. Os 

herdeiros dos autores gozarão desse direito pelo tempo que a lei determinar”. 

Em sede infraconstitucional, a primeira lei específica sobre a matéria autoral foi a de nº 

496, de 1.º de agosto de 1898, denominada Medeiros e Albuquerque, em homenagem ao 

escritor e deputado federal pernambucano relator do respectivo projeto. 

Em 1º de janeiro de 1917, com a entrada em vigor do Código Civil de 1916, cujo projeto data 

de 1899, o Direito Autoral perdeu a sua autonomia legal. Tal perda atrasou o desenvolvimento 

científico da matéria.28 A vigente Lei Autoral é a 9.610/1998, que revogou a Lei 5.988/1973. 

Fazendo agora um brevíssimo retrospecto da evolução legislativa da Propriedade 

Industrial em nosso país, pode-se dizer que o Brasil teve um progresso industrial tardio. 

Portugal evitou ao máximo o desenvolvimento da indústria brasileira. Em 05 de janeiro de 

1785, por exemplo, o alvará de Dona Maria determinou a extinção de quase todas as fábricas 

e manufaturas existentes na colônia, para que a mineração e a agricultura não fossem 

prejudicadas.  

Em 1808, a família real portuguesa, fugindo do exército francês de Napoleão Bonaparte, 

veio para o Brasil. Em 28 de janeiro de 1808, ainda na Bahia, o Príncipe Regente, através de 

 
26 MANSO, Eduardo J. Vieira. O que é Direito Autoral. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1992, p. 16. 

 
 
27 MORAES, Rodrigo. O Projeto de Lei 74/1875, de José de Alencar, e a atualidade do debate sobre domínio 

público no Direito de Autor. Revista de Direito Civil Contemporâneo. vol. 26. ano 8. p. 175-211. São Paulo: Ed. 

RT, jan.-mar./2021.  
28 MANSO, 1992, p. 9. 
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alvará, autorizou a abertura dos portos brasileiros ao comércio e à navegação das nações 

amigas. A colônia brasileira começou a livrar-se do entrave imposto pela coroa portuguesa. Em 

1º de abril de 1808, D. João VI editou alvará revogando o de 1785, autorizando, assim, a 

instalação de fábricas no Brasil. Antes, era terminantemente proibido qualquer tipo de relação 

comercial que não fosse com a metrópole portuguesa. Iniciou-se, então, a história do direito 

industrial no país. A indústria nacional começou a ganhar fôlego.  

Em 28 de abril de 1809, surgiu a primeira lei brasileira versando sobre patentes. O Brasil 

foi uma das primeiras nações do mundo a disciplinar a matéria. Alguns estudiosos estrangeiros, 

todavia, simplesmente ignoram o alvará régio de 28 de abril de 1809, considerando tão somente 

a lei de 28 de agosto de 1830, que regulou a concessão dos privilégios industriais, quando o 

Brasil já era independente de Portugal.  

No âmbito constitucional, a Constituição do Império de 1824, em seu art. 179, 26, 

assegurava proteção aos inventores. Mas nada dizia em relação às marcas. A lei de 1830 visou, 

em 12 artigos, tornar efetiva a previsão constitucional. O direito patentário durava de 5 a 20 

anos. Essa lei de 1830 vigorou, quase sem aplicação, durante mais de 50 anos. Em 14 de 

outubro de 1882, a Lei 3.129 foi sancionada pelo Governo Imperial, que vigorou durante 41 

anos.  

Em 27 de agosto de 1945 foi promulgado o Decreto-lei 7.903, o primeiro Código de 

Propriedade Industrial. Em 21 de dezembro de 1971, foi publicado um novo Código de 

Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), que foi revogado pela vigente Lei nº 9.279, de 14 de 

maio de 1996. Por que “lei” e não “código”? Devido à enorme pressa que o governo tinha para 

aprovar a nova legislação. Como o art. 64, §4º da Constituição Federal proíbe o regime de 

urgência para projetos de código, o jeito encontrado foi chamar o “código” de “lei”.29 Segundo 

Denis Borges Barbosa, a “lei” é “um Código que se envergonha de seu título”.30  

A Lei 9.279/96 nasceu sob forte pressão dos Estados Unidos, sobretudo da indústria 

farmacêutica. Em 1987, os Estados Unidos impuseram sanções unilaterais sob a seção 301 da 

Lei de Comércio (Trade Act). Isso porque o revogado Código de Propriedade Industrial (Lei 

nº 5.772, de 1971) vedava o direito patentário para o setor farmacêutico. Em 20 de outubro de 

1988, o governo norte-americano fez uma ameaça de sanções comerciais. O governo brasileiro 

rechaçou a pressão estadunidense, alegando que o país, ao não reconhecer patentes para 

 
29 BARBOBA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2003, p. 4.   
30 BARBOSA, op. cit., p. 11. 
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produtos farmacêuticos, químicos e alimentícios, não violava a Convenção da União de Paris, 

de 1883, da qual o Brasil é signatário.  

A partir de 1990, com a eleição do presidente Fernando Collor de Mello, o governo 

brasileiro firmou o compromisso de editar uma nova lei de propriedade industrial, prevendo a 

proteção das patentes farmacêuticas. Em 1994, com o Decreto nº 1.355, o Brasil promulgou o 

TRIPS, demonstrando a intenção de aderir ao cenário internacional das patentes. Em 1996, o 

governo colocou em regime de urgência, no Senado Federal, o projeto de lei. Em 14 de maio 

do mesmo ano, a Lei 9.279 foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Em 2004, surgiu a chamada Lei de Inovação (Lei 10.973/2004). O art. 26 dispõe que 

“as ICT que contemplem o ensino entre suas atividades principais deverão associar, 

obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta Lei a ações de formação de recursos humanos 

sob sua responsabilidade”. Portanto, a Universidade Federal da Bahia, que é uma ICT 

(Instituição Científica Tecnológica e de Inovação) pública, deve associar, obrigatoriamente, a 

aplicação do disposto na Lei de Inovação a ações de formação de recursos humanos sob sua 

responsabilidade.31 O ensino da Propriedade Intelectual, sem dúvida alguma, consiste em ação 

imprescindível para a formação de recursos humanos na atual economia do conhecimento. 

 

4 UMA PROMISSORA MISSÃO PARA OS PRÓXIMOS 130 ANOS: O ENSINO E A 

PESQUISA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NUMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 

 

O primeiro equívoco que precisa ser extirpado, na comunidade acadêmica, é o de que 

o Direito da Propriedade Intelectual seria “artigo de luxo”, “perfumaria jurídica”, algo elitista, 

supérfluo, desimportante para os currículos do ensino universitário. Delia Lipszyc, em estudo 

sobre o ensino do Direito Autoral nas universidades da América Latina, com dados colhidos 

até 2006, conquanto aponte certa evolução, reconhece que, ainda, infelizmente, “el derecho de 

autor se sigue considerando una ‘materia nueva’ y un poco esotérica”.32 

 
31 O art. 59 da Lei estadual nº 14.315, de 17/06/2021, dispõe que “as ICTs que contemplem o ensino entre suas 

atividades principais deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta Lei às ações de formação 

de recursos humanos sob sua responsabilidade.” Portanto, no Estado da Bahia, as universidades estaduais também 

têm a missão de fomentar o ensino do Direito da Propriedade Intelectual. 
32 LIPSZYC, Delia. La enseñanza universitaria del derecho de autor y los derechos conexos en los países de 

América Latina. In: Diagnóstico del Derecho de Autor en América Latina. Bogotá: Cerlalc, 2007. Disponível em: 

https://cerlalc.org/wp-content/uploads/publicaciones/olb/PUBLICACIONES_ODAI_Diagnostico-del-derecho-

de-autor-en-America-Latina_v1_010107.pdf. Acesso em:  18 ago. 2021.  
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O estudo da Propriedade Intelectual passou a ser essencial, urgente, com grande 

relevância para o desenvolvimento cultural, econômico, social e tecnológico de um país. O 

ensino da Propriedade Intelectual não está despido de interesse social. Equivoca-se quem pensa 

que o estudo desse ramo do Direito seria descompromissado com as desigualdades econômicas 

e sociais do país. Por exemplo, a pandemia da Covid-19 demonstrou às escâncaras o quão 

estratégico é a questão das patentes de vacinas, que não merece ficar adstrita ao curso de 

Direito. O debate deve envolver os cursos de Economia, Medicina, Farmácia, Biotecnologia e 

Saúde Coletiva. Interdisciplinaridade é uma palavra-chave para o estudo e a pesquisa da 

Propriedade Intelectual.  

É lamentável, por exemplo, que compositores e músicos que se formam na Escola de 

Música da UFBA não tenham noções básicas de direitos de autor e direitos conexos, que serão 

importantes para as suas carreiras profissionais. É inconcebível que um administrador formado 

pela Escola de Administração da UFBA não tenha consciência da enorme importância do 

registro de uma marca de produto ou serviço no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(INPI).33 É necessário que discussões sobre plágio, autoplágio e honestidade intelectual não 

fiquem circunscritas na Faculdade Direito, mas que ocorram em toda a universidade. Já tive, 

por exemplo, a oportunidade de proferir, no dia 05 de setembro de 2019, na Escola de Belas 

Artes da UFBA, uma palestra intitulada “O Direito Autoral nas Artes Plásticas: conceitos 

fundamentais e casos práticos”.34 O professor, arquiteto e urbanista Paulo Ormindo, no dia 19 

de outubro de 2017, a convite deste autor, proferiu, na Sala da Congregação da Faculdade de 

Direito da UFBA, uma palestra sobre “Direito Autoral na Arquitetura”. Sem dúvida alguma, 

os arquitetos são criadores intelectuais e, portanto, titulares de direitos morais e patrimoniais 

de autor.  

Bem disse João Carlos Salles, Magnífico Reitor da Universidade Federal da Bahia: 

“enganam-se os que imaginam que a universidade pode conquistar sua excelência acadêmica 

mais autêntica sem aprofundar seu compromisso social.”35 Roberto Mangabeira Unger propõe 

que a economia do conhecimento insular se torne uma economia do conhecimento socialmente 

includente.36  

 
33 Tive a honra de ser o procurador da ABDECON (Associação Baiana de Defesa do Consumidor) no registro de 

sua marca mista em duas classes do INPI (processos administrativos números 910631956 e 910632243). 

ABDECON é uma associação civil e um projeto de extensão da Faculdade de Direito da UFBA, vocacionado para 

promover o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
34 Disponível em: http://www.belasartes.ufba.br/2019/08/escola-de-belas-e-oab-promovem-palestra-na-ufba/. 

Acesso em:  16 ago. 2021 
35 SALLES, João Carlos. Universidade pública e democracia. São Paulo: Boitempo, 2020, p. 16. 
36 UNGER, Roberto Mangabeira. A Economia do Conhecimento. Traduzido por Leonardo Castro. São Paulo: 

Autonomia Literária, 2018. 
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Orlando Gomes, em 1985, antenado com as inovações tecnológicas e com a doutrina e 

jurisprudência estrangeiras, foi coautor da obra “A Proteção Jurídica do Software”.37 

Conquanto ainda inexistisse naquela época, na Faculdade de Direito da UFBA, a disciplina 

Direito Autoral e da Propriedade Industrial, Orlando Gomes defendia que o tratamento da 

proteção do software ocorresse em lei específica. Em 1987, cumpriu-se o que dissera o 

visionário civilista baiano. Foi editada, no Brasil, a Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987. 

Essa lei foi fruto de uma fortíssima pressão norte-americana. As empresas de informática dos 

Estados Unidos pressionaram o governo brasileiro. O poder hegemônico dos EUA impôs ao 

Brasil uma tutela jurídica. Orlando Gomes, quando escreveu seu estudo “A proteção jurídica 

do software”, tinha plena consciência do contexto nacional e internacional da matéria. Ele não 

era um jurista divorciado da realidade social.38  

Fato curioso é que, em 1936, aos 26 anos, ao fazer o concurso para a cátedra de Direito 

Civil, na Faculdade Livre de Direito da Bahia, o ponto sorteado para a prova didática de 

Orlando Gomes foi “direitos autorais e artísticos”. Orlando fez a preleção sobre esse tema 

diante de um auditório repleto de estudantes e professores, obtendo nota 9,9 (nove vírgula 

nove).39   

Em 1951, o deputado federal Cunha Bueno (1918-1981) foi o autor do Projeto de Lei 

nº 1.169/1951, que visava instituir a cátedra de Direito de Autor nas Faculdades de Direito. O 

projeto, infelizmente, foi rejeitado sem sequer ter havido debate parlamentar. 

Em São Paulo, o professor Antonio Chaves foi o precursor da disciplina Direito 

Autoral, em 1971, na Faculdade de Direito da USP, tendo formado uma excelente geração de 

jovens autoralistas.40 

Bruno Jorge Hammes foi precursor do ensino do Direito da Propriedade Intelectual no Rio 

Grande do Sul. Ele afirmava que “o ensino universitário de matéria de tanta relevância cultural, 

econômica e social é um imperativo, especialmente num curso de Direito”.41 Após se doutorar na 

Alemanha, esse padre jesuíta criou, na Unisinos, em 1975, a disciplina Direito da Propriedade 

 
37 GOMES, Orlando [et. al.]. A proteção jurídica do software. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 1-15.  
38 MORAES, Rodrigo. O Direito Autoral na vida e obra de Orlando Gomes. In: A relevância de Orlando Gomes 

para os interesses sociais. Organizadores: Joseane Suzart Lopes da Silva e Muriel Cordeiro Silva. Salvador: 

Paginae, 2017, p. 423-445.  

39 RAMOS, Luiz Felipe Rosa; FILHO, Osny da Silva. Para entender Orlando Gomes. Coordenação de Celso 

Fernandes Campilongo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 24. 
40 Antonio Chaves, no final da década de noventa, a convite da professora Nilza Reis, palestrou no Auditório Raul 

Chaves da Faculdade de Direito da UFBA. Importante registrar, ainda, que, em 1959, Orlando Gomes integrou a 

banca examinadora do concurso que Antonio Chaves fez para professor catedrático da Faculdade de Direito da 

USP. Portanto, a Faculdade de Direito da UFBA, ao menos em dois momentos, esteve presente na vida de Antonio 

Chaves, o precursor do ensino do Direito Autoral em nosso país. 
41 HAMMES, Bruno Jorge. O direito da propriedade intelectual. 3. ed. São Leopoldo (RS): Editora Unisinos, 

2002, p. 43.  
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Intelectual, chegando a lecioná-la durante cerca de três décadas, tendo formado especialistas na área, 

tais como Gonzaga Adolfo e Ângela Kretschmann. Esta autora, com inegável acerto, afirma que “o 

ensino da Propriedade Intelectual não deve limitar-se às Faculdades de Direito, mas estender-se a outros 

centros de cultura e também à rede do ensino técnico alcançando o jovem de outras áreas o mais cedo 

possível”.42 

Tradicionalmente, os autoralistas são civilistas, enquanto os estudiosos da Propriedade 

Industrial são comercialistas. Essa característica primígena não parece que permanecerá 

incólume neste século XXI. Newton Silveira, em artigo publicado no início da década de 

oitenta, afirmou: “o importante é destacar que no mundo de hoje a separação estanque entre o 

Direito de Autor (ramo do Direito Civil) e a Propriedade Industrial (como matéria 

compreendida pelo Direito Comercial) não mais encontra razão de ser”.43 É imenso o conteúdo 

programático de cada uma das disciplinas (Direito Autoral e Propriedade Industrial), mas isso 

não significa que o estudo deva se dar de maneira segregada.44 

Em 2018, no Colegiado da Faculdade de Direito da UFBA, propus a alteração dos pré-

requisitos da disciplina optativa Direito Autoral e da Propriedade Industrial (“DIR196”), que 

deixaram de ser Direito Societário e Direitos Reais, e passaram a ser Teoria Geral do Direito 

Civil I e Teoria Geral do Direito Civil II. No processo administrativo nº 23066.054919/2018-

91, de minha autoria, o relator – o professor titular de Direito Civil Leandro Reinaldo da Cunha 

– assim consignou: “entendo que o posicionamento trazido no requerimento se faz pertinente, 

não sendo necessário que os interessados em cursar a disciplina optativa Direito Autoral e da 

Propriedade Industrial (“DIR196”) atendam como pré-requisitos as disciplinas de Direito 

Societário e Direitos Reais”.  

É preciso sedimentar, em toda a Universidade Federal da Bahia, a cultura de 

Propriedade Intelectual. O PROFNIT (Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia para a Inovação), Ponto Focal UFBA, é um mestrado 

profissional do qual tenho a honra de integrar o corpo docente. Ele abriga profissionais de 

 
42 KRETSCHMANN, Ângela. A propriedade intelectual e o papel das instituições de ensino superior. In: Direito 

da Propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Luiz Gonzaga Silva Adolfo e 

Marcos Wachowicz (coords.). Curitiba: Juruá, 2006, p. 455.  
43 SILVEIRA, Newton. O ensino do direito intelectual nas universidades. In: Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de S. Paulo. v. 78, p. 48-51,1983, p. 48. 

 
44 MORAES, Rodrigo. Direito autoral e propriedade industrial: por um ensino integrado desses dois subsistemas 

do direito intelectual. In: Direitos da Personalidade: a contribuição de Silmara J. A. Chinellato. Coordenadores: 

Atalá Correia e Fábio Jun Capucho. Barueri (SP): Manole, 2019, p. 343-368. 
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diversas áreas, tanto no corpo docente quanto no corpo discente. Essa interdisciplinaridade é 

uma característica positiva do PROFNIT.   

O ensino da Propriedade Intelectual consiste numa pauta internacional. A Associação 

Internacional para o Avanço do Ensino e Pesquisa em Propriedade Intelectual (ATRIP), 

no que diz respeito ao ensino, possui importantes objetivos.45 A OMPI (Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual) promove, em âmbito mundial, ensino à distância de 

qualidade.  

No Brasil, no dia 11 de dezembro de 2020, foi lançada a Estratégia Nacional de 

Propriedade Intelectual (ENPI), política pública com previsão de duração de 10 (dez) anos 

(2021-2030). Criada por um grupo interministerial, a ENPI, no seu Eixo Estratégico 2, traz 

como macro objetivo “capacitar os diversos atores do Sistema Nacional de Propriedade 

Intelectual e do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.” Propõe as seguintes 

ações: avaliar a possibilidade de inclusão da PI como disciplina obrigatória em cursos de 

graduação em Direito e em Ciências Exatas, e como disciplina optativa para todos os demais 

cursos, de forma a difundir para a comunidade acadêmica o valor de mercado e comercial da 

PI; expandir a oferta de disciplinas dedicadas ao ensino de aspectos de PI em Programas de 

Pós-Graduação de Ciências Exatas; avaliar a possibilidade de inclusão da PI como disciplina 

obrigatória em cursos técnicos.46  

É preciso que essas ações sejam, de fato, concretizadas. Infelizmente, o comportamento 

do atual governo federal em relação às universidade federais não me leva a crer que tais ações 

serão, a curto prazo, implementadas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Faculdade de Direito da UFBA foi criada no mês de abril (15 de abril de 1891). 

