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Aos trinta e um dias 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. Saulo José Casali Bahia, estando presentes os professores Daniel Oitaven 

Pamponet Miguel, Wálber Araújo Carneiro, Saulo José Casali Bahia, Mônica Neves 
Aguiar da Silva, o representante do Mestrado Rafael Blusky Pinto dos Santos, e a 

representante dos Técnicos-Administrativos, Gemimma Caroline Leal da Silva. Iniciou-
se então a deliberação dos seguintes pontos da pauta. 1 – A homologadas as atas das 
reuniões do Colegiado ocorridas no dia 02.08.2018 e no dia 06.08.2018.  2 – 

Homologação de exame de qualificação. Aprovado o exame de qualificação do 
doutorando Luiz Carlos Souza Vasconcelos. Homologado o exame de qualificação 

das mestrandas Isabella Borges de Araújo e Débora Achy de Afonseca.   3 – 
Homologação de defesa de dissertação. Homologada a defesa de dissertação de André 
Luiz Raposo de Souza Teixeira, intitulada “Lavagem de capitais: a responsabilidade 

criminal do Compliance Officer frente à sua omissão” aprovada com nota 9,0 (nove) 
pela banca composta dos professores doutores Gamil Föppel El Hireche, Selma Pereira 

de Santana e Eduardo Viana Portela Neves, no dia 13 de agosto de 2018. Homologada 
a defesa de dissertação de Bruna Marcelle Câncio Bomfim, intitulada “A autonomia 
para se prostituir em face do lenocício”, aprovada com nota 10,0 (dez), pela banca 

composta dos professores doutores Maria Auxiliadora de Almeida Minahim, Alessandra 
Rapacci Mascarenhas Prado e Petilda Serva Vazquez, no dia 09 de agosto de 2018. 

Homologada a defesa da dissertação de Lauanda Queiroz Oliveira Marques, 
intitulada “Entre a abstração do direito e a concretude da vida: um diálogo da teoria da 

argumentação e a obre “Vidas Secas”, aprovada com nota 9,0 (nove), pela banca 
composta dos professores doutores Nelson Cerqueira, Rodolfo Mário Veiga Pamplona 
Filho e Willis Santiago Guerra Filho, no dia 24 de julho de 2018. Homologada a defesa 

da dissertação de Rafael Carneiro d’Ávila Teixeira, intitulada “Eficiência econômica 
e a função dissuasória do dano moral na responsabilidade objetiva”, aprovada com nota 



9,5 (nove vírgula cinco), pela banca composta dos professores doutores João Glicério 
de Oliveira Filho, Saulo José Casali Bahia e Gabriel Seijo Leal de Figueiredo, no dia 03 

de agosto de 2018. Homologada a defesa de dissertação de Leandro Aragão 
Werneck, intitulada “ O princípio sistêmico da tipicidade tributária”, aprovada com nota 

9,0 (nove), pela banca composta dos professores doutores Paulo Roberto Lyrio Pimenta, 
Edvaldo Pereira de Brito e Carlos César Sousa Cintra, no dia 06 de agosto de 2018. 
Homologada a defesa da dissertação de Rafael Barbosa de Carvalho Figueiredo, 

intitulada “ Substituição tributária para frente e antecipação do pagamento de tributos 
– limites constitucionais”, aprovada com nota 8,0(oito), pela banca composta dos 

professores doutores Paulo Roberto Lyrio Pimenta, Edvaldo Pereira de Brito e Carlos 
César Sousa Cintra, no dia 06 de agosto de 2018. Homologada a defesa de dissertação 
de Júlia Lordêlo dos Reis Travessa, intitulada “ Microssistema jurídico de tutela da 

moralidade pública” aprovada com nota 10,0 (dez), pela banca composta dos 
professores doutores Sebastian Borges de Albuquerque Mello, Dirley da Cunha Júnior e 

