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No segundo dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas, na Faculdade 

de Direito da UFBA, foi realizada reunião do Colegiado do PPGD coordenada pelo Prof. 
Heron José de Santana Gordilho, estando presentes os professores Alessandra Rapacci 

Mascarenhas Prado, Julio César de Sá da Rocha,Mônica Neves Aguiar da Silva,   Daniel 
Oitaven Pamponet Miguel, Mário Jorge Philocreon de Castro Limae os representantes 
do Mestrado Rafael Blusky Pinto dos Santos e Rafaela Alban Cerqueira, e a 

representante dos Técnicos-Administrativos, Cláudia Ferreira da silva Almeida.  Iniciou-
se então a deliberação dos seguintes pontos da pauta 1 - Por unanimidade, foi aprovada 

a ata da reunião do Colegiado, datada de 18.07.2018.  2 – Homologação de exame  de 
qualificação. Aprovado o exame de qualificação do mestrando Flávio Augusto Dantas 

dos Santos. 3 – Homologação de defesas de dissertação. Defesa da Mestranda Daniela 
Davis Portela, intitulada ”Morte medicamente assistida: Aa Bill C-14 canadense e a 
possível adoção pelo Brasil”, aprovada com nota 9,5 (nove vírgula cinco), pela banca 

composta dos professores doutores Mônica Neves Aguiar da Silva, Maria Auxiliadora de 
Almeida Minahim e Jéssica Hind Ribeiro Costa, em 26.07.2018. Defesa da mestranda 

Tássia Louise de Moraes Oliveira, intitulada “ Os limites do acordo restaurativo”, 
aprovada com nota 9,0 (nove), pela banca composta dos professores doutores Selma 
Pereira de Santana, Saulo José Casali Bahia e Fernanda Ravazzanos Lopes Baqueiro, 

no dia 20.07.2018. Defesa do mestrando Txapuã Menezes Magalhães, intitulada “ O 
conselho de estado e a escravidão: em defesa da ordem no império do Brasil”, aprovada 

com nota 10.0 (dez), pela banca composta dos professores doutores José Aurivaldo 
Sacchetta Ramos Mendes, Julio César de Sá da Rocha, Alessandra Rapacci Mascarenhas 
Prado e Samuel Rodrigues Barbosa, no dia 20.07.2018. Defesa do mestrando Álvaro 

de Azevedo Alves Brito, intitulada “ Ensino jurídico e a transdisciplinaridade como 
método do direito animal”, aprovada com nota 9,0 (nove) pela banca composta dos 

professores doutores Tagore Trajano de Almeida Silva, Heron José de Santana Gordilho 
e Germana Parente Neiva Belchior, no dia 01.08.2018. Defesa do mestrando Marcus 
Borel Silva Moreira, intitulada “ Tratamento jurídico de créditos oriundos de fundos 

constitucionais de financiamento na recuperação judicial de empresas”, aprovada com 
nota 9,0 (nove), pela banca composta dos professores doutores João Glicério de Oliveira 

Filho, Marco Aurélio de Castro Júnior e Francisco Sátiro de Souza Júnior, no dia 
23.07.2018. Defesa do mestrando Rafael Luengo Felipe, intitulada “O papel da vítima 
na teoria do delito: a necessidade de distinção entre as regras do consentimento e a 

heterocolocação em perigo”, aprovada com nota 8,5 (oito vírgula cinco), pela banca 
composta dos professores doutores Maria Auxiliadora de Almeida Minahim, Alessandra 



Rapacci Mascarenhas Prado e Yuri Carneiro Coelho, no dia 24.07.2018. Defesa do 
mestrando Gustavo Teixeira Moris, intitulada “ O arquétipo constitucional do ITBI: 
possibilidades jurídicas da sua hipótese de incidência sob a ótica exclusiva da 

transmissão de bens imóveis”, aprovada com nota 8,5 (oito vírgula cinco), pela banca 
composta dos professores doutores João Glicério de Oliveira Filho, Diego Bomfim e José 

