UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Faculdade de Direito
Programa de Pós-Graduação
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DA
FACULDADE DE DIREITO – UFBA, REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018.
Aos dezessete dias do mês de janeiro 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, Daniel Oitaven Pamponet Miguel, Julio César de Sá da Rocha, Maria
Auxiliadora de Almeida Minahim, Maurício Requião de Sant’Anna, Mônica Neves Aguar da
Silva, Wilson Alves de Souza, Wálber Araújo Carneiro e os representantes do doutorado e
do mestrada, Rafaela Alban Cerqueira e Rafael Blusky Pinto dos Santos, respectivamente.
Iniciou-se então a deliberação dos seguintes pontos da pauta: 1 - Homologada ata da
reunião de 05.12.2017, por unanimidade, sem os votos dos ausentes naquela reunião. 2
- Homologado o exame de qualificação dos seguintes alunos: Marinês Ribeiro de Souza,
Txapuã Menezes Magalhães. 2–Homologadas as seguintes defesas de dissertação:
Jamille de Seixas Souza, intitulada “ A proteção constitucional à liberdade religiosa na
relação de emprego e a teoria do dever da acomodação razoável”, aprovada com nota 9,5
(nove virgula cinco) pela banca composta dos professores doutores Manoel Jorge e Silva
Neto, Saulo José Casali Bahia e Alexandre de Souza Agra Belmonte, no dia onze de
dezembro de 2017. Felipe Vieira Batista, intitulada “A recuperação judicial como
processo coletivo”, aprovada com nota 10,0 (dez), pela banca composta dos professores
doutores Fredie Souza Didier Júnior, Edilton Meireles de Oliveira Santos e Edilson Vitorelli
Diniz Lima, no dia 09 de janeiro de 2018. Géssica Miranda Freire, intitulada “ Vaquejada:
patrimônio cultural ou crueldade contra os animais”, aprovada com nota 9,0 (n0ve), pela
banca composta dos professores doutores David Nathan Cassuto, Heron José de Santana
Gordilho e Luciana Grassano, no dia 08 de dezembro de 2017. Tamires Vieira Lopes
Machado, intitulada “Violação de direitos da personalidade nos contratos de consumo:
uma análise cr´9tica à luz da disponibilidade relativa desses direitos e da proibição de
cláusulas abusivas”, aprovada com nota 9,5 (nove vírgula cinco), pela banca composta dos
professores doutores Roxana Cardoso Brasileiro Borges, João Glicério de Oliveira Filho e
Laurício Alves Carvalho Pedrosa, no dia 21 de dezembro de 2017.Gilmar Miranda Freire,
intitulada “Inconstitucionalidade do uso de animais no ensino”, aprovada com nota 9,0
(nove), pela banca composta dos professores doutores Heron José de Santana Gordilho,
Tagore Trajano de Almeida Silva e Luciano Rocha Santana, no dia 08 de dezembro de
2017. Homologada a defesa de tese de Daniel Nicory do Prado, intitulada “ No mundo
dos autos: uma teoria da narrativa judicial”, aprovada com nota 10,0 (dez), pela banca
composta dos professores doutores Nelson Cerqueira, Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho,
Maria Auxiliadora de Almeida Minahim, João Maurício Adeodato e Willis Santiago Guerra
Filho, no dia 08 de janeiro de 2018.3 – Processos Acadêmicos: Homologação de
composição de banca de defesa dos alunos:
Marcos Youji Minami. A homologação da composição da banca de doutorado de Tâmara
Luz Miranda Rego ficou adiada para a próxima reunião em virtude de o relatório de

encaminhamento não constar os membros externos. Solicitação de Armênio Alberto
Rodrigues da Roda para concessão de vaga para aluno estrangeiro no curso de
Doutorado em 2018.1. Adiada a apreciação pois decisão está vinculada ao resultado do
(re)credenciamento de professores do PPGD. Hiolanda Silva Rego, apresentação de
atestado médico em cumprimento à diligência para deferimento do trancamento da
disciplina (DIRA70). Deferido. Simone Santana da Cruz, apresentação de documentação
comprobatória para trancamento da disciplina DIRA 68 – Relações Jurídicas Privadas e
Direitos Fundamentais, em cumprimento à diligência. Solicitação deferida condicionada ao
limite de trancamentos. Gilsely Bárbara Barreto Santana – solicitação de dispensa na
atividade DIRA 11 - Tirocínio Docente Orientado. Indeferido conforme proibição pelo
Regimento. Votos contrários do Prof. Wilson Alves e Wálber Carneiro. Lázaro Alves
Borges – solicitação de aproveitamento de disciplinas cursadas como aluno regular não