Coincidentemente, no mesmo mês em que passaram a ser celebrados o Dia Mundial do Livro 

 
45 A Associação Internacional para o Avanço do Ensino e Pesquisa em Propriedade Intelectual  (ATRIP), 

no que diz respeito ao ensino, possui os seguintes objetivos:  “Que mais tempo e atenção sejam dedicados 

pelas universidades e instituições semelhantes ao ensino do direito da propriedade intelectual; que 

melhores materiais e métodos de ensino sejam usados no campo do direito da propriedade intelectual; que 

atenção especial e recursos sejam dedicados por professores, universidades e instituições semelhantes ao 

ensino dos aspectos comparativos e internacionais, bem como dos aspectos sociais e econômicos do direito 

da propriedade intelectual; que os professores e candidatos que aspiram a cargos docentes sejam 

incentivados e auxiliados a adquirir os conhecimentos necessários para o ensino no campo do direito da 

propriedade intelectual; que os docentes sejam auxiliados em seus esforços para concretizar os objetivos 

mencionados acima”. Disponível em: http://atrip.org/membership/about-atrip/. Acesso em:  16 ago. 2021 
46 Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cerimonia-marca-50-anos-do-inpi-

e-lancamento-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/EstratgiaNacionaldePropriedadeIntelectual.pdf. 

Acesso em:  16 ago. 2021. 
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e do Direito de Autor (23 de abril) – data criada pela Unesco – e o Dia Mundial da Propriedade 

Intelectual (26 de abril) – data criada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual 

(OMPI). E a Faculdade foi criada no mesmo ano em que o Direito de Autor ganhou, pela 

primeira vez, status constitucional. Ela tem, entre outros grandes desafios, o de contribuir para 

a sedimentação da cultura de PI na Universidade Federal da Bahia. Trata-se de tema prioritário 

neste século XXI.  

Sinto-me vocacionado para colaborar no ensino, na pesquisa e extensão, difundindo a 

Propriedade Intelectual intra e extra muros. Sinto-me desafiado a reformar mentalidades, em 

especial aquelas que veem uma dicotomia entre ciência e arte. Sinto-me chamado a defender 

uma política universitária que valorize escolas técnico-científicas sem desvalorizar escolas de 

arte. A Escola de Música, a Escola de Belas Artes, a Escola de Teatro e a Escola de Dança, por 

exemplo, não podem, de maneira alguma, ser consideradas supérfluas ou desimportantes.  

Sonho que a UFBA seja o que Anísio Teixeira desejava para uma universidade: “a 

instituição que vela para que a curiosidade humana não se extinga, mas se cultive, se alimente 

e continue a fazer marchar a vida”.47 O Direito de Autor e a Propriedade Industrial têm como 

escopo fomentar a curiosidade humana. Que a Faculdade de Direito da Universidade Federal 

da Bahia contribua, efetivamente, no incentivo dessa curiosidade. E, também, na sua proteção 

jurídica. Enfim, que a Faculdade de Direito ajude a universidade a ser, cada vez mais, integrada 

com a sociedade, promovendo a cultura e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, 

com diminuição das desigualdades sociais. 

Em 2019, tão somente 161 faculdades de Direito brasileiras foram premiadas com o 

Selo OAB Recomenda.48 A Faculdade de Direito da UFBA, obviamente, foi uma delas. Em 

2021, 130 anos após a sua fundação e 194 anos após a criação dos dois primeiros cursos 

jurídicos, já existem mais de 1.750 faculdades de Direito no Brasil, número que demonstra a 

grande irresponsabilidade da proliferação do ensino jurídico em nosso país. A Faculdade de 

Direito da UFBA não se contenta, obviamente, com o Selo OAB Recomenda, conquanto 

reconheça a sua importância. Ela quer muito mais, pois nasceu para ser grande.  

Vida longa para a Casa de Orlando Gomes! Alma Mater, obrigado por tudo o fez, faz e 

fará por mim e por muitos!  
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LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN CIVIL EN LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN CUANTO AL EJERCICIÓN DE SU CAPACIDAD JURÍDICA 

EN ESPAÑA 

                                                              Salvador Morales Ferrer 1 

 

 RESUMEN 

Puesto que estamos en el Siglo XXI, el derecho no puede estar estático, por lo que el 

legislador español, modifico ciertas normas para el mejor bienestar de las personas 

discapacitadas ya sean menores o, personas mayores. Creando una serie de modificaciones 

desde el ámbito del notariado y, las personas discapacitadas que cambian su residencia en el 

extranjero, con la variante de aplicar de momento la legislación española y, aplicando a 

posteriori la legislación del país de residencia que residirá la persona discapacitada. Del mismo 

modo, se modifican las Instituciones como la tutela y la autocuratela, la primera servirá para 

proteger los menores discapacitados y, la segunda para las personas mayores discapacitadas. 

Por lo que, este artículo puede servir como elemento innovador pues la es una puerta abierta 

puesto, que, desde la Universidad Federal de Bahía en sus 130 años de aniversario, se pueda 

aportar Derecho Civil Español. 

Palabras-Clave: menores y personas discapacitadas, cambio de domicilio, tutela, 

autocuratela.  

 

1 INTRODUCCIÓN  

Como siempre, el legislador español ha seguido los pasos mediante el INSTRUMENTO 

de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho 

en Nueva York el 13 de diciembre de 20062 que en su artículo 12 párrafos 1º- 2º 3º 4º que   

señala:  

Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen 

derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad 

 
1 Doctor en Derecho por el programa de Estudios Jurídicos, Ciencia Política y Criminología por la Universidad 

de Valencia, con la calificación Apto Cum Laude. Doctor Honoris Causa por el Claustro Nacional de Doctores de 

México (Unam). Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Alzira. Investigador del Ilustre Colegio de 

Abogados de Alzira. Conferenciante internacional. E-mail: salvadormorales@icaalzira.com 

 
2 INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho 

en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. I Disposiciones Adicionales. Jefatura del Estado. Publicado Boletín 

Oficial del Estado (BOE) Madrid. Nº 96. p. 20651. BOE-A-2008-6963. https: //www.boe.es>buscar>doc. (Visto 

el 2 de septiembre de 2021). 
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tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en 

todos los aspectos de la vida. Los Estados Partes adoptarán las medidas 

pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad 

al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al 

ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias 

adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el 

derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 

salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la 

capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias 

de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, 

que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, 

que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a 

exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 

competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 

proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos 

e intereses de las personas.    

 

 Por lo que, implica que España es parte de la Convención de sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y, deben cumplir con estos Derechos de las personas con 

discapacidad, al hilo cabe mencionar a la autora Mayor3  que aporta: 

 

La Convención introduce un nuevo paradigma en la concepción de la 

discapacidad dejando atrás una visión proteccionista y creando una 

nueva sensibilidad que pone en el centro la autonomía vital y jurídica 

de las personas con discapacidad al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 

 

Por lo cual, el legislador español inicia un pleno reconocimiento a las personas con 

discapacidad sobre su capacidad jurídica, mediante la publicación de la Ley 8/2021, de 2 de 

junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica4, que expone en su Preámbulo II:  

 

Esta Ley. El artículo primero modifica la Ley del Notariado con ocho 

apartados; el artículo segundo, con sesenta y siete apartados, modifica 

el Código Civil.  

 

 
3 Mayor del Hoyo, M.ª Victoria (2021) (Nº9859) “La incidencia estatal del Derecho civil en materia de capacidad 

en los Derechos civiles territoriales”.  Sección Doctrina. Editorial La Ley grupo Wolter Kluwer.Las Rozas 

(Madrid). p.1 
4 Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. I Disposiciones Adicionales. Jefatura del Estado. Publicado 

Boletín Oficial del Estado (BOE) Madrid. Nº 132. (Legislación Consolidada).  BOE-A-2021-9233. 

p.4.https://www.boe.es>buscar>act>id=BOE-A-2021-92… (Visto el 2 de septiembre de 2021). 
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 Por tanto, el legislador crea una amplia modificación legislativa en favor de las 

personas con discapacidad sobre su reconocimiento de su capacidad jurídica. Mediante el 

presente artículo se pretende realizar un análisis jurídico- descriptivo, del sistema protector 

español en el Derecho Civil sobre los menores discapacitados y las personas mayores 

discapacitadas, con la reforma de sus diversas instituciones. El artículo tiene la siguiente 

estructura: el primero en su introducción aclara la influencia del Derecho Internacional en 

España; el segundo atiende la influencia legislativa sobre las personas con discapacidad: el 

tercero presenta la notificación de la ley del notariado respecto a las personas discapacitadas; 

el cuarto aborda las distintas modificaciones de las personas con discapacidad, sobre la 

nacionalidad; el quinto analiza las discrepancias sobre el representante legal y el discapacitado 

sobre su nacionalidad; el sexto trata sobre la nueva figura de la autocuratela sobre las personas 

discapacitadas; el séptimo esboza sobre la nueva aplicación de la tutela. 

 

2 LA INFLUENCIA LEGISLATIVA PARA LA PROMULGACIÓN DE LA 

NORMA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS 

SOBRE SU PROTECCIÓN DE SU CAPACIDAD JURÍDICA. 

 

Al respecto, cabe indicar que la Constitución Española de 19785 en su artículo 10 que 

señala:  

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a 

los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la 

paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España.  

 

Por lo que, se remite la Constitución Española a la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos6  que en su artículo 7 manifiesta:    

 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

 
5 Constitución Española (2003). Editorial Aranzadi S.A. Cizur Menor (Navarra). p. 65. 
6 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 

217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. p.3. https://www.ohchr.org>udhr_traslations>spn (Visto el 3 de 

septiembre de 2021). 
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Por tanto, se aplicó el INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 20067 

que en su artículo 12 párrafos 1º- 2º- 3º -4º señalan:  

 

Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen 

derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad 

tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en 

todos los aspectos de la vida. Los Estados Partes adoptarán las medidas 

pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad 

al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 

Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al 

ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias 

adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el 

derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 

salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la 

capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias 

de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, 

que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, 

que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a 

exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 

competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán 

proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos 

e intereses de las personas. 

 

Por lo cual, se reformó del ordenamiento jurídico español, que es consecuencia de la 

ratificación por España de dicho tratado y, se inició mediante la promulgación de la Ley 

26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad8 en su artículo 3 párrafo Cinco que señala:   

 

Los poderes públicos adoptarán las medidas de acción positiva 

suplementarias para aquellas personas con discapacidad que 

objetivamente sufren un mayor grado de discriminación o presentan 

menor igualdad de oportunidades, como son las mujeres con 

discapacidad, los niños y niñas con discapacidad, las personas con 

discapacidad con más necesidades de apoyo para el ejercicio de su 

 
7 INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho 

en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. I Disposiciones Adicionales. Jefatura del Estado. Publicado Boletín 

Oficial del Estado (BOE) Madrid. Nº 96. BOE-A-2008-6963 p. 20651. https: //www.boe.es>buscar>doc. (Visto 

el 3 de septiembre de 2021).  
8 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Jefatura del Estado. Publicado Boletín Oficial del Estado (BOE) Madrid. Nº 184. p.6 

BOE-A-2011-13241(Legislación Consolidada). p. https://www.boe.es>buscar>act>id=BOE-A-2011-13. (Visto 

el 4 de septiembre de 2021). 
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autonomía o para la toma libre de decisiones y las que padecen una más 

acusada exclusión social por razón de su discapacidad, así como las 

personas con discapacidad.  

 

 De la misma forma, cabe mencionar la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Almería9 que en sus Fundamentos de Derechos Único señala:  

 

Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, 

promoverán y facilitarán el desarrollo de medidas de fomento, y de 

instrumentos y mecanismos de protección jurídica, para llevar a cabo 

una política de igualdad de oportunidades, mediante la adopción de las 

medidas necesarias para que se supriman las disposiciones normativas, 

y las prácticas contrarias a la igualdad de oportunidades, y el 

establecimiento de medidas para evitar cualquier forma de 

discriminación por causa de discapacidad. 

 
Por lo cual, la misma Jurisprudencia avala la no discriminación de las personas con 

discapacidad. Por tanto, el legislador español siguió reformando una de tantas normas fue el 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social10, que 

en su artículo 1º párrafo a) manifiesta:  

 

Esta ley tiene por objeto: Garantizar el derecho a la igualdad de 

oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de 

derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 

condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de 

la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, e 

la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la 

erradicación de toda forma de discriminación. 

 

Por lo que, está avalado en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid11 en sus 

Fundamentos Jurídicos Tercero al señalar:  

 

a que indemnizara a la actora en cantidad alguna por los daños y 

perjuicios que consideraba se le estaban causando con motivo del 

retraso en la instalación del ascensor, y lo que decía le impedía poder 

salir de su domicilio.  

 

 
9 Audiencia Provincial de Almería (Sección 1ª) (Sentencia 297/2007 de 3 diciembre) (Ponente: Gálvez Acosta, 

Benito). Rec.316/2007. LA LEY 331853/2007. 
10 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. Publicado Boletín Oficial del Estado (BOE) Madrid Nº 289 p. 10. BOE-A-2013-

12632.https://www.boe.es>buscar>act>id=BOE-2013-12… (Visto el 4 de septiembre de 2021). 
11 Audiencia Provincial de Madrid (Sección 2ª) (Sentencia 307/2020 de 3 de julio) (Ponente: Reyes Sainz de la 

Maza, Rafael de los). Rec.271/2020. LA LEY 123688/2020. 
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Por tanto, analógicamente tanto la norma anteriormente citada, así como la 

Jurisprudencia intentan proteger a las personas con discapacidad de la accesibilidad de carácter 

universal. Del mismo, modo cabe mencionar la Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de 

modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para 

garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones12, en la que 

confiere a las personas con discapacidad en su artículo Único párrafo uno que menciona:  

 

Contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de 

jurado. Las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta 

circunstancia de la función de jurado, debiéndoseles proporcionar por 

parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como 

efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con 

normalidad este cometido. 

 

Por tanto, la normativa no excluye a las personas con discapacidad para actuar como 

Jurado Popular en los juicios siempre que tengan capacidad suficiente, por lo cual es una forma 

de integración de las personas discapacitadas en la sociedad, siempre que cuenten con 

capacidad suficiente de discernimiento. 

 

3 LAS DISTINTAS MODIFICACIONES EN LA LEY DE NOTARIADO  

         Al respecto, Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862 13quedó modificada en su 

artículo 23 - 1º párrafo a) al señalar:  

 

Los notarios darán fe en las escrituras públicas y en aquellas actas 

que por su índole especial lo requieran de que conocen a las partes o de 

haberse asegurado de su identidad por los medios supletorios 

establecidos en las leyes y reglamentos Serán medios supletorios de 

identificación, en defecto del conocimiento personal del Notario, los 

siguientes: La afirmación de dos personas, mayores de edad, que 

conozcan al otorgante y sean conocidas del Notario, siendo aquellos 

responsables de la identificación. 

 

 
12Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del 

Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. I. 

Disposiciones Generales. Jefatura del Estado. Publicado Boletín Oficial del Estado (BOE) Madrid Nº 

303.p.123528. BOE- A-2017-14689. https://www.boe.es>diario_boe>txt. (Visto el 5 de septiembre de 2021). 
13 Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862. Ministerio de Gracia y Justicia <<Gaceta de Madrid>>. N.149, de 

29 de mayo de 1862 (Legislación Consolidada). BOE-A-1862-4073. p.10 

https://www.boe.es>buscar>act>id=BOE-A-1862-40... (Visto el 5 de septiembre de 2021). 
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          Al hilo cabe mencionar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria14  que 

en sus Fundamentos de Derecho Tercero manifiesta:  

 

por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las 

personas con discapacidad en el ejercicio  de su capacidad jurídica, 

resulta evidente que la nueva legislación de adaptación a la Convención 

de 2006 de Nueva York sobre los derechos de las personas con 

discapacidad se apoya en la preferencia de las medidas voluntarias de 

autoorganización decididas por el discapacitado frente a las de origen 

legal o judicial, que solo procederán en defecto o insuficiencia de su 

voluntad, pese a la constitución de otras medidas de apoyo , judiciales 

o no, y que permitirán excepcionalmente la intervención del juez en 

favor del poderdante cuando el apoderado se desvíe de la voluntad de 

aquel o haga un mal uso del poder.  

 

Por otro lado, se daría el caso que sí en el testamento del presunto discapacitado no 

tuviera suficiente voluntad estás dos personas tuvieran algún interés en invalidar el testamento, 

por lo que intervendría el juez. Por otra parte, cabe mencionar el artículo 25 párrafo 2º de la 

Ley del Notariado de 28 de mayo de 186215 que manifiesta:  

 

Para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad que 

comparezcan ante Notario, estas podrán utilizar los apoyos, 

instrumentos y ajustes razonables que resulten precisos, incluyendo 

sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura fácil, pictogramas, 

dispositivos multimedia de fácil acceso, intérpretes, sistemas de apoyos 

a la comunicación oral, lengua de signos, lenguaje dactilológico, 

sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la 

comunicación, así como cualquier otro que resulte preciso. 

 

Por lo que, es una medida novedosa para las personas con discapacidad física o 

sensorial.  

 

4 LAS MODIFICACIONES DEL CÓDIGO CIVIL SOBRE LA NACIONALIDAD 

DE UN EXTRANJERO DISCAPACITADO 

 

Así mismo, cabe mencionar las distintas modificaciones que el legislador español, 

realiza para las personas con discapacidad en el Código Civil, tras la aplicación de la Ley 

 
14 Audiencia Provincial de Cantabria (Sec.2ª) (Auto23-07-2021) (Nº149/2021) (Ponente: Azsuaga Cortázar, José). 

Rec.546/2020. EDJ2021/642499. LEFEBVRE. 
15 Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862. Ministerio de Gracia y Justicia <<Gaceta de Madrid>>. N.149, de 

29 de mayo de 1862 (Legislación Consolidada). BOE-A-1862-4073. p.12 Erro! A referência de hiperlink não 

é válida.. (Visto el 6 de septiembre de 2021). 
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8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 

personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica16 así en el artículo 9 párrafo 

2º del Código Civil:  

La ley aplicable a las medidas de apoyo para personas con 

discapacidad será la de su residencia habitual. En el caso de 

cambio de residencia a otro Estado, se aplicará la ley de la nueva 

residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en España 

de las medidas de apoyo acordadas en otros Estados. Será de 

aplicación, sin embargo, la ley española para la adopción de 

medidas de apoyo provisionales o urgentes. 

 

Por lo cual, analógicamente se desprende de la norma   el apoyo en España de la persona 

con discapacidad será su residencia habitual, como manifiesta la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona17 en sus Fundamentos de Derecho Segundo:  

 

necesita apoyo para su cuidado diario, atención de su salud, para el 

seguimiento de su medicación y precisa también control para una 

adecuada llevanza de sus temas económicos.  