Alberto oliveira Macedo, no dia 24.07.2018. Defesa da dissertação do mestrando 
Deivid Lopes de Oliveira, intitulada “ A conduta da vítima e o tratamento jurídico 
penal do  Revenge Porn no Brazil”, aprovada com nota 10,0 (dez) pela banca composta 

das professoras doutoras Maria Auxiliadora de Almeida Minahim, Mônica Neves Aguiar 
da Silva e Petilda Serva Vazquez, no dia 26.07.2018. Defesa da dissertação do 

mestrando Yago Daltro Ferraro Almeida, intitulada “A (im)possibilidade de aplicação da 
Justiça Restaurativa aos rimes funcionais praticados por prefeitos”, aprovada com nota 
10,0 (dez), pela banca composta dos professores doutores Selma Pereira de Santana, 

Saulo José Casali Bahia e Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro, no dia 27.07.2018. 
Defesa da dissertação do mestrando Marcos Souza Nogueira de Freitas, intitulada 

“ A disfunção estética da pena”, aprovada com nota 10,0 (dez), pela banca composta 
dos professores doutores Nelson Cerqueira, Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho e Willis 
Santiago Guerra Filho, no dia 24.07.2018. Defesa de dissertação do mestrando Marcel 

Engrácio Leal da Silva, intitulada “ O reflexo do paradigma  punitivo nas críticas à 
Justiça Restaurativa”, aprovada com nota 8,5 (oito vírgula cinco), pela banca composta 

dos professores doutores Selma Pereira de Santana, Saulo José Casali Bahia e Fernanda 
Ravazzano Lopes Baqueiro, no dia 27.07.2018. Defesa da dissertação do mestrando 
Ronaldo Nascimento de Santana, intitulada “ O Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado da Bahia como órgão indutor da governança pública nos municípios: corolário 
do princípio constitucional da eficiência”, aprovado com nota 9,0 (nove), pela banca 

composta dos professores doutores Mário Jorge Philocreon de Castro Lima, Dirley da 
Cunha Júnior e Eduardo Fausto Barreto, no dia 27.07.2018. Defesa de dissertação do 
mestrando Daniel Angeli de Almeida, intitulada “ O princípio da lesividade como 

limite de ingerência do Direito Penal na questão das drogas”, aprovada com nota 9,5 
(nove vírgula cinco), pela banca composta dos professores doutores Maria Auxiliadora 

de Almeida Minahim, Sebastian Borges de A. Mello e Yuri Carneiro Coelho, no dia 
24.07.2018. Defesa de dissertação do mestrando Caio Vinícius Jesus Ferreira dos 
Santos, intitulada “A reafirmação dos direitos humano por meio da Justiça 

Restaurativa: a edificação da cidadania par além da racionalidade penal moderna”, 
aprovada com nota 10,0 (dez), pela banca composta dos professores doutores Selma 

Pereira de Santana, Saulo José Casali Bahia e Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro, no 
dia 27.07.2018. Defesa de dissertação do mestrando Alexsandro Pitanga Moraes, 

intitulada “ O crime do escravo Romeo: uma análise histórico-jurídica de um processo-
crime na Bahia (1887-1891)”, aprovada com nota 9,5 (nove vírgula cinco), pela banca 
composta dos professores doutores José Aurivaldo Sacchetta Ramos Mendes, Julio 

Cesar de Sá da Rocha e Wilson Roberto de Mattos, no dia 27.07.2018. Defesa de 
dissertação do mestrando Yuri Fernandes Lima, intitulada “ Certificação de bem-estar 

animal na indústria de ovos”, aprovada com nota 9,5(nove vírgula cinco), pela banca 
composta dos professores doutores Heron José de Santana Gordilho, Tagore Trajano 
de Almeida Silva e Maria Tereza Giménez-Candela, no dia 18.07.2018. Defesa de 

dissertação do mestrando Cássio Pitangueira Dias Icó Ribeiro, intitulada “ Alcance 
subjetivo da cláusula compromissória no consórcio de empresas brasileiras”, aprovada 

com nota 9,5 (nove vírgula cinco), pela banca composta dos professores doutores João 
Glicério de Oliveira Filho, Técio Spínola Gomes e Gabriel Seijo leal de Figueiredo, no dia 
31.07.2018. Defesa de dissertação da mestranda Tainan Maria Guimarães Silva e 