André Karam Trindade, no dia 10 de agosto de 2018. Homologada a defesa de 
dissertação de Edenildo Souza Couto, intitulada “O ativismo judicial estrutural 
dialógico para efetividade dos direitos fundamentais no “estado de coisas 

inconstitucional””, aprovada com nota 10,0 (dez), pela banca composta dos professores 
doutores Dirley da Cunha Júnior, Gabriel Dias Marques da Cruz e André Karam Trindade, 

no dia 10 de agosto de 2018. Homologada a defesa de dissertação de Pablo 
Domingues Ferreira de Castro, intitulada “Ações cotidianas: limites da imputação 

criminal da participação de advogados no delito de lavagem de dinheiro”, aprovada com 
nota 9,5 (nove vírgula cinco), pela banca composta dos professores doutores Gamil 
Föppel El Hireche, Sebastian Borges de Albuquerque Mello de Ana Elisa Liberatore Silva 

Bechara, no dia 13 de agosto de 2018. Homologada a defesa de dissertação de Daniel 
Fonseca Fernandes da Silva, intitulada “ O ensino entre pedras e grades: percepções 

sobre a educação escolar na penitenciária Lemos Brito”, aprovada com nota 10,0 
(dez),pela banca composta dos professores doutores Alessandra Rapassi Mascarenhas 
Prado, Maria Auxiliadora de Almeida Minahim e Riccardo Cappi, no dia 13 de agosto de 

2018. Homologada a defesa de dissertação de Frederico Magalhães Costa, intitulada 
“Educação jurídica, entre inclusão e exclusão discente: um estudo de caso da Faculdade 

de Direito da UFBA”, aprovada com nota 10,0 (dez) pela banca composta dos 
professores doutores Wálber Araújo Carneiro, Cristina Maria D’Ávila Teixeira e Carlos 
Eduardo Soares de Freitas, no dia 13 de agosto de 2018. Homologada a defesa de 

dissertação de Marcos Camilo da Silva Souza Rios, intitulada “Lei 9.613/98 e o duplo 
sancionamento das pessoas físicas pelos descumprimentos dos deveres de Criminal 

Compliance: Reflexos sobre o princípio do Nemo Tenetur se Detere”, aprovada com 
nota 8,5 (oito vírgula cinco) pela banca composta dos professores doutores Gamil 
Föppel El Hireche, Selma Pereira de Santana e Eduardo Viana Portela Neves, no dia 13 

de agosto de 2018. Homologada a defesa de dissertação de Ricardo do Espírito Santo 
Cardoso, intitulada “ A (im)possibilidade de imputação penal de lavagem de capitais 

por cumplicidade aos contadores no exercício cotidiano de sua atividade profissional”, 
aprovada com nota 9,5 (nove vírgula cinco), pela banca composta dos professores 
doutores Gamil Föppel El Hireche, Sebastian Borges de Albuquerque Mello e Ana Elisa 

Liberatore Silva Bechara, no dia 13 de agosto de 2018. Homologada a defesa de 
dissertação de Alqueia Sanhá, intitulada “ Efetivação do direito fundamental de ir e 

vir na Guiné-Bissau”, aprovada com nota 9,5 (nove vírgula cinco), pela banca composta 
dos professores doutores Sebastian Borges de Albuquerque Mello, Saulo José Casali 
Bahia e Ilana Martins Luz, no dia 15 de agosto de 2018. Homologada a defesa de 

dissertação de Camila Ribeiro Hernandes, intitulada “a impossibilidade de aplicação 



da teoria da cegueira deliberada ao crime de lavagem de capitais no direito penal 
brasileiro”, aprovada com nota 10,0 (dez), pela banca composta dos professores 

doutores Sebastian Borges de Albuquerque Mello, Maria Auxiliadora de Almeida 
Minahim e Alexandre Lima Wunderlich, no dia 17 de agosto de 2018. Homologada a 

defesa de dissertação de Leonardo Ribeiro Bacellar da Silva, intitulada “ Compliance 
e Direito Penal: o criminal compliance como critério para aferição da responsabilidade 
penal por omissão imprópria do empresário”, aprovada com nota 9,5 (nove vírgula 

cinco), pela banca composta dos professores doutores Alessandra Rapacci Mascarenhas 
Prado, Sebastian Borges de Albuquerque Mello e Nadialice Francischini de Souza, no 

dia 20 de agosto de 2018. Homologada a composição de banca para defesa de 
doutorado de Luiz Carlos Souza Vasconcelos, a ser composta pelos professores 
doutores  Ricardo Maurício Freire Soares, Dirley da Cunha Júnior, Wilson Alves de 