 

Por otro lado, el elemento protector hacia la persona con discapacidad será, si la persona 

modifica su residencia habitual en otro país en un principio estará bajo la tutela de la normativa 

español como persona con discapacidad hasta que tenga una residencia definitiva, al hilo cabe 

mencionar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona18 en sus Fundamentos de 

Derecho Segundo que señala:  

 

La declaración judicial de modificación de la capacidad se ha 

centrado históricamente en la protección patrimonial y más 

recientemente se ha extendido a la protección personal (seguimiento 

médico y farmacológico, decisiones sobre ingresos no voluntarios, 

etc.), en un enfoque predominantemente jurídico, que parte de las 

limitaciones de la capacidad de obrar entendidas como insuficiencia de 

conocimiento y de voluntad para la toma de decisiones de efecto 

jurídico. 

 

 
16 Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. I Disposiciones Adicionales. Jefatura del Estado. Publicado 

Boletín Oficial del Estado (BOE) Madrid. Nº 132. (Legislación Consolidada). BOE-A-2021-9233. 

p.10.https://www.boe.es>buscar>act>id=BOE-A-2021-92. (Visto el 8 de septiembre de 2021). 
17 Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18º) (Sentencia 450/2021 de 29 de junio) (Ponente:  Sambola 

Cabrer, Myriam). Rec. 972/2020. LA LEY 126442/2021. 
18 Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 2ª) (Sentencia del 21-07-2021) (Ponente:  Viñas Maestre, María 

Dolores) rec. 470/2021. EDJ2021/683311. LEFEBVRE. 
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Por lo que, el legislador español es muy protector respecto a las personas con 

discapacidad. Es un claro ejemplo sí una persona con discapacidad decide vivir en Salvador de 

Bahía, primeramente, sería la norma aplicable de España hasta que tenga la residencia 

definitiva, por lo cual tendría que acogerse al Consulado General de España en Salvador19 que 

señala:  

Para realizar cualquier trámite consular, los interesados tendrán que 

encontrarse inscritos como residentes permanentes o temporales en 

nuestro RMC.  

 

Por otro lado, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y 

procesal para el apoyo a las personas con discapacidad20 en el ejercicio de su capacidad jurídica 

modifica el artículo 15 párrafo 1º que señala:  

 

Esta declaración de opción se formulará, según los casos, por el propio 

optante, solo o con los apoyos que la persona con discapacidad, en su 

caso, precise, o por su representante legal. Cuando la adquisición de la 

nacionalidad se haga por declaración o a petición del representante 

legal, la autorización necesaria deberá determinar la vecindad civil por 

la que se ha de optar. 

 

Al hilo cabe mencionar la Sentencia de la Audiencia nacional21 en sus II Fundamentos 

de Derecho Segundo señala:  

 

De la conversación mantenida con el interesado resultó que lo que 

consta en el acta correspondiente: a las preguntas que realizó no 

contesta directamente, ya que tiene un grado de discapacidad del 67% 

según consta en el certificado de grado de discapacidad reconocido por 

la Conserjería de Bienestar Social, por lo cual se requiere a su madre 

del mismo para que esté presente. Preguntando al hijo sobre si sabe que 

ha solicitado la nacionalidad española y para qué está   esté presente. 

 

 
19 Servicios Consulares en Salvador. 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SALVADORDEBAHIA/es/ServiciosConsulares/Paginas/SCSALVA

DORBAHIA/TramitesCiudadanosEspanoles.  p.1 (Visto el 8 de septiembre de 2021). 
20 Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. I Disposiciones Adicionales. Jefatura del Estado. Publicado 

Boletín Oficial del Estado (BOE) Madrid. Nº 132. (Legislación Consolidada). BOE-A-2021-9233. pps:.10-11. 

https://www.boe.es>buscar>act>id=BOE-A-2021-92. (Visto el 9 de septiembre de 2021). 
21  Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª) (Ponente Méndez Canseco, José 

Félix). Rec. 523/2012. LA LEY 174804/2013. 
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Por lo que, analógicamente hace falta un representante legal de la persona con 

discapacidad, al hilo cabe mencionar al autor López22 que aporta:  

Y si, ponderando las circunstancias personales del actor (su minusvalía 

psíquica), aun así, éste no alcanzase a justificar tal suficiente grado de 

integración en la sociedad española. 

 

Por lo tanto, le hace falta un representante legal a la persona  con discapacidad por lo 

que puede ser un familiar o una institución  autonómica donde este tutelado, para demostrar su 

integración social en España y, por otra parte su vecindad civil , que será por medio del 

empadronamiento en la ciudad donde vive, como muy  bien se expresa en la Resolución de 29 

de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 

2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de 

Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los 

Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal23,  como bien cita en Consideraciones 

generales 1, párrafos 1º-2º:  

 

Las inscripciones en el Padrón se realizarán teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones generales: El Padrón municipal es el 

registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus 

datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del 

domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos 

se expidan tendrán carácter de documento público y fehaciente para 

todos los efectos administrativos; Toda persona que viva en España 

está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida 

habitualmente. 

 

Al hilo cabe mencionar la Jurisprudencia en la Sentencia del Juzgado de lo 

Contencioso- administrativo de Logroño24 que en sus Fundamentos de Derecho Tercero 

manifiesta:  

 

que vincula la obligación de empadronamiento a residir habitualmente 

en un municipio, lo cual es un dato fáctico. 

 
22 López - Veraza Pérez, Carlos (2017) (Nº3019) “Inmigración y discapacidad: un reto multidisciplinar. Régimen 

Jurídico, valoración, propuestas”. Diario La Ley. Sección Tribuna. Editorial La Ley grupo Wolter Kluwer.Las 

Rozas (Madrid). p.3 
23 Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 

2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación 

Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 

municipal. I. Disposiciones Generales. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. Publicado Boletín Oficial del Estado (BOE) Madrid. Nº 122. BOE-A-2020-4784 p.31012. 

https://wwww.boe.es>diario_boe>txt (Visto el 9 de septiembre de 2021). 
24 Juzgado de lo Contencioso- administrativo de Logroño N1º (Sentencia 26-03-2021) (Ponente: Coello Martin, 

Carlos María) (Nº69/2021) rec. 272/2020. EDJ 2021/649087. LEFEBVRE. 
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 Por lo que, es muy esclarecedor que, para demostrar la integración social en España, la 

persona con discapacidad este empadronada en el municipio o, ciudad donde reside. 

 

5 ¿QUÉ OCURRIRÍA SI EXISTE DISCREPANCIA ENTRE EL MENOR Y SU 

REPRESENTANTE LEGAL SOBRE LA NACIONALIDAD? 

 

Como bien, menciona la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación 

civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 

jurídica25   en la reforma del Código Civil en su artículo 20 párrafos c-d:  

 

El representante legal del menor de catorce años. En caso de discrepancia 

entre los representantes legales sobre la solicitud de nacionalidad por 

residencia, se tramitará el expediente de jurisdicción voluntaria previsto al 

efecto. El interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de 

procedimiento que, en su caso, precise. 

 

 Por lo que, el legislador español atiende al menor con discapacidad ya, sea comunitario, 

extra comunitario a obtener la nacionalidad española, siempre atendiendo a los medios   de 

apoyo que necesite. En este caso, sí un menor de catorce años no acompañado y viene a España, 

si es acogido por una Comunidad Autonómica y, en la Institución de acogida se dan cuenta que 

tienen un grado de discapacidad, podrá obtener la nacionalidad española, por lo que es un hecho 

jurídico muy novedoso y, además si uno de los representantes tiene discrepancia actuará el Juez 

en beneficio del menor de catorce años con discapacidad. Por lo que, la ley establece reiteradas 

veces que la propia persona con discapacidad puede dirigirse al Juzgado para recabar que se le 

presten los apoyos precisos, y al mismo tiempo, que se establezcan las medidas de garantía 

necesarias.  Por lo que, es más esclarecedor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma 

la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de 

su capacidad jurídica26 en la reforma del Código Civil en su artículo 22 párrafo 2º apartado c 

que manifiesta:  

El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, curatela con facultades de 

representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución 

españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta 

situación en el momento de la solicitud”, por tanto analógicamente el menor  

de catorce años discapacitado   podrá adquirir la nacionalidad, si estuviere  

 
25 Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. I Disposiciones Adicionales. Jefatura del Estado. Publicado 

Boletín Oficial del Estado (BOE) Madrid. Nº 132. (Legislación Consolidada).  BOE-A-2021-9233. 

p.11.https://www.boe.es>buscar>act>id=BOE-A-2021-92… (Visto el 10 de septiembre de 2021). 
26 Ley 8/2021. 
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por un periodo de dos años en España, siempre bajo la tutela  de una 

institución autonómica o, ciudadano mediante la guarda o, acogimiento.  

 

Por otra parte, el legislador español no aclara si el ciudadano está en situación 

administrativa irregular o, es un ciudadano residente o, con nacionalidad.  

 

6 LA FIGURA DE LA AUTOCURATELA DE LAS PERSONAS MAYORES CON 

DISCAPACIDAD 

Por otra parte, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y 

procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica27 

en la reforma del Código Civil en su artículo 271 señala:  

 

Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en previsión de la 

concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su 

capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá proponer 

en escritura pública el nombramiento o la exclusión de una o varias personas 

determinadas para el ejercicio de la función de curador. Podrá igualmente 

establecer disposiciones sobre el funcionamiento y contenido de la curatela y, 

en especial, sobre el cuidado de su persona, reglas de administración y 

disposición de sus bienes, retribución del curador, obligación de hacer 

inventario o su dispensa y medidas de vigilancia y control, así como proponer 

a las personas que hayan de llevarlas a cabo.  

 

Por tanto, es novedosa esta figura jurídica, puesto que una persona discapacitada tanto 

mayor de edad o, menor emancipado podrá nombrar curador en caso que su discapacidad 

aumente, para dirigir sus bienes o, patrimonio, al hilo cabe mencionar la doctrina entre ellas la 

autora Mayor28 al aportar:  

 

Tienen absoluta preferencia los primeros, es decir, las medidas voluntarias, 

entre las que adquieren especial importancia los poderes y mandatos 

preventivos, así como la posibilidad de la autocuratela. 

 

 Por lo que, es una figura jurídica nueva, puesto que existía la autotutela para que una 

persona la pudiera ejercer antes de ser discapacitada y con facultad de obrar para que en un 

futuro sí pudieran tener algún tipo de discapacidad, se le nombrará tutor que estas personas 

hubieran requerido, al hilo como menciona la autora Pereña29:  

 
27 Ley 8/2021. 
28 Mayor del Hoyo, M.ª Victoria (2021) (Nº9859) “La incidencia estatal del Derecho civil en materia de capacidad 

en los Derechos civiles territoriales”. Op. Cit., p.2. 
29 Montserrat Pereña, Vicente (2007) (Nº6665) “La autotutela, ¿desjudicialización   de la tutela? Diario La Ley. 

Sección Tribuna. Editorial La Ley grupo Wolter Kluwer.Las Rozas (Madrid). p. 2. 
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la persona capaz de obrar, aquél la adjetiva y exige capacidad de obrar  

suficiente.  

 

       Por lo que, ahora se tendrá que recurrir a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se 

reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica30 en su Disposición transitoria Tercera. Previsiones de 

autotutela, poderes y mandatos preventivos que señala:  

 

Las previsiones de autotutela se entenderán referidas a la autocuratela y se 

regirán por la presente Ley. Los poderes y mandatos preventivos otorgados 

con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley quedarán sujetos a 

esta. No obstante, cuando, en virtud del artículo 259, se apliquen al apoderado 

las reglas establecidas para la curatela. Cuando la persona otorgante quiera 

modificarlos o completarlos, el Notario, en el cumplimiento de sus funciones, 

si fuera necesario, habrá de procurar que aquella desarrolle su propio proceso 

de toma de decisiones ayudándole en su comprensión y razonamiento y 

facilitando que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias. 

 

Por tanto, atendiendo al Código Civil31 en su artículo 259 manifiesta:  

 

Cuando el poder contenga cláusula de subsistencia para el caso de que el 

poderdante precise apoyo en el ejercicio de su capacidad o se conceda solo 

para ese supuesto y, en ambos casos, comprenda todos los negocios del 

otorgante, el apoderado, sobrevenida la situación de necesidad de apoyo, 

quedará sujeto a las reglas aplicables a la curatela en todo aquello no previsto 

en el poder, salvo que el poderdante haya determinado otra cosa. 

 

Al hilo cabe la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia32 en sus Fundamentos 

de Derecho Tercero manifiesta:  

 

la Fundación, pues en la sentencia que la nombró curadora se concretaban 

como tales las de asistir al incapacitado en los actos de enajenación, gravamen 

de bienes inmuebles, establecimientos industriales o mercantiles, objetos 

preciosos y valores inmobiliarios, o en la celebración de contratos o 

realización de actos de carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. 

 

Por lo cual la autotutela desaparece del Código civil, abriendo paso a la autocuratela, lo 

que implica que la persona ya posee algún grado de discapacidad. 

 

 
30 Ley 8/2021, de 2 de junio. 
31 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil. Ministerio de Gracia y Justicia 

<<Gaceta de Madrid>>. N. 206, de 25 de julio de 1889. (Legislación Consolidada). p.71. BOE-A-1889-4763. 

https: //www.boe.es>buscar>act. (Visto el 12 de septiembre de 2021). 
32 Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4º) (Sentencia 314/2020 de abril) (Ponente: Carrillo Vinader, 

Francisco José) Rec. 706/2017. LA LEY 54062/2020. 
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7 LA APLICACIÓN DE LA TUTELA EN LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL 

Tras, la reforma del Código civil, por medio de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que 

se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el 

ejercicio de su capacidad jurídica33  en su artículo 199 señala:   

 

Quedan sujetos a tutela:  1.º Los menores no emancipados en situación de 

desamparo. 2.º Los menores no emancipados no sujetos a patria potestad.  

 

 Por tanto, la tutela es una institución jurídica que se constituye con el objetivo de 

proteger la persona o, el patrimonio u ambas de un menor de edad o, incapacitado judicialmente 

a través del nombramiento de un tutor, que será controlado y supervisado judicialmente. 

¿Cuáles serán las funciones del tutor? La ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la 

legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 

capacidad jurídica34  en su artículo 200 señala:  

 

Las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercerán en beneficio del 

tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. Las medidas y 

disposiciones previstas en el artículo 158 podrán ser acordadas también por 

la autoridad judicial en todos los supuestos de tutela de menores, en cuanto lo 

requiera el interés de estos. Si se tratara de menores que estén bajo la tutela 

de una entidad pública, estas medidas solo podrán ser acordadas por la 

autoridad judicial de oficio o a instancia de dicha entidad, del Ministerio 

Fiscal o del propio menor. La entidad pública será parte en el procedimiento 

y las medidas acordadas serán comunicadas a esta, que dará traslado de dicha 

comunicación al director del centro residencial o a la familia acogedora.  

 

Por lo que, dentro de las medidas de protección del menor, la institución tutelar ocupa 

un lugar destacado, por lo que si el menor no emancipado en situación de desamparo o, los 

menores no emancipados no sujetos a patria potestad y adolecen o, no un grado de discapacidad 

civil que les impide el autogobierno y, por consiguiente, la constitución de la tutela suele ser la 

vía más adecuada para garantizarles un mejor bienestar y el ejercicio de sus derechos. Por lo 

que, atendiendo al artículo 158 del Código civil35  manifiesta:  

 
El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del 

Ministerio Fiscal, dictará: 1.º Las medidas convenientes para asegurar la 

prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso 

de incumplimiento de este deber, por sus padres. 2.º Las disposiciones 

apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de 

cambio de titular de la potestad de guarda. 3.º Las medidas necesarias para 

 
33 Ley 8/2021, de 2 de junio. 
34 Ley 8/2021, de 2 de junio. 
35  Real Decreto de 24 de julio de 1889. 
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evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por 

terceras personas y, en particular, las siguientes: a) Prohibición de salida del 

territorio nacional, salvo autorización judicial previa. b) Prohibición de 

expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere 

expedido c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio 

de domicilio del menor. 4.º La medida de prohibición a los progenitores, 

tutores, a otros parientes o a terceras personas de aproximarse al menor y 

acercarse a su domicilio o centro educativo y a otros lugares que frecuente, 

con respecto al principio de proporcionalidad. 5.º La medida de prohibición 

de comunicación con el menor, que impedirá a los progenitores, tutores, a 

otros parientes o a terceras personas establecer contacto escrito, verbal o 

visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o 

telemático, con respeto al principio de proporcionalidad. 6.º La suspensión 

cautelar en el ejercicio de la patria potestad y/o en el ejercicio de la guarda y 

custodia, la suspensión cautelar del régimen de visitas y comunicaciones 

establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente aprobado y, en 

general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al 

menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a 

terceras personas. En caso de posible desamparo del menor, el Juzgado 

comunicará las medidas a la Entidad Pública. Todas estas medidas podrán 

adoptarse dentro de cualquier proceso judicial o penal o bien en un expediente 

de jurisdicción voluntaria, en que la autoridad judicial habrá de garantizar la 

audiencia de la persona menor de edad, pudiendo el Tribunal ser auxiliado 

por personas externas para garantizar que pueda ejercitarse este derecho por 

sí misma.  

 

Por lo cual, la norma atiende al sistema protector de los menores respecto a sus 

progenitores, tutores o, parientes y, en especial la sustracción de los menores en el ámbito 

internacional, como menciona la Sentencia del Tribunal Supremo36 en sus Fundamentos de 

Derecho Segundo que señala:  

 

no se trata de que sólo el progenitor custodio pueda incurrir en traslado o, 

retención ilícita, pues esta exclusión  del sujeto activo, solo resulta predicable  

del progenitor que tiene la custodia en exclusiva , aunque la patria potestad 

sea conjunta y con independencia del régimen de visitas establecido; de modo 

que en casos de atribución conjunta  como sucede ordinariamente por la ley, 

aunque no medie resolución judicial, quien traslada ilícitamente al menor , 

puede incurrir en delito, al igual que en custodia compartida; lo relevante es 

infringir el régimen de custodia.  

 

Del mismo modo, el legislador español se centra en la protección respecto a los 

alimentos a los menores y su educación, por lo que la autoridad judicial precederá a la tutela 

de los menores. Otro efecto, innovador ¿Como se puede constituir la tutela respecto a los 

menores? Según el Código Civil en su artículo 20137 manifiesta:  

 

 
36 Tribunal Supremo (Sala Segunda, de lo Penal Sección Pleno) (Sentencia 340/2021 de 23 de abril) (Ponente: 

Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco). Rec.2987/2020. LA LEY 25189/2021. 
37 Real Decreto de 24 de julio de 1889. 
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Los progenitores podrán en testamento o documento público notarial 

designar tutor, establecer órganos de fiscalización de la tutela, así como 

designar las personas que hayan de integrarlos u ordenar cualquier otra 

disposición sobre la persona o bienes de sus hijos menores. 

 

Por lo cual, sería una forma de autotutela, que los progenitores harían para el 

bienestar de sus hijos menores. Por lo cual, está es muy esclarecedor el artículo 20238 del 

Código civil al señalar:   

Las designaciones a que se refiere el artículo anterior vincularán a la autoridad judicial 

al constituir la tutela, salvo que el interés superior del menor exija otra cosa, en cuyo caso 

dictará resolución motivada. 