Silva, intitulada ““Os preto é chave, abram os portões”: uma década da política de 
cotas na Faculdade Direito da UFBA (2005-2014)””, aprovada com nota 10,0 (dez), pela 

banca composta dos professores doutores José Aurivaldo Sacchetta Ramos Mendes, 
Julio César de Sá da Rocha e Isis aparecida Conceição, no dia 31.07.2018. Defesa de 



dissertação da mestranda Marinês Ribeiro de Souza, intitulada “ Análise da atuação 
do Ministério Público em defesa dos animais: contribuição das promotorias de justiça 
ambiental da comarca de Salvador/BA”, aprovada com nota 8,5 (oito vírgula cinco), 

pela banca composta dos professores doutores Heron José de Santana Gordilho, Julio 
César de Sá da Rocha, Tagore Trajano de Almeida Silva e Ana Conceição Barbuda 

Sanches Guimarães Ferreira, no dia 01.08.2018. Defesa de dissertação do mestrando 
Marcelo Tadeu Freitas de Azevedo, intitulada “ Da harmonização dos procedimentos 
das técnicas coletivas: as divergências e convergências entre as ações coletivas e os 

julgamentos repetitivos”, aprovada com nota 7,5 (sete vírgula cinco), pela banca 
composta dos professores doutores Fredie Souza Didier Júnior, Edilton Meireles de 

Oliveira Santos e Lorena Miranda Santos Barreiros, no dia 31.07.2018. Defesa de 
dissertação da mestranda Rejane Francisca dos Santos Mota, intitulada “O mito do 
estado brasileiro laico: racismo institucional e a proibição da sacralização de animais 

no candomblé”, aprovada com nota 10,0 (dez), pela banca composta dos professores 
doutores Heron José de Santana Gordilho, Ilzver de Matos Oliveira, Tagore Trajano de 

Almeida Silva e Ana Conceição Barbuda Sanches Gimarães Ferreira, no dia 01.08.2018. 
4 – Processos acadêmicos. Solicitação de Débora Moreno de Moura Oliveira. 
Assunto: prorrogação do prazo para depósito de dissertação em virtude de licença 

maternidade. Deferida a solicitação tendo sito estabelecido pelo Colegiado o dia 18 de 
abril de 2019 para defesa da dissertação. Solicitação de Raissa Pimentel S. Siqueira. 

Matrícula fora do prazo. Deferida por unanimidade. Solicitação de Laura Cecília 
Fagundes dos Santos Braz. Exclusão da disciplina DIRA 02 – Paradigmas atuais do 
conhecimento jurídico. Deferido por unanimidade. Solicitação de Leonardo Ribeiro 

Bacellar da Silva para dilação do prazo para depósito da dissertação. Indeferido nos 
termos do voto do relator. Processo nº 23066.015272/2017-00. Interessado: Paulo 

Fernando Villela Cantuária. Revalidação de diploma estrangeiro. Conforme decisão 
da Comissão de revalidação de títulos estrangeiros do PPGD, o processo deverá ser 
devolvido para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PROPG, que poderá redistribuir o 

processo para o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública -, que 
possui o curso de Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania ou 

a Programa que entender mais adequado. 5 – Recursos da Seleção 2018.2. Recurso de 
Thaís de Faro Teles Roseira Borges. Assunto: Majoração das notas na prova de 
Conhecimento específico. Indeferido por ausência de erro material ou manifesto. 

Recursos contra o resultado da prova de títulos. Decidido pelo Colegiado que todos os 
recursos serão encaminhados para a Comissão de avaliação de títulos, e serão 

apreciados na próxima reunião do Colegiado. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Heron 
Gordilho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual, foi lavrada a 

presente ata que segue encaminhada por via eletrônica para aprovação do Colegiado. 
Salvador, 02 de agosto de 2018.  
 

 