poderá ser concedida devido à exclusão da matrícula do requerente. Thiago Carvalho
Borges – solicitação de aproveitamento das disciplinas “Direito Internacional do Meio
Ambiente: O impacto das organizações Internacionais” e Fundamentos sistêmicos do
Direito Internacional Contemporâneo” cursadas na USP, e dispensa de duas disciplinas
optativas livres. Deferido nos termos do voto da relatora. Simone Azevedo Rocha –
Solicitação de matrícula fora do prazo no semestre 2017.1. Deferido nos termos da
relatora. Itanaína Lemos Rechamann – Aproveitamento de disciplina cursada como
aluna especial. Indeferido devido à exclusão da matrícula da requerente. Raphael Rego
Borges Ribeiro, solicitação de mudança de orientador. Deferida a mudança de orientador
do Prof. Manoel Jorge e Silva Neto, para o Prof. Mário Jorge Philocreon de Castro Lima, a
partir da primeira defesa de orientando de mestrado do Prof. Mário Jorge.Adriana Maria
Aureliano da Silva, solicitação de aproveitamento da disciplina DIRA 02 – Paradigmas
atuais do conhecimento Jurídico e dispensa da atividade DIRA 11 – Tirocínio Docente
Orientado. Deferido por unanimidade. Solicitação da permanência dos orientandos com os
orientadores que não foram recredenciados: decidiu-se pela continuidade da orientação
até o prazo final de defesa dos alunos ingressos em 2016.1 (prazo de depósito de 24 meses
contados a partir do primeiro dia letivo do semestre 2016.1 e mais 40 dias para defesa.
4– Recursos do (re)credenciamento de professores do PPGD. A Professor Mônica Aguiar
pediu a palavra para apresentar explicações a respeito da situação de alguns professores
que também fazem parte do Programa de Pós-graduação da Universidade Católica e
afirmar que adianta seu voto pelo provimento dos recursos dos professores que também
pertenciam ao ora referido Programa, pois precisava se retirar. O Professor Wálber
Carneiro pediu a palavra para arguir a suspeição da Professora Mônica Aguiar, alegando
incompatibilidade de interesses. O prof. Wilson Alves pediu a palavra pela ordem para
afirmar que os professores que fazem parte da Comissão de Recredenciamento estão
impedidos, como também todos os professores recorrentes, com o que todos os presentes
concordaram. Em face da ausência do Vice-Coordenador e do igual impedimento da
Professora Maria Auxiliadora Minahim, primeira mais antiga, o Professor Heron Santana
passou a presidência da sessão ao Professor Wilson Alves, na qualidade de Professor mais
antigo e não impedido presente. O Prof. Wilson Alves indagou ao Professor Wálber Carneiro
se mantinha a arguição de suspeição da Professora Mônica Aguiar, e, em caso positivo,
que a apresentasse por escrito, ouvida a Requerida no prazo de 5 dias úteis. O prof. Wálber
Carneiro reiterou o pedido e o apresentou por escrito. O Presidente da sessão determinou
que a Profa. Mônica Aguiar, em vista de ter se ausentado da sessão, deverá ser cientificada
para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre a arguição de suspeição. Fora
decidido à unanimidade que não se admitia a antecipação de voto da Professora Mônica
Aguiar, pelos motivos de que o julgamento sequer fora iniciado, como também porque
deveria ser aguardado o julgamento sobre o pedido de sua suspeição. Após várias
discussões fora decidido à unanimidade o seguinte: todos recursos de recredenciamento e
credenciamento deverão ser encaminhados à Comissão para no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, se manifestar sobre os referidos recursos e, em seguida, encaminhar os processos
ao Professor Saulo Casali, indicado como Relator pelo Colegiado, para análise e solicitação
de pauta no prazo de 10 (dez) dias úteis. Em seguida, o Professor Wilson Alves devolveu

a presidência da sessão ao Professor Heron Gordilho. 5 – No item o que ocorrer: A
servidora Luiza Luz de Castro apresentou sua renúncia à representação dos Servidores
Técnicos-Administrativos do PPGD, junto ao Colegiado, tendo sido apresentada a servidora
Cláudia Fereira. Deferido o programa da disciplina DIRB 92 – Tópicos Especiais de Direito
Penal, a ser ministrada pela professora recém credenciada Ana Luiza Machado Flauzina,
no semestre 2018.1. 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, 17 de janeiro de
2018.