  Por tanto, existiría un vínculo en la creación de la tutela del menor respecto a la 

autoridad judicial. Por otro lado, cuando exista diferencias en los progenitores para la creación 

de la tutela o, fueran incompatibles   se aplicará el artículo 203 del Código Civil39 que señala:  

 
Cuando existieren disposiciones de los progenitores hechas en testamento o 

documento público notarial de los progenitores, se aplicarán unas y otras 

conjuntamente, en cuanto fueran compatibles. De no serlo, se adoptarán por 

la autoridad judicial, en decisión motivada, las que considere más 

convenientes para el interés superior del menor. 

 

 Por lo que, la figura jurídica de la autoridad judicial es relevante, por lo que es una 

medida de apoyo de carácter legal.  Por tanto, la tutela se constituye a favor de los menores no 

emancipados en situación de desamparo y, los menores no emancipados no sujetos a patria 

potestad. 

 

8 CONCLUSIONES 

 

El legislador español, intenta proteger tanto al menor discapacitado, modificando la 

legislación, civil en ciertos puntos tanto en el ámbito notarial para la protección de la persona 

discapacitada. Otro, elemento a distinguir es la modificación   de la persona con discapacidad 

cuando desea residir en otro país, bien por si la persona con capacidad goza de capacidad de 

obrar o, sin capacidad de obrar, inicialmente estará bajo la tutela de España, hasta que esta 

persona tenga la residencia en el país definitivamente, lo que dependerá de las autoridades 

sanitarias puesto que estas personas necesitan medicación ambulatoria. Por otro lado, se 

modifica la tutela especialmente para los menores, tanto si están discapacitados o, no. 

 
38 Real Decreto de 24 de julio de 1889. 
39 Real Decreto de 24 de julio de 1889. 
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Asimismo, como elemento principal se crea la autocuratela, lo que implícitamente conlleva 

que, si la persona estaba discapacitada, con facultad de obrar podrá elegir un curador para 

administrar sus bienes o, patrimonio en caso de que empeore su discapacidad. Con la 

desaparición totalmente de la autotutela, puesta que esta figura jurídica esta concebida para que 

una persona con capacidad de obrar y, sana en su día pudiera elegir un tutor en caso de 

discapacidad, lo cual me parece un pequeño retroceso en la legislación sobre las personas con 

discapacidad y, al mismo tiempo el legislador español lo debería supervisar o, modificar en si 

la autocuratela. 
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RESUMO 

O texto buscou situar a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e seu 

contexto histórico, inclusive quanto à pós-graduação e à expansão nos anos mais recentes. Em 

seguida tratou da internacionalização da Faculdade de Direito da UFBA, sua importância e 

órgãos promotores. Passou então a tratar do Acordo entre a Universidade de Coimbra e a 

UFBA, do Programa de Licenciaturas Internacionais na Universidade de Coimbra, e dos 

resultados obtidos, destacando a importância do Acordo UC-UFBA na existência de 130 anos 

da Faculdade de Direito da UFBA. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Faculdade de Direito da UFBA. Internacionalização. Acordo 

com a Universidade de Coimbra. 

 

1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: A FACULDADE DE DIREITO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA E SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

 

1.1 O ensino superior 

 

 Pensar no papel da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA) nos 

seus 130 anos de existência é também refletir sobre a contribuição da educação para o 

desenvolvimento humano. Afinal, de acordo com as lições do educador americano John 

 
1 Professor Associado (FDUFBA). Doutor em Direito (PUC-SP). Juiz Federal (SJBA). Líder do Grupo de 

Pesquisa sobre Cidadania (PPGD/UFBA). Email saulo.bahia@trf1.jus.br 
** Doutorando em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Pesquisador do Centro de 

Pesquisas em Proteção Internacional de Minorias da USP. Mestrado e Doutorado pela Universidade Salvador 

(UNIFACS). Membro do Grupo de Pesquisa em Cidadania e do Núcleo de Pesquisa em Jurisdição Constitucional 

e Controle de Constitucionalidade (UFBA), Professor de Ciência Política e Direito Constitucional (UFBA). E-

mail: fabiosantosdireito@gmail.com / fabiosnts@ufba.br 
*** Bacharel Interdisciplinar em Humanidades com ênfase em Relações Internacionais UFBA. Bacharel em letras 
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Dewey2, a educação é um processo social, é desenvolvimento, ou seja, não é a preparação para 

a vida, é a própria vida3.  

A educação de nível superior é um dos elementos capazes de promover o 

desenvolvimento, a liderança e a emancipação cidadã. Além de se configurar como um 

instrumento necessário à vida dos cidadãos, por ser capaz de transmitir conhecimentos, além 

de experiência cultural e científica acumulada pela humanidade.  

Segundo o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para 

o século XXI, a globalização contemporânea apresenta uma sociedade cujos recursos 

cognitivos são considerados, em certa medida, como mais importantes do que os recursos 

materiais, exigindo maior significação do ensino e das instituições de educação superior para 

habilitar os profissionais competentes exigidos pelas novas economias (DELORS, 2012).  

Fundamentando tal cenário de novas ressignificações da educação superior, Shapiro e 

Varian (2003) destacam que os bens da informação – do cinema e da música, ao código de 

software e às cotações das ações – suplantaram os bens industriais como os principais motores 

dos mercados mundiais. Primeiro livro a destilar os princípios econômicos da informação e das 

redes em estratégias práticas de negócios, a obra ajuda os líderes empresariais e os fazedores 

de políticas públicas a tomarem decisões inteligentes sobre seus ativos da informação. 

 

1.2 Breves traços históricos da Faculdade de Direito da UFBA 

 

Apesar da UFBA comemorar setenta e cinco anos em 2021, suas origens remontam ao 

século XIX, pois em 18 de fevereiro de 1808 o Príncipe Regente Dom João VI instituiu a 

Escola de Cirurgia da Bahia, primeiro curso universitário do Brasil. Ainda no século XIX, 

foram criados os cursos de Farmácia (1832) e de Odontologia (1864), a Academia de Belas 

Artes (1877), de Direito (1891) e a Escola Politécnica (1896). No século XX, Isaías Alves cria 

a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1941). Todos estes cursos, alguns com natureza 

privada, foram abrigados e absorvidos em 1946 na Universidade Federal da Bahia. 

O primeiro reitor da UFBA foi destaque na trajetória do ensino superior no Estado. O 

Professor Edgard Santos nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 1894, e foi diplomado em 

medicina no Estado de São Paulo. Inicialmente ocupante da cátedra de Patologia e Cirurgia, 

 
2 John Dewey foi um filósofo e educador norte-americano. Dewey foi um dos principais representantes da corrente 

pragmatista inicialmente desenvolvida por Charles Sanders Peirce, Josiah Royce e William James. Ele também 

escreveu extensivamente sobre pedagogia, onde é uma referência no campo da educação moderna. Foi o 

orientador do educador brasileiro Anísio Teixeira (SANTOS, 2016). 
3 TEIXEIRA, Anísio. Educação e universidade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998. 
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passou pela Direção da Faculdade de Medicina, sendo Reitor de 1946 a 1961, liderando o 

processo de federalização e implantando as primeiras bases de infraestrutura física e de pessoal. 

A Faculdade Livre de Direito da Bahia, absorvida pela UFBA em 1946 e que comemora 

130 anos de existência em 2021, foi instalada no segundo andar do prédio de aluguel situado 

na Ladeira da Praça n. 19, no dia 15 de abril de 1891. Posteriormente, passou a funcionar Rua 

Visconde do Rio Branco. Esta imponente instituição, já reconhecida na vigência da nossa 

primeira Constituição republicana, pelo Decreto n. 599, de 18 de outubro de 1891, do Governo 

Federal, foi federalizada pela Lei n. 3.038, de 19 de dezembro de 1956. 

A Faculdade de Direito da UFBA foi a terceira na história do Brasil. Seguiu a lógica da 

incorporação já mencionada, a exemplo das tradicionais Faculdades do Recife (dantes Olinda) 

e de São Paulo. Ela instituia, em seu estatuto de 1892 (art. 325), dois graus, o de Bacharel e o 

de Doutor. Este último grau era conferido aos bacharéis que tivessem defendido tese. Os 

estatutos de 1894 e de 1896 mantiveram o dispositivo de 1892 sobre o Doutorado, sendo 

omissos a respeito os subsequentes estatutos de 1914 e de 1919. A previsão voltou a ser 

expressa com o Regimento de 1925, que previa, no seu artigo 175, que ao bacharel em ciências 

jurídicas e sociais é permitido requerer a defesa de tese perante a Faculdade, conferindo o grau 

de Doutor em Direito, no caso de ser aprovado.  

 

1.3 A Pós-Graduação em Direito na UFBA. O curso de Doutorado em Direito 

 

Em 1953, foi instituído o Curso de Doutorado da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal da Bahia, de acordo com a Lei n. 114, de 11/11/35. A primeira turma do Curso de 

Doutorado formou-se em 1955. Este Programa de Doutoramento, em razão de sucessivas 

alterações pelas quais atravessou o ensino de pós-graduação no Brasil, bem como pelas 

mudanças ocorridas no âmbito da Universidade Federal da Bahia, deixou de funcionar 

regularmente na década de sessenta.  

Posteriormente, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia passou a 

contar, desde 1975, com o Curso de Mestrado em Direito, o sétimo na área a ser criado no 

Brasil. Este curso passou a seguir as diretrizes da CAPES, apresentando sua área de 

concentração em Direito Econômico. O desempenho do Programa, em nível de Mestrado, com 

a avaliação 4 (quatro), legitimou antiga reivindicação da comunidade jurídica estadual e 

regional de reinstalação do Curso de Doutorado, o que ocorreu em março de 2005, sob a gestão 

do prof. Saulo Casali Bahia.  
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Desde então, o Programa de Pós- Graduação em Direito (PPGD) da UFBA adotou as 

medidas necessárias para obter uma avaliação positiva da CAPES, até que, na avaliação 

realizada na última quadrienal, foi finalmente alcançada a nota 5 (cinco). Mantendo com muito 

rigor seus objetivos: propiciar a formação qualificada e especializada de Doutores e Mestres 

no Estado da Bahia, aptos a gerarem reflexo na pesquisa acadêmica; disseminar a pesquisa, o 

ensino e a extensão; qualificar e titular docentes, elevando a qualidade da formação dos cursos 

de graduação em direito; contribuir para o surgimento de novas vocações para pesquisa entre 

docentes e discentes; promover o estabelecimento de parcerias duradouras nos campos do 

ensino, da pesquisa e da extensão; e contribuir para a criação e fortalecimento de temas de 

pesquisas que respondam às necessidades sociais. 

 

1.4 A expansão do ensino superior na Bahia, a partir de 1980 

 

Nesse contexto, é importante destacar que a educação superior, na Bahia, no início da 

década de 1980, se apresentava com três universidades, sendo duas públicas e uma comunitária. 

A Universidade Federal da Bahia (UFBA), criada em 1946, na Cidade do Salvador, e a 

Fundação Universidade Estadual de Feira de Santana (FUFS), criada em 1970, eram as 

instituições de ensino superior que ofertavam à sociedade baiana esta modalidade de ensino 

público e gratuito. A Universidade Católica do Salvador (UCSal) era a instituição comunitária, 

de direito privado, criada em 1961, com atuação exclusivamente na capital do Estado.4 

  Além disso, algumas faculdades isoladas, mantidas pelo governo estadual e por 

entidades particulares, completavam a rede de ensino superior baiano. A proporção de pessoas 

matriculadas no ensino superior no território baiano, de acordo com o censo demográfico de 

1980, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1984), era de apenas 4,1 alunos 

para cada 1.000 habitantes. De acordo com os dados estatísticos do Censo da Educação 

Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira5 (INEP, 

2002), do Ministério da Educação (MEC), no ano de 2000, esta proporção elevou-se para 6,8. 

E, mais recentemente, o Censo da Educação Superior 2017, pelo INEP, aponta um total 

de 133 instituições do ensino superior no Estado, sendo apenas 10 – seis federais e quatro 

estaduais – públicas. Estas são responsáveis pela educação de 102.239 alunos, enquanto os 

 
4 BOAVENTURA, Edivaldo. M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. São Paulo: Atlas, 

2007. 
5 Censo da Educação Superior: sinopse estatística – 2002 / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. – Brasília : O Instituto, 2003. 476 p. 
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demais 321.760 estavam matriculados nas IES particulares, somando 423.999 estudantes. O 

Censo aponta ainda que a Bahia tem três alunos no ensino superior privado para cada um 

matriculado em universidades pública6 (INEP, 2017). 

Nesse contexto, é importante destacar que foi a partir da década de 1980 que o ensino 

público universitário baiano entrou em franco processo de expansão, com a adoção da política 

de interiorização de cursos superiores. Esse crescimento pode ser caracterizado e sintetizado 

em três períodos, na área estadual:  

a) no período de 1980 a 1983, foi criada a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), abrangendo os polos de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga; no mesmo período, 

registra-se a criação de faculdades nos municípios de Jacobina, Santo Antônio de Jesus, 

Barreiras, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Guanambi e Itaberaba; também nesta época, a 

Fundação Universidade Estadual de Feira de Santana foi transformada em autarquia, 

alcançando mais autonomia para expansão da oferta de cursos superiores, com a denominação 

de Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS);  

b) Entre 1983 e 1987, foi instituída a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que 

incorpora o maior exemplo de interiorização do ensino por todo Estado numa estrutura 

multicampi, presente em 24 cidades; 

c) No período de 1987 a 1990, o governo estadual incorporou a Federação das Escolas 

Superiores Ilhéus e Itabuna (FESPI), transformando-a na quarta universidade estadual baiana, 

com a denominação de Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 

Na área federal, o REUNI (Decreto Presidencial nº. 6.096/07 de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais) trouxe uma série de mudanças, com a expansão de vagas 

associada a programas de ações afirmativas. Na sua concepção, buscou a democratização do 

acesso, o aumento de 70% no número de estudantes matriculados nas universidades federais, a 

redução da evasão a 10% e o incremento de aulas no período noturno, bem assim a 

interiorização com melhor distribuição espacial do ensino. Entre 2003 e 2014 proliferaram 

instituições federais de ensino superior (63) em mais de duas centenas cidades do Brasil, várias 

delas no interior da Bahia, propiciando a criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia 

(UFOB), da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRC) e da Universidade Federal 

 
6 Resumo técnico do Censo da Educação Superior 2017 [recurso eletrônico]. – Brasília : Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2019. 112 p. 
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do Sul da Bahia (UFSB), além da instalação de campi avançados, principalmente da UFBA, 

em várias cidades (Barreiras, Camaçari e Vitória da Conquista).7 

 

2 A INTERNACIONALIZAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFBA: 

BREVES ANOTAÇÕES  

 

2.1 A internacionalização na UFBA 

 

Diante do cenário de intercionalização da educação superior, pois a concepção de uma 

Universidade não poderia ter as suas ações cerceadas por fronteiras,  a UFBA tem buscado 

meios para ampliar a sua internacionalização, considerando que tal ampliação é parte do 

compromisso com a região de sua influência.  

De fato, o processo de internacionalização de uma instituição de nível superior é 

instrumento importante na produção dos conhecimentos demandados. 

A Universidade Federal da Bahia, sendo a maior e a mais antiga instituição universitária 

do Estado da Bahia, cumpre o papel de formar profissionais para diferentes campos, formar 

docentes e pesquisadores, além de constituir-se no principal centro de produção científica, 

cultural e artística do Estado. Mesmo possuindo unidades que se localizam fora da área 

metropolitana de Salvador, a instituição tem profunda identidade com a primeira capital do 

Brasil, cidade fundada em 1549 e declarada, em 1985, Patrimônio Mundial pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

Segundo dados da ANDIFES, em termos de alunos equivalentes, a UFBA ocupa a  11a 

posição no conjunto das Universidades Federais, sendo a 12a quando se considera     o porte do 

seu corpo docente. No ensino de graduação há a existência de 100 cursos, com oferta anual 

de 7.421 vagas, com 37.428 alunos matriculados e 2.999 concluintes em 2016. No mesmo ano, 

o sistema de pós-graduação se expressa na existência de 136 cursos (68 cursos de mestrado 

acadêmico e 14 cursos de mestrado profissional, com 3.866 matrículas, e 54 cursos de 

doutorado com 3.179 matrículas, totalizando 7.045 alunos matriculados na pós-graduação 

stricto sensu). O alunado de pós-graduação vem crescendo ao longo dos últimos quinze anos 

em ritmo mais acelerado, tanto que ampliou a sua participação no total de alunos de 11% para 

 
7 SANTOS, Pablo Henrique Lacerda dos. A Expansão e Interiorização do Ensino Superior na Bahia: O caso 

da UFOB. Disponível em: 

1505927940_ARQUIVO_AExpansaoeInteriorizacaodoEnsinoSuperiornaBahia,OcasodaUFOB.pdf 

(fomerco.com.br). Acesso em: 20 set. 2021. 

 

http://www.congresso2017.fomerco.com.br/resources/anais/8/1505927940_ARQUIVO_AExpansaoeInteriorizacaodoEnsinoSuperiornaBahia,OcasodaUFOB.pdf
http://www.congresso2017.fomerco.com.br/resources/anais/8/1505927940_ARQUIVO_AExpansaoeInteriorizacaodoEnsinoSuperiornaBahia,OcasodaUFOB.pdf
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aproximadamente 15%. 

Diante desse cenário, a internacionalização da UFBA é evidenciada por meio de várias 

práticas.  

Destaca-se a mobilidade de docentes e discentes,   especialmente na forma de estágios 

sanduíche e de pós-doutorado, sem falar na saída como professor visitante. Há também 

publicações em veículos de circulação internacional; a constituição de redes de pesquisam 

interação e colaboração; os acordos de cooperação e co-tutela; o acolhimento de professores 

visitantes, incluindo-se aí o ensino de português como língua estrangeira; a organização de 

missões internacionais de trabalho e a recepção de missões estrangeiras.  

Outro ponto de destaque se deve à organização de eventos virtuais ou presenciais 

destinados a garantir que uma grande parte da comunidade acadêmica aproprie-se da 

experiência trazida pelos que regressam do exterior; a organização de cursos e de eventos que, 

em nossa própria instituição, aprimoram competências multiculturais; a oferta de vagas em 

cursos de língua estrangeira e a aplicação de exames de proficiência. 

Para garantir a formalização e registro de sua internacionalização, registra-se o Plano 

de Internacionalização da Universidade Federal da Bahia, estruturado com o objetivo de 

expandir, de forma sustentável e direcionada, as suas práticas de internacionalização. A 

Instituição defende a ideia de que a expansão constituirá um importante instrumento na 

produção de recursos humanos aptos a responder, com competência intercultural, às demandas 

do local e do mundo.  

O mencionado plano se estrutura em três segmentos. No primeiro, apresenta-se um 

diagnóstico  do nível de internacionalização já atingido pela Universidade, a partir de dados 

que, em algumas dimensões, permitem posicioná-la no conjunto das universidades brasileiras. 

Tal diagnóstico inicia-se com uma retomada sintética de marcos históricos do processo de 

internacionalização da UFBA e busca embasar o conjunto de diretrizes e metas que foram 

definidas em congruência com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, recentemente 

aprovado para vigência entre 2018-2022.  

Por sua vez, o segundo segmento apresenta as principais diretrizes ou orientações 

básicas que estruturam o plano de internacionalização, indicando valores que guiam o 

processo a ser incrementado. E, o terceiro segmento apresenta o planejamento estratégico 

para o processo  de internacionalização, partindo de um objetivo geral que se desdobra em 

diretrizes, ações prioritárias e metas a serem perseguidas. 

Importante destacar a contribuição da Assessoria para Assuntos Internacionais (AAI), 

vinculada ao gabinete da Reitoria da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na promoção de 
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relações acadêmico-científicas da UFBA. Atua com o objetivo de prospectar, desenvolver e 

implementar convênios de cooperação e projetos interuniversitários e assessorar os corpos 

docente, discente, técnico e órgãos administrativos, nas suas relações com instituições e 

organismos internacionais. 

A AAI foi criada em 1996 e tem suas ações dedicadas à ampliação das trocas 

acadêmicas para o enriquecimento pessoal e profissional da comunidade UFBA, através do 

contato com práticas acadêmicas diferenciadas, em outras realidades culturais e linguísticas, e 

trabalha pela valorização e projeção dos cursos da UFBA no exterior. 

 

2.2 A internacionalização na Faculdade de Direito 

 

Indubitavelmente, diante desse contexto de internacionalização, a Faculdade de Direito 

da UFBA cumpre um importante papel nos seus 130 anos de existência.  

No âmbito do PPGD/UFBA, durante o ano de 2019, o programa ampliou ainda mais a 

cooperação com outras universidades, participando de projetos internacionais e 

interinstitucionais. Além dos intercâmbios existentes, permanentes e consolidados com as 

Universidades de Tours e Paris (França), Pace, Syracuse e South Texas (EUA), Buenos Aires 

(Argentina), Universidade Católica (Peru) e Autônoma de Barcelona (Espanha), foram 

iniciadas atividades com as Universidades de Pisa, Salento e Roma Tre (Itália), Burgos 

(Espanha), Qufu (China), Amilcar Cabral (Guiné-Bissau) e Eduardo Mondlane (Moçambique).  

No âmbito da Faculdade de Direito (graduação), destaca-se a Oficina de Relações 

Internacionais (ORI). Trata-se de 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, cadastrar 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 estrangeiros em 

Salvador – e promover sua integração sociocultural no lugar onde estão situados. 

Tais ações engajaram a Faculdade de Direito no âmbito da internacionalização, com 

atuação da Oficina de Relações Internacionais, que vem cumprindo a sua missão de 

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.  
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Para além disso, a Oficina de Relações Internacionais (ORI) organiza e atualiza o 

catálogo de instituições acolhedoras, cadastra e assessora 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 estrangeiros em Salvador – e promover a sua 

integração sociocultural no lugar onde estão situados.  

Cumpre por oportuno destacar que a Faculdade de Direito e a Universidade Federal da 

Bahia dispõem de vários convênios que atendem as demandas dos estudantes de direito na 

graduação e na pós-graduação, objetivando a troca de experiências e o enriquecimento 

científico e cultural entre alunos brasileiros e dos diferentes países. Isso se deve, pela atuação 

da mencionada Assessoria Internacional da UFBA que garante o acesso às oportunidades de 

mobilidade acadêmica de sua comunidade, para Instituições de Ensino e Pesquisa, no exterior, 

com as quais mantém Acordos de Cooperação Acadêmica Internacional.  

A AAI, prospecta e promove convênios de cooperação, que objetivam formalizar os 

intercâmbios discente, docente e estágios para pessoal técnico-administrativo e/ou o 

desenvolvimento de outras atividades de natureza técnico-científica, em concordância com as 

leis e instruções normativas a que se submetem cada uma das instituições conveniadas. 

A Oficina de Relações Internacionais (ORI), no contexto dos 130 anos da Faculdade de 

Direito da UFBA, se consolida como um dos maiores projetos institucionais da instituição. 

 

3 O ACORDO ENTRE A UNIVERSIDADE DE COIMBRA E A UFBA  

 

3.1 Programa de Licenciaturas Internacionais na Universidade de Coimbra 

 

O Programa de Licenciaturas Internacionais na Universidade de Coimbra nasceu a 

partir da interlocução realizada pelo Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, hoje, 

conhecido como Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB). 

Tal grupo foi fundado em 2008, e atualmente reúne cerca de 89 (oitenta e nove) 

universidades brasileiras, tendo como missão estreitar relações acadêmicas, científicas e 

culturais com parceiros internacionais, aprofundando ações no âmbito da cooperação 

internacional acadêmica com Organizações Internacionais, Universidades, Rede 

Universitárias, Conselhos de Reitores e Órgãos Governamentais de vários países. 

Os projetos desenvolvidos pelo GCUB abrangem estudantes de graduação, pós-

graduação, pesquisadores e professores em diferentes áreas do conhecimento com intuito de 

promover uma Educação Superior de qualidade e Universal. 
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Na Universidade de Coimbra, o programa de Licenciaturas Internacionais se consolidou 

em 2011 por meio de uma parceria entre o grupo Coimbra e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Ministério das Relações Exteriores 

e Ministério da Educação ao qual buscava  à elevação da qualidade da graduação em especial   

dos cursos de licenciatura e a formação de professores a fim de apoiar a formulação e 

implementação de novas diretrizes curriculares para o ensino fundamental e ensino médio 

(áreas de matemática, letras, química, educação física e biologia). Em 2012, Programa de 

Licenciaturas Internacionais foi alargado para todas as Universidades Portuguesas.  

O Programa de Licenciaturas Internacionais configurou-se como um programa de dupla 

titulação ao qual permitiu estudantes de licenciatura de universidades brasileiras com acordos 

de cooperação pré-estabelecidos com as universidades parceiras na Europa receber um diploma 

de Primeiro Ciclo (licenciatura em Portugal) na área correspondente e um Diploma de 

Licenciatura Plena na área de formação docente específica, emitido pela universidade 

brasileira. 

O Programa de Licenciaturas Internacionais em especial na Universidade de Coimbra 

tornou-se um experiência exitosa onde permitiu que estudantes e pesquisadores brasileiros da 

primeira turma, membros do programa, organizassem nesta universidade um dos maiores 

eventos de difusão da cultura brasileira em Portugal, a chamada “ Semana Cultural Brasileira”, 

que permitiu uma dinâmica de troca entre as universidades brasileiras e a Universidade de 

Coimbra não apenas no nível acadêmico mas também social e cultural, articulando em nível 

internacional pesquisa, ensino e extensão. 

Interrompido em 2020, o Programa de Licenciaturas Internacionais nas áreas voltadas 

para formação de professores do ensino fundamental e ensino médio foi uma experiência 

inovadora e exitosa, que permitiu estudantes de diversos estados brasileiros prosseguissem seus 

estudos em uma universidade estrangeira e regressassem ao Brasil para o término da formação 

na universidade de origem. 

 

3.2 O Acordo UC-UFBA 

 

O Acordo UC-UFBA, ou aqui meramente Acordo, como denominaremos, representa 

um dos maiores destaques de internacionalização da Faculdade de Direito da UFBA, e, 

consequentemente, da Universidade Federal da Bahia.  

Em 2013, a UFBA e a Universidade de Coimbra (UC) realizaram um acordo de 

cooperação acadêmica e científica entre as duas instituições para o estabelecimento do 
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programa de bacharelado/licenciatura internacional em Direito, em regime de dupla titulação. 

O programa de mobilidade acadêmica ao nível de graduação permite que os estudantes (de 

bacharelado em Direito na UFBA e de Licenciatura em Direito na UC) frequentem uma parte 

dos estudos em sua Universidade de origem, seguindo para a Universidade de destino e depois 

retornando para completar seus estudos oportunizando uma dupla titulação nas universidades 

envolvidas. 

Muitos estudantes brasileiros vivenciaram o poder de transformação e emancipação 

cidadã que a educação promove, notadamente no ensino jurídico, por meio da 

internacionalização da Faculdade de Direito. Desde 2013, é possível demonstrar, por meio dos 

relatórios da ORI, o número dos estudantes da egrégia faculdade que agregaram a sua formação 

a experiência do Direito Português em seu currículo, a partir dos estudos na Universidade de 

Coimbra (UC). Ela que é uma das universidades mais antigas do Planeta, que comemora em 

2021, seus 731 anos de existência (data de fundação da UC: 1º de março de 1290). 

 

As tabelas abaixo demonstram os resultados do intercâmbio UC-UFBA: 

TABELA 01 - RELATÓRIO ORI - ESTUDANTES BRASILEIROS-UFBA/UC 

ALUNOS 2013 Matrícula 

Daiana Carvalho Rodrigues  2013175344 

David dos Santos Farias  2013175356 

Leonardo Cruz Rodrigues  2013175367 

Marcus Antônio Silva Pereira Santos  2013175389 

Lucas Fernandes de Souza Silva  2013175378 

ALUNOS 2014 Matrícula 

Noedson Conceição dos Santos  212220943 

Flávia de Castro Góes  212201509 

Maria Vitoria Borba Paulistano de Santana Victória  213201069 

Victor Rafael A. O. P. Guimarães  213201090 

Giovanna Martins Sampaio  213201097 

ALUNOS 2015 Matrícula 

Aline Santana Alves 213201320 

José Paulo Oliveira Lima da Cruz 214118213 

Miguel Lucas de Jesus Silva Santos 213201336 

Philippe Moreira Souto Menezes 213201046 

Tiago Amaral Lima 213103920 

ALUNOS 2017 Matrícula 



155 
 

Amanda Costa Novaes 201523321 

Felipe Teixeira Santiago 201522671 

Gendley Ramos Nascimento 201522882 

Jean Michel Duarte Santana 214118124 

Leila Aparecida Cordeiro Lopes 21622771 

Raquel Garcia Lago 216117793 

Rogilene Bispo Batista dos Santos 201514779 

Tarcísio Ribeiro de Oliveira 213201289 

Isabella Negrão Walsh 201523317 

ALUNOS 2018 Matrícula 

Kaio Cunha Pedreira 218125327 

Lara Albuquerque T da Silveira 218125242 

Maria Antônia R B de Souza 217221173 

ALUNOS 2019 Matrícula 

João Vitor Gondim S Santos 217120890 

Beatriz Kharkevicht Abude 218117843 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Nesse contexto, é importante destacar o número dos estudantes portugueses da UC 

na UFBA: 

 

TABELA 02 - RELATÓRIO ORI - ESTUDANTES PORTUGUESES UC-UFBA 

Nome Matrícula 

Guilherme Amaro R  Caires 213216517 

Jessica Bianca Pires Teixeira 214216113 

Sofia Fernandes Lancher 214216112 

Vania Lucia Silva Cotovio 215218357 

Hisabela Osmalo da Fonseca 217220559 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4 CONCLUSÃO: O ACORDO UC-UFBA E SUA CONTRIBUIÇÃO NA 

EXISTÊNCIA DE 130 ANOS DA FACULDADE DE DIREITO DA UFBA 

 

Garantir a internacionalização da Faculdade de Direito da UFBA é o papel fundamental 

desenvolvido pela ORI. Principalmente, na realização de estudos de viabilidade e sugerindo 

outras propostas de cooperação.  
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Dentre todas estas, releva a celebração em 2013 do Acordo entre a Universidade de 

Coimbra e a UFBA. 

Nos 130 anos da Faculdade, o papel da ORI ultrapassa as fronteiras de monitoramento 

das instituições acolhedoras, e de cadastro e assessoramento aos alunos intercambistas. Mas, 

principalmente, na manutenção de pauta permanente de atividades para acompanhar o 

desempenho acadêmico de todos os alunos, na promoção de uma integração sociocultural: tanto 

dos brasileiros no exterior, como dos estrangeiros na capital da Bahia. 

Neste sentido, a Faculdade de Direito aprofundou seu processo de internacionalização, 

permitindo intercâmbio de estudantes, intercâmbio de corpo docente e do quadro técnico de 

ensino superior, participação em seminários e encontros acadêmicos, elaboração de atividades 

conjuntas de pesquisa, atividades de intercâmbio cultural e participação conjunta em cursos 

internacionais. 

Atualmente, o Programa de Licenciaturas Internacionais em Direito da Universidade de 

Coimbra contemplou mais de 30 (trinta) estudantes de graduação estimulando experiências 

acadêmicas em diferentes espaços (ensino e pesquisa). 

O Programa de Licenciaturas Internacionais em Direito aprofunda os laços acadêmicos 

e históricos nas áreas de formação e de pesquisa científica através instituições centenárias como 

as Faculdades de Direito da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de Coimbra. 

O credenciamento dentre as melhores e destacadas, tanto da Faculdade de Direito 

quanto da própria Universidade Federal da Bahia, por certo depende intrinsicamente da sua 

internacionalização, algo que a AAI e a ORI buscam incessantemente e com resultados em 

certo grau já alcançados. 

 

REFERÊNCIAS 

 

TEIXEIRA, Anísio. Educação e universidade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998. 

 

BOAVENTURA, Edivaldo. M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, 

tese. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

SANTOS, Pablo Henrique Lacerda dos. A Expansão e Interiorização do Ensino 

Superior na Bahia: O caso da UFOB. Disponível em: 

1505927940_ARQUIVO_AExpansaoeInteriorizacaodoEnsinoSuperiornaBahia,OcasodaUFO

B.pdf (fomerco.com.br). Acesso em: 20 set. 2021 

 

 

http://www.congresso2017.fomerco.com.br/resources/anais/8/1505927940_ARQUIVO_AExpansaoeInteriorizacaodoEnsinoSuperiornaBahia,OcasodaUFOB.pdf
http://www.congresso2017.fomerco.com.br/resources/anais/8/1505927940_ARQUIVO_AExpansaoeInteriorizacaodoEnsinoSuperiornaBahia,OcasodaUFOB.pdf
http://www.congresso2017.fomerco.com.br/resources/anais/8/1505927940_ARQUIVO_AExpansaoeInteriorizacaodoEnsinoSuperiornaBahia,OcasodaUFOB.pdf


157 

 

A RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA DA EGRÉGIA: REMINISCÊNCIAS SOBRE O 

MAIO BAIANO E O LEGADO DE UMA GERAÇÃO 

             

 

                                                                                                     Simone Hegele Bolson* 

 

Resumo: O Maio baiano foi um acontecimento histórico contemporâneo, próprio da 

História do Tempo Presente, ocorrido em Salvador em maio de 2001, cujos protagonistas foram 

os estudantes da UFBA, em especial os da Faculdade de Direito. Esses discentes contribuíram 

com sua luta pelo direito à manifestação e contra o autoritarismo em época ainda em que o 

mandonismo vigorava no estado. No dia 16 de maio de 2001 os estudantes foram atacados pela 

Polícia Militar e a Faculdade de Direito invadida, resultado da selvageria dos policiais. No dia 

seguinte, a comunidade se uniu e saíram em nova passeata contra o autoritarismo e o modelo 

político que vigorava. As repercussões do movimento ainda são lembradas, permanecendo no 

imaginário coletivo.  

 

Palavras-chave: Maio baiano. Autoritarismo. invasão da Faculdade de Direito da 

UFBA. resistência democrática. legado de uma geração. 

 

   

INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia – FDUFBA – completou 

130 anos em abril de 2021. E, apesar do momento pandêmico, em que o mundo parou suas 

atividades devido ao perigoso e letal vírus – o Coronavírus – o aniversário da Egrégia não 

poderia deixar de ser comemorado. Foram realizadas a cerimônia de comemoração, palestras 

e seminários virtuais através da internet e suas plataformas digitais. Lançado, também, um 

edital para a organização de um livro alusivo à data e a(s) contribuição (s) da Faculdade à 

sociedade. 

Entre as muitas contribuições, nossa escolha recaiu sobre uma que pode ser 

categorizada como um evento histórico recente, patrocinado principalmente pelos estudantes 

da FDUFBA: um conjunto de passeatas e a sua repressão violenta pela Polícia Militar baiana 

que é conhecido como o Maio baiano, em alusão ao movimento do Maio francês de 1968 que 

buscava modificar as estruturas sociais da França. Ambos os acontecimentos continuam vivos 

 
* Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD) da 
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Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS); professora da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA); tabeliã de notas e protesto no estado da Bahia. 
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no imaginário coletivo como o (efêmero) momento em que os estudantes realizaram suas 

utopias.  

Quem constitui uma universidade e suas faculdades são seus alunos, professores e 

funcionários que vivem (ou viveram) parte de suas vidas naquele espaço destinado ao saber. 

Não é demasiado lembrar que, no Medievo, o próprio surgimento e afirmação da universidade 

se deu, também, em razão da escolha que os alumni faziam em seguir seus mestres – é 

conhecida a história de Irnerius e de sua influência sobre várias gerações dos alunos que 

constituíram a Universidade de Bolonha.1 Avançando na história, o reconhecimento das 

universidades como uma das instituições conformadoras da modernidade, de onde novas ideias 

florescem e movimentos aparecem, pode ser visto em Harvard, a alma mater de John Adams, 

um dos idealizadores da Constituição norte-americana e, já no século XX, de Barack Obama, 

o primeiro presidente negro dos Estados Unidos; devem ser lembradas também a Universidade 

de Paris (Sorbonne e Nanterre), com o movimento do Maio francês (1968) e na Universidade 

da Califórnia (UCLA), com o movimento antirracista e pelos direitos civis nas décadas de 60 

e 70.  

A história de uma instituição como a Faculdade de Direito da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA) é tão importante quanto a história de outras instituições acadêmicas do Brasil 

e do mundo. É, ao lado da Faculdade de Medicina da UFBA, uma das faculdades mais antigas 

do país. Conhecida mais por ser o berço acadêmico de nomes e ideias do mundo jurídico, faz 

parte da vida sociojurídica nacional desde fins do século XIX: entre os vários nomes de juristas 

e políticos que foram alunos e/ou professores estão os de Nestor Duarte; Hermes Lima; Aliomar 

Baleeiro; Josaphat Marinho, Nelson Carneiro – o “pai” da Lei do Divórcio (1977); José Martins 

Catharino, Orlando Gomes, Antônio Machado Neto, J. J. Calmon de Passos, Marília Muricy e, 

ainda no exercício do Magistério Superior, a nossa decana Maria Auxiliadora Minahim.  

Para uma “estrangeira”, hoje integrada ao corpo docente da Egrégia, escolher e revelar 

a memória de um acontecimento recente, com aniversário de rememoração de 20 anos, foi  um 

retorno ao passado próximo, como se lá estivesse, não só pelos detalhes dos relatos orais, pela 

leitura de jornais da época ou pelo documentário – Choque -  visto várias vezes, mas pela 

memória coletiva sobre qual país as gerações pós-ditadura-civil militar desejavam construir 

fosse na Bahia, em São Paulo, Porto Alegre ou em qualquer lugar do Brasil em que houvesse 

um espírito de levante contra um dos resquícios ditatoriais: o autoritarismo. 

 
1 ULLMANN, Reinholdo Aloysio. A universidade medieval. Porto Alegre: editora PUCRS, 2000. 
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Esse autoritarismo que impregna a vida nacional desde há muito, mas que foi (é) 

marcante no Brasil República e alvo de análise e discussões entre os pensadores nacionais sobre 

a democracia brasileira, desde os clássicos como Sérgio Buarque de Holanda e o seu Raízes do 

Brasil; Raymundo Faoro com Os donos do poder; Florestan Fernandes com A revolução 

burguesa no Brasil; Darcy Ribeiro e O povo brasileiro e. mais recentemente, Jessé Souza com 

A elite do atraso: da escravidão a Bolsonaro2 (2019). 

Um modelo político autoritário que durante a ditadura civil-militar teve seu ápice, mas 

que continuou existindo em particular na Bahia, não obstante as eleições livres e democráticas 

em 1986 – eleição de Waldir Pires para o governo estadual – e em 1992 – Lídice da Mata para 

a prefeitura de Salvador (1993-1996). O autoritarismo político que redundou em violência 

quando o “outro”, o “inimigo” não se submeteu às emanações daqueles que estavam no poder. 

Nesse sentido, as passeatas do Maio baiano representavam o “outro”, o inimigo a ser calado. É 

um episódio histórico com um encadeamento lógico - início, meio e fim -, só que os reflexos 

daquele perduram, de modo positivo, na memória coletiva. E a rememoração da resistência ao 

autoritarismo da época, a cada 16 de maio, denota a importância desse evento histórico. 

 Sob a perspectiva da historiografia, a História do Tempo Presente trata da história 

política contemporânea (ou quase “instantânea”), contudo não uma história factual ou acrítica. 

Mesmo que o observador esteja trazendo um acontecimento recente, sua proximidade ao fato 

ou ato não lhe retira a liberdade de expressar sua crítica (ou não) sobre o mesmo.  

Compreende-se o Maio baiano como um episódio importante na história política 

contemporânea da Bahia e cujos personagens protagonistas foram os estudantes, 

principalmente os da Faculdade de Direito da UFBA. A conhecida passeata do dia 16 de maio 

- antecedida pela de 10 maio e sucedida pela de 17 de maio – foi em sua essência um ato 

político em favor do direito de manifestação e contra o autoritarismo oriundo do aparato estatal 

que ainda mantinha laços com a política mandonista3 do ex-governador Antônio Carlos 

Magalhães (ACM). Ocorreu uma repressão violenta à livre manifestação dos estudantes e a 

invasão da Faculdade pela Polícia Militar, atingido o prédio por bombas de gás lacrimogênio e 

os estudantes, manifestantes ou não, por cassetetes e balas de borracha, foi um ato de covardia. 

Não há como apagar ou atenuar responsabilidades pela passagem do tempo e (nova) 

“roupagem” dos governantes da época: aconteceu! As marcas da violência policial ainda se 

 
2 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão a Bolsonaro. São Paulo: Estação Brasil, 2019. 
3 Ver, por todos, CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, clientelismo, coronelismo: uma discussão 

conceitual. Dados, Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 40, n. 2, 1997, p 229-250. 
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fazem sentir, por exemplo, na perda de 80% da audição no ouvido esquerdo de Henrique 

Baltazar, estudante de Ciências Sociais.4 

Logo, a Faculdade de Direito, por seus estudantes e professores que participaram 

diretamente do Maio baiano, contribuiu para que aquele estado de coisas não perdurasse, 

apostaram na construção de um novo período da história baiana com a superação da influência 

de determinada figura política que havia sido acusada de quebra de decoro no Parlamento 

nacional. Como bem disse um dos participantes, “o 16 de maio foi o ápice de um processo 

histórico” que, em sentido mais amplo, vinha ocorrendo no Brasil desde a primeira eleição livre 

pós-ditadura com a democratização da política e da vida social e que, na Bahia, demorou um 

pouco mais, pois a figura política de maior influência no Estado e mais conhecida no Brasil era 

fruto justamente da sedimentação de uma cultura política autoritária, originada há mais de 40 

anos, quando da primeira eleição de ACM para a Assembleia Legislativa da Bahia, pela antiga 

UDN, em 1954. A modernização conservadora imposta a Bahia também decorreu desses laços 

existentes entre os políticos da geração de 30 e 40, que continuaram exercendo seu poder 

durante os anos 50 no governo Juscelino Kubitschek (fosse da UDN ou PSD) em todo o período 

da ditadura civil-militar, à frente de cargos “biônicos” ou não. 

O viés político do Maio baiano demonstra que o Direito e a Política trilham um 

caminho comum. Não poderia ser exigida neutralidade de jovens baianos – “os filhos da 

revolução; a geração Coca-Cola; a geração All Star”, lembrando as músicas da Legião Urbana 

e de Cássia Eller – que viviam na plenitude o momento de redemocratização, de contestação 

às práticas políticas que denotavam o caráter autoritário e populista, acreditando em um Estado 

Democrático de Direito que a Constituição Federal de 1988 albergou. Por isso, emblemático 

quando o estudante Pedro Diamantino, diante dos policiais da tropa de choque e os demais “pôs 

fogo na Constituição” gritando que era isso que a polícia baiana estava fazendo ao não acatar 

a ordem do habeas corpus (vide documentário Choque) emitida para que a passeata pudesse 

passar o viaduto do Canela e seguir pela rua da Paz em direção à Graça, retirando-se a Polícia 

Militar de área federal. Não foi um movimento isolado, ao revés, houve a união do movimento 

estudantil universitário e secundarista com o sindical e outras forças sociais que aumentaram a 

multidão (estimada em cerca de 10 mil pessoas) dos manifestantes. 

A repressão violenta aos estudantes e invasão da Faculdade de Direito foi um ponto 

de virada histórica. A repercussão da violência cometida contra os manifestantes e outros 

 
4 HUPSEL FILHO, Valmar. Invasão ao campus da UFBA resultou em multa de R$ 65. A Tarde, Salvador, 14 de 

maio de 2011. 
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estudantes e pessoas que estavam somente observando o impasse foi enorme. Imagens foram 

gravadas e a imprensa de todo o país divulgou o que acontecera naquele dia em Salvador. Não 

só os baianos haviam sido atingidos pela violência policial e autoritarismo, senão todo o 

brasileiro que acreditara em tempos democráticos e de respeito às pessoas e instituições. Isso 

redundou em uma nova passeata no dia 17 de maio, essa apoiada pela maioria da sociedade 

civil baiana: os estudantes da UFBA haviam vencido o embate! E conseguiram, finalmente, 

realizar a simbólica lavagem e a limpeza em frente à casa do ex-governador que estava “nas 

cordas”. Pouco tempo depois, a renúncia ao Senado5 foi a prova de que o desgaste junto à 

opinião pública não lhe havia deixado saída. 

Mais uma vez, da Faculdade de Direito saíram exemplos de atuação cívica e um agir 

legítimo em favor da democracia. Aquela geração do Maio baiano contribuiu para que o que 

fora visto nas aulas da Egrégia fosse vivenciado na prática: a liberdade de pensamento, a livre 

expressão e o direito à manifestação não conseguiram ser solapados pela violência física e/ou 

moral. Ao contrário, embora machucados, mal tratados, estropiados, os estudantes, seja em 

uma perspectiva individual ou coletiva, venceram! A utopia ingressou no terreno da mudança 

da realidade.  

Que tais exemplos continuem a reverberar na história e que, diante do (atual) cenário 

nefasto na democracia brasileira, da necropolítica, da ascensão de um projeto autoritário, 

apoiado por incautos e “ingênuos”, continuemos a nos espelhar na memória coletiva de 

resistência democrática e na exemplar contribuição dos estudantes de Direito da UFBA à 

consolidação da democracia no Brasil. 

 

1 A História do Tempo Presente e a política na Faculdade de Direito 

 

A História do Tempo Presente é um novo capítulo da historiografia que trata do 

passado próximo: o campo da política, dos acontecimentos contemporâneos e dos testemunhos 

vivos. Surge, segundo Tétart e Chauveau, das pesquisas e publicações do historiador francês 

René Rémond, na década de 50 do século XX, sobre as direitas francesas e do papel desse 

historiador na “promoção e defesa da história do presente”.6 Rémond é o responsável pelo 

retorno da história política ao centro do debate historiográfico, tal retorno desempenhou um 

papel essencial na afirmação da história do presente, embora se diga que “o presente e o 

 
5 No dia 30 de maio de 2001 o senador da República, Antônio Carlos Magalhães, entregou sua renúncia. 
6 BOLSON, Simone Hegele. A História do Tempo Presente e a Lei da Anistia: 30 anos de uma memória encoberta 

pelo véu do esquecimento. Oficina do historiador, Porto Alegre, v.1, n.1, jun. 2010. 
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imediato não podem nem devem limitar-se à história renovada do político, mesmo que esta aja 

como um agente dinamizador”.7 

Em artigo seminal, intitulado em português: Por que a política? Rémond inquiriu 

sobre as razões – àquela época dos anos pós-II Guerra Mundial – da religião, das crenças e das 

convicções e dos fatos imateriais terem sido elevados a uma superestrutura, desvalorizando, de 

certa forma, aspectos da vida coletiva, tais como as instituições, as relações de direito e a vida 

política. “As constituições, por exemplo, não passavam de atos cartoriais que traduziam as 

verdadeiras relações de força. Deter-se na análise de uma constituição era, de certa forma, 

tomar gato por lebre”.8  

Para a maioria dos historiadores daquela época, a realidade estaria em outro lugar, o 

que vai ao encontro da chamada segunda gerações dos Annales e de sua influência sobre os 

temas escolhidos como objeto de análise e pesquisa. A segunda geração, de Fernand Braudel – 

professor-visitante na USP entre os anos 1935-1937 – cujas pesquisas tratavam de uma história 

total, ou a totalidade do social, no clássico O Mediterrâneo, foi pródiga em temas seriais e a 

história de longa duração. Já a terceira geração expandiu seus objetos e as mentalidades e a 

cultura popular tornaram-se novas abordagens de estudo (v.g. Philipphe Ariès – história da 

infância; George Duby e Michèlle Perrot – história das mulheres; Roger Chartier – história do 

livro e da alfabetização).9 A negligência com a história política nacional inclusive foi alvo de 

críticas aos trabalhos da segunda geração dos Annales. 

A proximidade com o evento histórico, para alguns, acabaria por embotar a visão do 

historiador, o qual não teria um rigor científico ao tratar do seu objeto de estudo pois ele seria 

concomitantemente ator e observador. Logo, no calor dos acontecimentos ou poucos anos após, 

o historiador não teria o devida distanciamento do fato histórico já que propenso, por exemplo, 

à influência dos meios de comunicação e do seu entorno social. Aquela (suposta) proximidade 

com o acontecimento, parece-nos, não retira a legitimidade do historiador enquanto 

observador, ao contrário, pela proximidade histórica talvez ele tenha um maior número de 

fontes a pesquisar e com um grau mais preciso sobre o evento em análise. Por outro lado, a 

ausência de um distanciamento maior entre o historiador e o seu objeto de estudo não pode 

justificar uma eventual falta de espírito crítico do pesquisador.   

 
7 TÉTART, Philippe. Pequena história dos historiadores. Bauru, SP: EDUSC, 2000, p. 13-14. 
8 RÉMOND, Rene. Por uma História Política. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 
9 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a Revolução Francesa da Historiografia. São Paulo: Editora 

da UNESP, 1997. 
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No Brasil, a História do Tempo Presente foi recepcionada, enquanto movimento 

historiográfico, em plena ditadura civil-militar. Recebeu um relevante impulso com a criação 

do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (Cpdoc), da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), no início dos anos 70, mas foi só com a redemocratização 

que a história política aprofundou as discussões em torno desse novo objeto - o acontecimento 

contemporâneo e seus influxos na vida sociopolítica nacional – através de novas perspectivas 

e métodos como o da história oral. 

Marieta de Moraes Ferreira, historiadora e professora da FGV, explica como o 

acontecimento contemporâneo foi guindado à centralidade das (novas) investigações da 

história e sua relação com a memória, seja a individual ou a coletiva: 

  

Com o crescimento do interesse das sociedades contemporâneas pela história 

recente, os eventos traumáticos recentes se tornaram objetos prioritários de 

investigação e uma oportunidade ímpar de se repensar o passado. Nesse 

sentido, o Holocausto, o Apartheid na África do Sul, o massacre na Bósnia, 

as ditaduras na América Latina são temas contemporâneos que têm recebido 

grande atenção, pois representam embates pela memória e oferecem ao 

historiador do tempo presente a oportunidade de pensar sobre como as 

narrativas e os relatos orais estão sendo utilizados nos projetos 

testemunhais.10 

 

 

Trazer à tona e escrever sobre acontecimentos contemporâneos significa embrenhar-se 

em aspectos de um fato que ainda guarda um certo “frescor”, por isso muito relevante ao tempo 

presente e sua história os relatos orais, que são colhidos seja em entrevistas com os participantes 

do evento ou em outro formato, esses modos hoje amplamente utilizados pela história oral da 

contemporaneidade. A oralidade é importante nesse tipo de investigação histórica. Emergem 

desses relatos o compartilhamento de observações agudas e marcantes sobre o evento histórico. 

Nessa perspectiva, as manifestações do Maio baiano foram marcantes não só àqueles 

que delas participaram diretamente, como e, principalmente, à história política da Bahia 

contemporânea: no rastro de outros movimentos ocorridos após a redemocratização, como a 

greve de 1975;11 a mobilização estudantil de 1979 em torno da reconstrução da UNE (congresso 

realizado em Salvador); o movimento das Diretas Já em 1984; as passeatas pelo impeachment 

de Collor de Mello em 1992; as manifestações contra as privatizações no governo FHC, o Maio 

 
10 FERREIRA, Marieta de Moraes. Notas iniciais sobre a história do tempo presente e a historiografia no Brasil. 

Revista Tempo e Argumento, Chapecó, v. 10, n. 23, jan./abr. 2018. p. 94. 
11 SILVA, Anderson Luiz Santos. Após a longa noite: as jornadas grevistas de 1975 na UFBA. Dissertação 

(Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2016. 



164 
 

baiano teve consequências que foram além do imaginado pelos personagens envolvidos no 

acontecimento histórico. 

 Se, em um primeiro momento, o intuito era mais específico, o da realização de passeata 

– no dia 10 de maio de 2001 - em defesa de pautas e reinvindicações dos estudantes da UFBA 

(com a participação de secundaristas) em defesa da universidade pública e o protesto a favor 

de uma renovação na política baiana, pela cassação de Antônio Carlos Magalhães; em um 

segundo momento – 16 de maio de 2001 - já com a participação de outros movimentos sociais, 

de sindicatos (como a ASSUFBA e a APUB), políticos da oposição ao governo FHC e César 

Borges, e muitos populares que se juntaram aos primeiros manifestantes, reunidos em uma 

multidão pela  “limpeza” ética contra atos perpetrados pelo senador ACM no âmbito de seu 

mandato parlamentar pelo estado da Bahia12 constituem um acontecimento contemporâneo que 

pode – e deve – ser analisado à luz do prisma histórico-social e político, vez que aqueles 

estudantes representam uma das gerações baianas que se insuflaram contra a chamada política 

mandonista13 de um dos  protagonistas mais conhecidos na história contemporânea da Bahia.  

Aquela geração sucedeu, em suas legítimas manifestações em prol de uma universidade 

livre em seus pensamentos e ações aos estudantes pelas Diretas Já (1983-1984) e aos caras-

pintadas pelo impeachment de Collor de Mello (1992).   

 

1.1 A política na Faculdade de Direito da UFBA 

 

No tempo de existência da Faculdade de Direito muitos foram os acontecimentos da 

vida política nacional em que seus professores e alunos tomaram parte, direta ou indiretamente. 

Um dos mais conhecidos na República Velha é o manifesto dos alunos sobre Canudos, firmado 

por 41 acadêmicos, no mês de novembro de 1897,14 condenando as atrocidades cometidas 

contra os míseros conselheiristas aprisionados. Lembrando que, somente com a quarta 

 
12A violação do painel do Senado havia ocorrido no ano anterior – em 2000 - quando ACM e José Roberto Arruda 

(PSDB-DF) teriam acessado os votos que deveriam ser secretos quando da cassação do senador Luiz Estevão 

(PMDB- DF) por corrupção. ACM que, fora presidente do Senado, tentara impedir que Helder Barbalho, então 

senador pelo Pará, fosse eleito seu sucessor. Mesmo derrotado, continuou a campanha contra o senador paraense. 

Revelou como denúncia, em conversa gravada, que tivera acesso aos votos de cada senador, na cassação de Luís 

Estevão, o que desencadeou o escândalo, e a denúncia ao Conselho de Ética por falta de decoro parlamentar do 

senador baiano, além da pressão pela cassação. “Painel de votação do Senado foi violado, conclui laudo”. Folha 

de São Paulo, 18 de abril de 2001. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1804200102.htm.Acesso em 02.set.2021. 
13 O mandonismo foi objeto de análise pelo historiador José Murilo de Carvalho. Segundo o autor, o fenômeno 

do mandonismo perpassa toda a história política do país e denomina de “potentados locais ou regionais” aquelas 

figuras, não só políticas, que exercem o poder de mando em locais mais isolados ou pouco modernizados. 
14 ROCHA, Júlio César de Sá. Faculdade de Direito da Bahia: processo histórico e agentes de criação da 

Faculdade Livre no final do século XIX. Salvador: Fundação da Faculdade de Direito da Bahia, 2015, p. 60-65. 
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expedição dos militares, na Guerra de Canudos, houve a derrota de Antônio Conselheiro e seus 

seguidores, trucidados pelas tropas de Cerqueira César, história retratada no épico Os Sertões 

– de Euclides da Cunha – e A guerra do fim do mundo, do Nobel de Literatura, Mário Vargas 

Llosa.  

Durante a ditadura Vargas, ao final dos anos 30 do século XX, um dos professores 

mais respeitados à época, Nestor Duarte, autor do clássico A ordem privada e a organização 

política nacional (1939) e o primeiro catedrático da disciplina de Introdução à Ciência do 

Direito,15 que havia sido eleito para o cargo de deputado estadual constituinte em 1933, foi 

preso, a mando do coronel do Exército Antônio Fernando Dantas, em novembro de 1937, por 

ser considerado um “perigoso comunista”, nessa categorização também eram referidos Hermes 

Lima e Aliomar Baleeiro.16  

Após a II Guerra Mundial e com a derrota do varguismo, Duarte e outros nomes de 

sua geração voltaram a exercer cargos políticos, além de uma profícua produção de artigos para 

o jornal A Tarde e romances literários. 

Entre o final da década de 40 e o início da de 60, a então chamada Universidade da 

Bahia (UBA) foi influenciada pela efervescência cultural da época e pelos debates políticos. 

Um tempo muito rico em realizações materiais e imateriais, a partir de 1946, com a criação da 

Escola de Dança, do Hospital das Clínicas da Universidade (hoje leva o nome do primeiro 

reitor), do Centro de Estudos Afro-Orientais – sob a direção do filósofo e poeta português 

Agostinho da Silva -, para a direção do Museu de Arte Moderna da Bahia a arquiteta Lina Bo 

Bardi, além de Pierre Verger e outros intelectuais e artistas, grandes realizações  durante o 

reitorado do médico Edgard Santos (1946-1961), o primeiro reitor da UBA, que em 1956, com 

a federalização, se tornou UFBA e ao qual Jorge Amado se referia como “um misto de fidalgo 

da Renascença e um dinâmico cidadão do mundo”.17 

 

[...] a Universidade da Bahia (UBA), como era chamada à época a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), liderada por um de seus fundadores 

e primeiro reitor, Edgard Santos, é apontada como instituição incentivadora 

de uma série de movimentos renovadores no campo das artes, da música, da 

dança, das artes plásticas e cênicas, da literatura, das humanidades.18  

 

 
15 AMBROSINI, Tiago. Contexto de Nestor Duarte: Política, Sociologia e Direito. Tese (Doutorado em Ciência 

Política) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, 155 

f. 
16 Idem, p. 42-44 
17 RISÉRIO, Antônio. Avant-garde na Bahia. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995. 
18 Idem. 
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A Faculdade de Direito assentiu com os novos ares modernizadores da Bahia, em 1960 

foi inaugurada o seu novo prédio, na confluência da rua da Paz, na Graça, com o Vale do Canela 

e sob a direção de Orlando Gomes, um dos juristas mais reconhecidos de sua geração. Entre o 

alunado nomes que passaram pela Faculdade como o de Raul Seixas, Glauber Rocha e Wally 

Salomão. A UFBA e Salvador haviam sido inseridas no mapa cultural do mundo e a Egrégia 

viveu aquela efervescência de maneira muito intensa, conforme as memórias dos estudantes da 

época: 

 

Os estudantes não se limitavam ao estudo do Direito e participavam de 

discussões em outras áreas, como a filosofia, a economia e a sociologia. 

Barbosa, frequentador do Restaurante Universitário, lembra que ali era um 

espaço cultural muito rico e compartilhado entre estudantes das diversas 

áreas. Wally Salomão, à época graduando da Faculdade de Direito, seu colega 

e um dos participantes de célula do PCB, e o então estudante de Música Tom 

Zé eram alguns dos comensais do restaurante. Já Fernando Santana menciona 

um outro ponto de encontro cultural: a livraria Civilização Brasileira, na Rua 

Chile.19 

 

 

Logo após esse período de efervescência cultural e política, e estando à frente da 

presidência da República o petebista João Goulart, em 1964 houve o golpe civil-militar 

patrocinado pelas Forças Armadas, com apoio de parte da sociedade civil e a maioria do 

empresariado. No período de ditadura civil-militar professores da UFBA foram presos, 

afastados ou cassados.  

Há o relato do ex-aluno Saul Venâncio Quadros Filho, cuja detenção para 

“averiguações” ocorreu entre maio e junho de 1964, tendo sido torturado psicologicamente 

pelos militares. Segundo o relatório publicado pela Comissão Milton Santos de Memória e 

Verdade, o então estudante secundarista, Fernando Schmidt – mais tarde aluno da Faculdade 

de Direito – “ficou preso 50 dias no 19º Batalhão de Caçadores (o 19BC), no Cabula, e foi 

levado ao Quartel do Barbalho, em Salvador, onde lembra ter visto, também preso, o prof. Auto 

de Castro”.20 

Era um tempo em que a liberdade política foi tolhida, quando, por exemplo, da 

realização de concurso para livre docência em Economia Política, houve “discussão acalorada 

 
19 FREITAS, Carlos Eduardo Soares de. et.al. Relatório parcial da Comissão de Memória e Verdade Eduardo 

Collier Filho da Faculdade de Direito da UFBA, p.192. Disponível em: https://silo.tips/queue/1-relatorio-

parcial-dos-trabalhos-da-comissao-de-memoria-e-da-verdade-eduardo-co?&queue_id=-

1&v=1651372064&u=MjgwNDoxNGQ6NzJjMTo4YmQwOjIwZmQ6MWM3OmU3ZGI6NTQyOQ==. 

Acesso em: 15 ago. 2021. 
20 FREITAS, op. cit., p.212-213. 
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entre o presidente da banca examinadora, professor Nelson Sampaio, e o professor Calmon de 

Passos, cujo resultado deferiu a homologação do primeiro colocado - o professor Jairo Simões 

-, mais tarde vítima de perseguição pela ditadura militar, que o considerava um comunista 

infiltrado na UFBA”.21 

Daqueles anos de chumbo, o ano de 1968 ficou marcado pelas grandes passeatas 

realizadas pelos estudantes e apoiadas por parte da sociedade civil, como é o caso da Passeata 

dos Cem mil, no Rio de Janeiro, em junho de 1968.22 Porém, os militares recrudesceram e no 

famoso Congresso da UNE, realizado em Ibiúna (SP), em outubro de 1968, vários estudantes 

foram presos, entre eles os líderes estudantis José Dirceu, Luís Travassos (presidente da UNE 

na época) e Vladimir Palmeira, também da UFBA os estudantes da Faculdade de Direito, 

Amálio Couto de Araújo Filho, Aurélio Miguel Pinto Dórea e Eduardo Collier Filho, depois 

processados pela Justiça Militar.23  

Os nomes dos discentes Aloisio da Franca Rocha, Filho, Antônio Pinheiro Sales, 

Armando Paraguassu Sá Filho, Curiolano de Souza Sales, Dermeval Pereira, Genebaldo de 

Lima Queiroz, Marcelo Ribeiro Cordeiro, Pedro Milton, Rosalindo Souza, Sara Silva, Eduardo 

José Monteiro Teixeira, Hélio A. Soares, João Ribeiro Dantas, José Augusto da Silva Brito, 

Juracy de Souza Novato, Nilo Alberto Santana Jaguar de Sá, Noraldino Neviton de Souza e 

Victor Hugo Soares e dos já citados Amálio Couto de Araújo, Aurélio Miguel Pinto Dórea e 

Eduardo Collier Filho foram “indicados” em ofícios do general comandante da 6º região 

militar, em 1969, ao reitor da UFBA como líderes de movimentos que visavam a 

intranquilidade no seio estudantil, muitos dos quais responderam a processos na Justiça Militar 

por delito praticado contra a segurança nacional.24 

Nas décadas seguintes e com o recrudescimento da ditadura, tão-só no início dos anos 

80 do século XX houve o retorno dos estudantes da FDUFBA à atuação política, o que é 

perfeitamente compreensível, muitas lideranças do movimento estudantil da década de 60 

haviam morrido ou desaparecido nos piores anos da ditadura-civil militar e outros tantos 

estavam exilados. Com a Lei da Anistia, os exilados retornam ao país e há uma euforia e 

regozijo com a redemocratização. 

Entre 1983-1984, a emenda “Dante de Oliveira” tramitou no Congresso Nacional e 

pretendia restaurar a democracia plena com as eleições diretas para a presidência da República. 

 
21 Relatório parcial da Comissão de Memória e Verdade Eduardo Collier Filho da FDUFBA, p. 191. 
22 FICO, Carlos. História contemporânea do Brasil: aos dias atuais. 
23 Relatório parcial da Comissão Eduardo Collier Filho, p. 210-211. 
24 Op. cit., p.214-215 
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O país atingiu o auge da mobilização pelas Diretas Já, conforme explica José Murilo de 

Carvalho: 

 

A campanha das diretas foi, sem dúvida, a maior mobilização popular 

da história do país, se medida pelo número de pessoas que nas capitais 

e nas maiores cidades saíram às ruas. Ela começou com um pequeno 

comício de 5 mil pessoas em Goiânia, atingiu depois as principais 

cidades e terminou com um comício de 500 mil pessoas no Rio de 

Janeiro e outro de mais de 1 milhão em São Paulo. Tentativas 

esporádicas de impedir as manifestações, partidas de alguns militares 

inconformados com a abertura, não tiveram êxito. A ampla cobertura 

da imprensa, inclusive da Rede Globo, tornava quase impossível deter 

o movimento. Interrompê-lo só seria possível com uso de muita 

violência, uma tática que poderia ser desastrosa para o governo.25 

 

Na Bahia as manifestações foram durante o ano de 1983, o maior comício ocorreu em 

Salvador com cerca de 20 mil pessoas (Bahia Já, 2009) e com o massivo apoio da comunidade 

acadêmica. Os organizadores do evento não acreditaram quando viram o Paço Municipal 

completamente lotado.26 

Por sua vez, a participação dos estudantes nos anos 90 e início dos anos 2000 foi muito 

intensa: as demandas em relação a uma universidade pública, gratuita e de qualidade sempre 

estiveram na ordem do dia, mas o tema privatizações também foi objeto de várias passeatas e 

manifestações. Tudo isso permeado por um desejo de mudança no plano político e em direção 

ao novo que contemplasse a todos. 

 

2 A BAHIA PÓS-REDEMOCRATIZAÇÃO: PERMANÊNCIA DO 

MANDONISMO COMO PRÁTICA POLÍTICA 

 

Há mais de trinta anos, a ditadura civil-militar no Brasil, com a eleição de Tancredo 

Neves pelo Colégio Eleitoral, terminava. Uma página de nossa História - marcada pela 

truculência, pelo arbítrio, pela construção de um aparato ideológico-repressivo, pela violação 

aos direitos humanos - foi virada, a partir de um processo de redemocratização que se iniciara 

ao final da década de 70. Após a eleição de 1985, os contornos de uma nova era, não só política, 

 
25 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 19. ed. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2015, p.192. 
26 MOURA, Antonio Jorge. Os 25 anos do comício das Diretas em Salvador. Bahia já. 31 de janeiro de 2009. 

Disponível em: http://www.bahiaja.com.br/artigo/2009/01/31/25-anos-do-comicio-das-diretas-ja-

emsalvador,321,0.html. Acesso em: 02 set. 2021. 

http://www.bahiaja.com.br/artigo/2009/01/31/25-anos-do-comicio-das-diretas-ja-emsalvador,321,0.html
http://www.bahiaja.com.br/artigo/2009/01/31/25-anos-do-comicio-das-diretas-ja-emsalvador,321,0.html
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mas principalmente com esse viés, se definiram. O processo de redemocratização culminou 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e com a retomada de um Estado 

Democrático de Direito.  

Infelizmente, a anistia no Brasil foi indulgente com as violações dos direitos humanos, 

uma espécie de anistia em branco, por isso a Lei da Anistia não se coaduna, em nossa opinião, 

com os princípios e objetivos da justiça transicional, entre eles o de não compactuar com a 

impunidade e o que houve no Brasil foi isso. Mesmo com o julgamento da ADPF 153 pela 

recepção da Lei de Anistia pela CF, ainda são muitos os questionamentos sobre o como o país 

foi pacificado.  

Hoje, no 199° ano da Independência, parece ser muito mais perceptível que o 

autoritarismo está sempre à espreita, aguardando que figuras, cuja gênese é encontrada no 

período de exceção, ressurjam e encampem as ideias de um “poderoso” e intrépido governante, 

defensor de um viés autoritário e segregador, que é tolhido pelas decisões do Judiciário e 

contrário aos políticos “tradicionais” da democracia representativa, secundado por militares 

que deveriam se envergonhar do chefe da Nação e de seu papel afiançando iniciativas de um 

“Duce” tupiniquim fanfarrão que levará (leva) o país à bancarrota por absoluta incompetência. 

E ainda não nos livramos do objetivo maior do atual presidente da República: o golpe! 

Durante a ditadura civil-militar as universidades públicas foram um lócus de 

resistência democrática. O período mais difícil para elas foi o dos expurgos realizados pela 

ditadura. Foram vários os professores cassados ou afastados e muitos alunos impedidos de 

cursarem a graduação ou pós-graduação. Nossas instituições universitárias conseguiram 

conviver com a intervenção dos militares e a reforma universitária patrocinada pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC), que bem ou mal redundou em: 

  

[...] racionalização de recursos; busca de eficiência; expansão de vagas na 

graduação; mudanças nos exames vestibulares; aumento da participação da 

iniciativa privada no ensino superior; reorganização da carreira docente 

federal, com melhores salários e dedicação exclusiva; criação de 

departamentos em substituição ao sistema de cátedras; fomento à pesquisa, 

com aumento nas verbas e financiamentos; criação de cursos de pós-

graduação; incremento nas bolsas de estudo para formação de docentes no 

exterior; e criação de novas universidades federais e estaduais, com um 

projeto milionário de construção de novos campi.27 

 

 
27 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A modernização autoritário-conservadora nas universidades e a influência da 

cultura política. In: REIS, Daniel Arão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto de Sá. A ditadura que 

mudou o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p.56. 
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Já nos estertores da ditadura, em 1984, o MEC nomeou o primeiro reitor “eleito”, cujo 

nome saiu da consulta direta à comunidade acadêmica. Nesse sentido, afirma Motta: 

 

Em 1984, ainda na vigência do regime militar, o Ministério da Educação e 

Cultura nomeou o primeiro reitor “eleito” em consulta direta à comunidade, 

no mesmo momento em que foi reprovada a emenda constitucional (Dante de 

Oliveira) que restabeleceria eleições diretas para presidente da República. 

Evidentemente, assim como nas outras instituições do país, a democratização 

das universidades não foi processo unilinear. Entretanto, graças ao ativismo 

da comunidade universitária, que se tornou fonte poderosa de pressão, o recuo 

autoritário ali foi mais rápido que em outros setores. Salvo casos em que as 

reitorias permaneceram sob o controle de grupos comprometidos com a 

direita militar, a exemplo da Universidade de Brasília até 1985, em muitas 

universidades a democratização já havia avançado a passos largos antes 

mesmo da saída dos militares do poder.28 

 

Compartilha-se da opinião de Rodrigo Motta de que a (re) democratização nas 

universidades, em razão de um ativo movimento da comunidade acadêmica, foi mais rápida 

que outras instituições, como é o caso da UFBA, em que o movimento dos docentes, discentes 

e servidores levaram a universidade a ser considerada uma das mais politizadas do país e que 

causava temor no “potentado” baiano.  

Mas se havia esse movimento de renovação nas universidades, no plano político 

estadual as estruturas oligárquicas e de feição mandonista permaneciam, ainda que com novos 

personagens, sempre atrelados ao “potentado chefe”. O melhor conceito para mandonismo é o 

do historiador José Murilo de Carvalho, que faz a distinção entre o mandonismo e o 

coronelismo: 

 

Essa visão do coronelismo distingue-o da noção de mandonismo. Este talvez 

seja o conceito que mais se aproxime do de caciquismo na literatura hispano-

americana. Refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e 

personalizadas de poder. O mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo o 

coronel como indivíduo, é aquele que, em função do controle de algum 

recurso estratégico, em geral a posse da terra, exerce sobre a população um 

domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso ao mercado e à 

sociedade política. O mandonismo não é um sistema, é uma característica da 

política tradicional. Existe desde o início da colonização e sobrevive ainda 

hoje em regiões isoladas. A tendência é que desapareça completamente à 

medida que os direitos civis e políticos alcancem todos os cidadãos. A história 

do mandonismo confunde-se com a história da formação da cidadania.29 

(Grifo nosso). 

 

 
28 Op. Cit., p.63. 
29 CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, coronelismo, clientelismo: uma discussão conceitual. Dados, 

Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 40, n. 2, 1997, p. 229-250. 
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No caso da Bahia encaixa-se à perfeição o conceito do historiador mineiro: o regime 

militar suprimiu a existência de vários partidos, criando-se tão-só dois – a ARENA e o MDB 

– o que facilitou para a ditadura as alianças formadas em torno desses dois blocos. Aqui o bloco 

da situação teve na figura de ACM a de líder inconteste, inclusive no período do exercício do 

cargo de governador ele, imitando o governo militar no plano federal, conseguiu trazer ao 

estado da Bahia um modelo de estado baseado no desenvolvimento modernizante e uma 

administração pública planificada e tecnocrática, não à toa o convênio com o Japão para a 

implantação de um modelo agroexportador no Oeste baiano, a criação do Polo de Camaçari, a 

modernização da máquina administrativa, tudo isso facilitou que sua prática no plano político 

fosse se consolidando, a de aliança com os líderes locais, mas submetendo-os às suas 

aspirações. Antes disso, durante seu mandato de prefeito de Salvador, havia obtido êxito ao 

estabelecer uma “gestão planejada e racional, com quadro pessoal baseado em critério 

meritocrático somando-se a isso a transferência de recursos federais e maior capacitação de 

impostos levou à realização de grandes obras públicas”,30 o que consolidou o seu poder pessoal 

e fez seu sucessor na Prefeitura, Clériston Andrade.31 

Após os mandatos nos Executivos municipal e estadual, e com o fortalecimento dessa 

estrutura oligárquica “modernizada”, ACM continuou praticando o mandonismo mesmo 

quando distante e em cargo no Ministério das Comunicações ou legislativos federais, isso 

perdurou até os anos 2000.32 Com a vitória de Fernando Henrique Cardoso (FHC) à presidência 

da República e sua reeleição houve um rearranjo das forças políticas tradicionais e após seu 

último mandato no Executivo estadual (1991-1994), ACM  se elegeu senador em 1995 até 

2001, quando o momento histórico exigiu que o senador renunciasse para não ser cassado, ato 

que guardava intrínseca relação com o conjunto de manifestações e a pressão popular do 

reconhecido movimento do Maio baiano, analisado a seguir.  

 

 

3 O MAIO BAIANO: AS PASSEATAS E A INVASÃO DA FACULDADE DE 

DIREITO DA UFBA 

 

O movimento estudantil durante a ditadura civil-militar foi duramente reprimido. 

Moldados na luta que se iniciou logo após março de 1964, os estudantes brasileiros tiveram 

 
30 REIS, Fernanda Teixeira. Política mandonista no estado da Bahia: o fenômeno do carlismo e as sucessivas 

estratégias de adaptação da elite política baiana. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Universidade de 

Brasília, Brasília, 2010, 130 f. 
31 Repete-se a mesma história o que vive a cidade de Salvador hoje na sucessão ACM Neto-Bruno Reis. 
32 Não é o objetivo desse artigo abordar sobre o carlismo, embora seja conhecido esse grupo político liderado por 

ACM em mais de 40 anos de atuação política, tendo sido um dos mais influentes do país.  
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como paradigma o movimento francês e sua atuação no chamado Maio francês (1968). As 

passeatas tomaram conta das ruas de Paris e o governo De Gaulle foi posto em xeque. 

Em razão da intensidade das manifestações em Salvador, em maio de 2001, o 

movimento e as passeatas ficaram conhecidas como o Maio baiano. 

 

             3.1 As passeatas de 10 e 16 de maio: processo histórico em construção  

 

O Maio baiano, à semelhança das jornadas grevistas de 1975, consistiu em três 

grandes manifestações: a primeira, em 10 de maio de 2001, com a participação de 

estudantes universitários e secundaristas, que se manifestavam principalmente por 

pautas voltadas ao ensino propriamente dito e contra a atuação do senador Antônio 

Carlos Magalhães, então presidente do Senado federal, em episódio que, mais tarde, lhe 

obrigaria à renúncia do mandato: 

 
Ele estava mergulhado em um escândalo, após ser flagrado por 

evidências de ter violado o painel de votação do Senado, em uma 

votação que deveria ser secreta. Um processo havia sido aberto na 

Comissão de Ética por quebra de decoro parlamentar e poderia resultar 

na sua cassação. Convocada pelos movimentos estudantis, a primeira 

manifestação ocorreu em 10 de maio de 2001. Uma passeata com cerca 

de 3 mil participantes, iniciada no centro de Salvador, tinha como 

destino o bairro da Graça, onde os estudantes pretendiam fazer uma 

“lavagem” das escadarias do Edifício Stella Mares, residência de ACM. 

A Polícia Militar reprimiu violentamente a passeata e impediu que ela 

chegasse ao destino (A TARDE, 16 de maio de 2001). 

 

Sobra a passeata do 10 de maio, os então estudantes da Faculdade de Direito e 

membros da gestão Dois de Julho do Centro Acadêmico Rui Barbosa (CARB), José 

Guerra e Charles (“Darwin”) Carmo se manifestaram publicamente em evento realizado 

pelo Papo Alternativo especial com José Amando Júnior, ex-aluno e professor substituto 

da Faculdade nos anos 2000, em 17 de maio de 2021, por ocasião da rememoração dos 

20 anos do Maio baiano considerando que aquelas passeatas foram sendo construídas 

desde o ano anterior, durante as comemorações dos 500 anos do Descobrimento do 

Brasil, quando os estudantes foram protestar contra o modo que foi conduzido a data 

comemorativa, com baixa representativa dos indígenas, e o governo FHC:  

 

Foi um processo de construção anterior a 2001, desde abril de 2000 ... 

quando fomos reprimidos em Porto Seguro [...] havia um movimento 

muito forte para mais verbas para a universidade; a abertura de um 

maior número de vagas; aulas noturnas [...] concurso público para 

novos professores, pois havia mais substitutos que efetivos. Uma 
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geração muito importante com projetos cumpridos” (José Guerra, 

presidente do CARB, gestão Dois de Julho, ao final dos anos 90).  

 

 

Para Charles “Darwin” Carmo “a Faculdade de Direito foi a primeira a puxar 

as manifestações contra a privatização das federais [...] o levante na Faculdade foi muito 

importante para o movimento estudantil”.  

Disse o ex-dirigente estudantil que a passeata de 10 de maio teve uma 

participação de estudantes universitários e secundaristas, além de políticos e membros 

de outros movimentos sociais e que eles se dividiram quanto ao objetivo de chegar à 

casa de ACM, “ali na Graça para um bota-fora”, isto é, a lavagem da escadarias da casa 

do político como símbolo do levante baiano contra falta de ética de ACM no Senado e 

a manutenção de uma política autoritária na Bahia, ainda muito influenciada pelo 

senador, além de sua imediata cassação.  

Complementa José Amando Junior que houve um “racha” no dia 10: os 

estudantes queriam ir até à casa de ACM, mas os políticos e outros não; então deram a 

volta entre a Sete e a Carlos Gomes (beco da Arapuã) [...] foi em frente à Casa d´Itália 

que os policiais impediram que continuássemos. “[...] Foi uma repressão 

desproporcional, líderes apanharam muito e foram levados à delegacia. Só os 

anarquistas estavam preparados para aquela repressão”.  

Charles “Darwin” Carmo afirma com grande ênfase:  

 

Não haveria o dia 16 sem o dia 10; o dia 10 foi um fermento para o dia 

16. [...] Nós sabíamos que nos grampeavam, por isso a polícia sabia de 

nossas ações ... 

Mas para a manifestação do dia 16, somente três membros do 

movimento estudantil sabiam de antemão o trajeto, designado por 

Cleber Rocha, Ronaldo e um representante dos secundaristas. Ninguém 

mais. Guardado a sete chaves, pois haviam apanhado demais no dia 10. 

Tanto que eles enganaram a tropa de choque (no dia 16), porque 

passaram pela Reitoria e foram em direção ao Canela, passando pelo 

viaduto, para chegar à Faculdade e depois à Graça.  

 

A passeata do dia 10 foi uma espécie de ensaio para o dia 16. Durante aquela 

semana, as lideranças estudantis antes citadas continuaram a organização da grande 

passeata marcada para a próxima semana. Como eles haviam sido duramente reprimidos, 

para o dia 16 muitos outros personagens políticos foram incorporados à (fu tura) 

manifestação como o vereador Javier Alfaya e a então deputada estadual  e presidente 
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da Comissão de Direitos Humanos da ALBA, Moema Gramacho, 33 além disso, os 

sindicatos de várias categorias profissionais, mais secundaristas – de várias escolas de 

Salvador como o CEFET, o Central, Anchieta, Vieira - e outros membros da sociedade 

civil estavam ao lado dos estudantes naquele dia.  

O pano de fundo daquele cenário político era o autoritarismo que norteava as 

ações do governo e o “controle político, por ACM, de tudo no Estado [...] inclusive com 

o escândalo dos grampos de pessoas próximas ao ex-governador e de políticos, 

adversários ou não” (Charles Carmo). 

Nos dias anteriores ao 16 de maio, lembra o líder estudantil e vice-presidente 

do CARB à época, Murilo Oliveira, que ele, Adriana Miranda (presidente do CARB) e 

outros colegas passaram nas salas de aula conclamando à participação dos alunos na 

manifestação: 

 

O mote da passeata do dia 16 foi diferente das outras. Era pelo 

direito à manifestação. Houve uma mudança no discurso, tanto 

que passamos nas salas de aula chamando os colegas para a 

passeata, embora houvesse quem se colocasse contra a 

participação dos alunos da Faculdade. Então, o direito pela 

liberdade de pensamento, à livre manifestação era o que 

falávamos. 

[...] Para mim, o dia 16 foi a maior aula sobre a imbricação 

entre o Direito e a Política. Como o componente político é forte 

no direito. 

 

Além da Faculdade de Direito, os cursos no campus do Canela e também os outros 

foram mobilizados pelos integrantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Estudantes 

da Escola de Administração, da Faculdade de Educação, além da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas e a de Medicina, estavam mobilizados. 

 

3.2 Bombas, gritos e lágrimas: a passeata de 16 de maio de 2001 e o seu desenrolar 

face à violenta repressão policial e o dia seguinte à selvageria 

 

 
33 Em live do programa Debate Petroleiro: 20 anos do Maio baiano. A luta estudantil contra Antônio Carlos 

Magalhães, apresentado por Jailton Andrade, com a participação da hoje prefeita de Lauro de Freitas, Moema 

Gramacho; Javier Alfaya, ex-vereador de Salvador que participou das passeatas, Wandaick Costa, fotógrafo que 

documentou a passeata do dia 16 de maio e publicou o livro de fotos sobre o acontecimento e a deputada estadual 

Olívia Santana. 
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O dia 16 de maio de 2001 aglutinou diversos grupos e distintas pessoas em torno de 

uma ideia: a da livre manifestação em prol de uma pauta comum central, qual fosse, a cassação 

do senador ACM e a demonstração de não submissão à política mandonista que havia sido 

praticada por ACM em seus governos e que continuava influenciando o governo estadual e 

municipal. 

Sobre a participação ampla de vários setores na passeata, relembra Ademário Costa, à 

época estudante de Ciências Sociais e membro do DCE da UFBA: 

 

Eu morava em São Lázaro, ali ao lado da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas. Acordei cedinho, passei na FFCH. Puxamos a nossa passeata de lá 

até a reitoria. Para minha grata surpresa, lá chegando, encontramos várias 

outras passeatas, vindas da UFBA, de escolas secundaristas públicas e 

particulares, que mais uma vez encontravam-se nas ruas. À massa estudantil 

somavam-se com muita força, os sindicatos combativos da Bahia. 

Comerciários, construção civil, bancários, professores, metalúrgicos, 

químicos, trabalhadores da UFBA, médicos e outros que eu não consigo 

lembrar. Muitos dirigentes partidários, todo mundo da oposição. Deputados 

Estaduais e Federais, vereadores. Unificávamos ali na rua, uma verdadeira 

frente popular de massas. Saímos da reitoria. Muita festa, muitas palavras de 

ordem. Fizemos todo o percurso definido pela comissão de segurança sem 

dizer qual era o caminho. A turma de cinco a seis mil pessoas seguia na 

confiança de que era uma medida necessária para não vazar a informação, 

pois acreditávamos que existiam agentes infiltrados pela polícia na passeata. 

Seguimos pela “João das Botas”, quebramos pela “Juraci Tavares Lyra”, 

descemos pela “Araújo Pinho”, entramos pela “Marechal Floriano” e 

desembocamos na Faculdade de Odontologia da UFBA. Ali entramos na 

UFBA, passamos pela Escola de Música e depois pela escola de 

Biblioteconomia e Arquivologia e chegamos no viaduto do Canela, que faz a 

conexão entre os dois lados da UFBA.34 

 

Com o trajeto designado em segredo, a passeata logo alcançou o Vale do Canela, tendo 

passado pela Reitoria. O objetivo era chegar à (bairro) Graça, atravessando o vale e subindo 

pelo pátio e rua da Faculdade de Direito, indo até a frente do prédio onde morava a família 

Magalhães, na rua da Graça. Desde às 6 e 30 da manhã, Charles (Darwin) Carmo estava em 

um carro de som nas imediações da Faculdade conclamando a adesão de todos à manifestação: 

 

O carro de som que aceitou sair conosco naquele dia foi uma Kombi 

amarela que ficava parada ali no começo da Ladeira da Independência 

[...] e estávamos cedo já em frente à Faculdade chamando o pessoal. 

Numa determinada parte da passeata, eu dizia para o cara do som “para 

a casa de ACM” e ele, vendo aquele monte de policial, dizia “para a 

caça de ACM” [risos]. O pessoal tinha medo do senador. 

 

 

 
34 COSTA, Ademário. 16 de maio de 2001, repressão lembra ditadura. SENGE- BA, 17 de maio de 2021. 
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Logo ao descer a rua da Escola de Música já viram a imposição de uma barreira pelos 

policiais à continuidade da manifestação. Embora a polícia não soubesse do trajeto, mobilizou 

um enorme número de policiais militares na área do Vale do Canela, foram mandados para lá 

pelotões da polícia de choque, a cavalaria e outros policiais. O grito que ecoava ali no vale era 

o seguinte (segundo Charles Carmo): Polícia é prá ladrão, prá estudante não! 

A multidão foi impedida de seguir em frente e o impasse se manteve por horas. Nesse 

momento, outros personagens relevantes ao episódio surgiram: os professores da Faculdade de 

Direito da UFBA, Arx Tourinho e Sérgio Habib. Ambos impedidos de seguir pelo viaduto do 

Canela e alcançar a faculdade, o último, no documentário Choque aparece dizendo ao 

comandante da “operação”: 

 

Em 20 anos que sou professor aqui, nunca vi isso! Vocês estão 

impedindo que um professor e seus alunos consigam chegar à 

Faculdade. 

 

Enquanto isso, Arx Tourinho tentava negociar com os policiais. Em vão! Os policiais 

estavam irredutíveis e prontos para o ataque, pois inclusive estavam sem a identificação em 

seus uniformes. Então, o professor Wilson Alves de Souza, que estava no interior da Faculdade 

vendo da janela toda a movimentação, desceu e, logo após, foi impetrado um habeas corpus 

pela livre locomoção dos manifestantes.35 Concomitantemente a isso, na via pública, deputados 

estaduais como Moema Gramacho e Zilton Rocha, o deputado federal Luiz Alberto e outras 

lideranças (entre outros, os vereadores Alice Portugal, Javier Alfaya e Lídice da Mata) como 

Olívia Santana também tentavam estabelecer o diálogo com a força policial. Ninguém obteve 

êxito, o comandante Walter Leite estava sobre o viaduto afirmando que ali era um “simples” 

viaduto e não área federal e, por isso, não se retirariam.  

 O juiz federal Márcio Mafra, professor da FDUFBA e juiz da 2ª Vara da Justiça 

Federal, concedeu a ordem de habeas corpus, trazida pelo professor Wilson Alves de Souza, a 

qual foi ignorada pelo tenente-coronel Walter Leite.36  Esperava-se que tal ordem conseguisse 

a retirada da tropa, mas conforme os relatos orais dos manifestantes e o documentário Choque, 

ao contrário do esperado, a ordem não foi cumprida e, após a chegada de duas viaturas da 

Polícia Federal, os ânimos ficaram mais alterados e o policiais militares perderam o controle e 

passaram a lançar as bombas de gás lacrimogênio, cassetetes e balas de borracha acertando os 

 
35 CARVALHO NETO, Joviniano S. A invasão da UFBA em 2001 – um depoimento a partir da APUB. APUB 

notícias. 17 de maio de 2021. 
36 Repressão a ato anti-ACM deixa pelo menos 25 feridos. Estadão on-line, 16 de maio de 2001. 
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manifestantes. Naquele momento, como disse um estudante, a polícia foi “democrática”: bateu 

em todo mundo! Mesmo que não fosse manifestante. Foi um caos! (Murilo Oliveira). 

Frederico Costa e Paulo Freire d´Aguiar lembram que, mesmo com a chegada da 

Polícia Federal, a tropa não se moveu: 

 

Mesmo após a chegada das viaturas da polícia federal que se fizeram 

presentes para cumprir os termos do habeas corpus, no sentido de 

retirar a tropa militar das dependências federais da área que não podia 

atuar, nada mudou. O coronel militar Walter Leite – condenado 

posteriormente pela Justiça Federal ao pagamento irrisório de R$ 

65,0036 - e o coronel Alfredo Castro – atual comandante-geral da 

Polícia Militar do governo Wagner (outro cabeça branca?) - afirmaram 

que só aceitaria o pedido original e não a cópia que lhe foi entregue. 

Com isso, puseram em execução o pedido não da justiça e da 

democracia, mas do autoritarismo e da covardia.37 

 

A crença, pelos policiais, de que o fechamento do caminho afastaria os manifestantes 

e que eles retrocederiam no seu intuito foi mais que um erro de estratégia da Polícia Militar, da 

então secretária da Segurança, Kátia Alves (ex-aluna da FDUFBA), transformou-se em uma 

demonstração de força e violência em uma área da cidade que era considerada área federal, vez 

que a UFBA tinha (tem) um de seus campi na avenida Reitor Miguel Calmon, no Vale do 

Canela.  

Houve correria para o interior da Egrégia quando os policiais continuaram batendo e 

lançando as bombas de lacrimogênio. O interior das Faculdades de Educação, Administração 

e de Direito foram tomadas pela fumaça tóxica das bombas lançadas pelos policiais. Os vidros 

do saguão da Egrégia e de várias salas foram quebrados e muitos estudantes secundaristas, 

atingidos pelas balas de borracha, se abrigaram nos corredores e salas térreas da Faculdade. No 

caos instalado pela violenta repressão, vários estudantes machucados, depois foram às 

Delegacias da Polícia Civil para registrar ocorrência contra os policiais militares. 

O dia seguinte ao da invasão da Faculdade se iniciou com as várias manchetes nos 

jornais do centro do país expressando a indignação com o ato de violência 

 

A Universidade Federal da Bahia está com as aulas suspensas hoje em 

protesto contra a invasão do Batalhão de Choque da Polícia Militar 

ocorrida ontem no pátio da Faculdade de Direito durante uma 

manifestação contra o senador baiano Antônio Carlos Magalhães 

(PFL). A decisão foi tomada ontem à noite pelo Conselho 

 
37 COSTA, Frederico Magalhães; AGUIAR, Paulo Freire d´. A Bahia Democrática de Direito: o 16 de maio e as 

dificuldades regionais para a concretização de um novo paradigma. Revista da UNIFACS, Salvador, maio de 

2011. 
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Universitário. Está sendo realizado neste momento um ato de protesto 

no salão nobre da Reitoria da UFBA com a participação do reitor 

Heonir Rocha, líderes estudantis, políticos e estudantes. 

 

Os estudantes de Direito fizeram uma assembleia e todos, naquele momento, se 

uniram em defesa da democracia. Nesse dia, portanto, todas as forças democráticas 

caminharam juntas, protestando contra o arbítrio e a selvageria cometida no dia anterior. 

Mesmo atônitos diante da violência praticada, não tiveram medo de novamente sair às ruas e, 

dessa vez, não foram impedidos de chegar à porta da casa de ACM. Finalmente, os estudantes 

da Bahia conseguiram mostrar que – simbolicamente – a lavagem das escadas do potentado 

estava ao alcance daqueles que nunca deixaram de acreditar que o fariam! Porém, o legado 

dessa geração transcende os limites da Bahia, sua luta e resistência democrática tornou-se 

imemorial! 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A geração do Maio baiano é afortunada! Participou ativamente na construção da 

cidadania brasileira. Aqueles turbulentos dias de mobilização, organização das passeatas, gritos 

de guerra – “Polícia é pra ladrão, pra estudante não!”; “au, au, Polícia Federal” e o irônico 

“Marcha soldado, cabeça de papel...” –  e a luta pelo exercício legítimo do direito à 

manifestação indicam que havia entre eles a centelha da contestação, da inconformidade com 

anos de uma cultura política autoritária e do mandonismo na Bahia. Esse carcomido fenômeno 

da política que José Murilo de Carvalho tão bem definiu como semelhante ao do “caciquismo” 

latino-americano, baseado em estruturas oligárquicas e personalistas de poder, cujo chefe é o 

“mandão”, o “potentado”, exercendo sobre o povo um domínio pessoal e arbitrário e o qual o 

historiador mineiro vaticinava como tendente ao desaparecimento quando formada 

completamente a cidadania desse povo. 

Os estudantes da Faculdade de Direito e os demais manifestantes protestavam pela 

livre expressão, liberdade de pensamento e a cassação de um “potentado” baiano que exercia 

sua influência sobre tantos, traduzindo um novo momento histórico em que não se aceitavam 

imposições autoritárias e figuras semelhantes às da literatura latino-americana Aureliano 

Buendía (Cem anos de solidão, de García Márquez) ou Cayo Bermúdez (Conversa no 

Catedral, de Vargas Llosa). No passado, também os acadêmicos da antiga Faculdade Livre de 

Direito da Bahia haviam protestado formalmente, só que de outra forma, contra as degolas de 

seguidores de Antônio Conselheiro já rendidos em manifesto de 1897; bem como as trajetórias 
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de ex-alunos e professores no Estado Novo e durante a ditadura civil-militar consistem em 

contribuição da Egrégia à construção de uma cidadania desatrelada de figuras que fizeram parte 

sim de nossa história, mas que não podem servir como modelo em um mundo em que os valores 

democráticos devem ser o norte seja de toda a ação pública ou privada. 

Foram longos anos de (re) construção do Estado Democrático de Direito e a geração 

dos estudantes do Maio de 2001 contribuíram para que a Bahia não tivesse “rei” ou 

“imperador” ou “príncipe” ungido de um dom sobrenatural, só que com bases “terrenas” bem-

estruturadas em relações de poder. Que as lições daquele acontecimento histórico 

contemporâneo continuem a repercutir como até agora o fizeram! Que as novas gerações 

continuem a cultuar o (grande) feito daquela geração! 
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