Souza, Ricardo Zuluaga Gil e Luiz Gerardo Samaniego Santamaria.4 – Solicitação de 

vaga residual seleção 2018.2. Requerimento de Marcel Bittencourt Silva, Marcelo 
Pereira Cunha, Paulo Alberto Carneiro da Costa Filho, Emerson Silva Serra, Taimar da 

Silva Guimarães e Érika Leone Mendes. Uma vez confirmada uma vaga de cotista negro, 
não preenchida na linha 1 – Direito Penal e Liberdades Públicas, para o Prof. Gamil 

Föppel El Hireche, foi deferida a matrícula do requerente Marcel Bittencourt Silva, 

por ter obtido a melhor classificação na seleção. 5 – Homologado o relatório de 

conclusão de Pós-Doutorado de Lucas Gonçalves da Silva. Homologado o relatório 
de conclusão de Pós-Doutorado de Edilson Vitorelli Diniz Lima. Deferida a solicitação 

de estudos de Pós-Doutorado de Ilzver de Matos Oliveira, para ser orientado pelo 
Prof. Saulo José Casali Bahia. Deferida a solicitação de estudos de Pós-Doutorado de 
Cláudia Mara de Almeida Rabelo Viegas, para ser orientada pelo Prof. Rodolfo Mário 

Veiga Pamplona Filho. Deferida a solicitação de estudos de Pós-Doutorado de Vicente 
de Paula Ataíde Júnior, para ser orientado pelo Prof. Heron José de Santana Gordilho. 

6 – Deferida a solicitação de Sabin Missagne para ingresso como aluno estrangeiro 

no curso de mestrado, no semestre 2019.1, para ser orientado pelo Prof. Saulo José 

Casali Bahia. Deferida a solicitação de Ngnura Luís Alves Nancassa para ingresso 
como aluna estrangeira no curso de mestrado, no semestre 2019.1, para ser orientada 

pela Profa. Maria Auxiliadora de Almeida Minahim. Deferida a solicitação de Augusto 
Checue Chaimite para ingresso como aluno estrangeiro no curso de mestrado, no 
semestre 2019.1, para ser orientado pela Profa. Ana Luiza Pinheiro Flauzina. Deferida 

a solicitação de Virgílio Morais Pereira Sanca para ingresso como aluno estrangeiro 
no curso de mestrado, no semestre 2019.1, para ser orientado pelo Prof. Gamil Föppel 

El Hireche. 7 – Processos acadêmicos. Solicitação do Mestrado em Segurança 

Pública para utilização das salas de aula do PPGD, para realização do II Congresso 

Internacional de Segurança e Defesa, no período de 06 a 09 de novembro de 2018. 
Indeferida pelo Colegiado em razão do comprometimento do calendário acadêmico. O 

ofício deverá ser encaminhado para a Diretoria da Faculdade de Direito para que se 
forneça alternativa de utilização de outro espaço na Faculdade. Requerimento de 
Karine Dantas Góes e Góes. Assunto: Requer regime de exercícios domiciliares por 

período de 120 dias em decorrência de licença maternidade. Deferido nos termos do 
voto do relator. Requerimento de José Leandro Pinho Gesteira. Assunto: Matrícula 

fora do prazo. Deferido nos termos do voto do relator. Requerimento de Érika Costa 
da Silva. Assunto: Aproveitamento da disciplina DIRA 63 – Tutela Constitucional do 
Processo, cursada como aluna especial. Deferido nos termos do voto do relator. 

Requerimento de Osvaldo Almeida Neto. Assunto: Dispensa da disciplina Dirc 03 - 
Seminário de Pesquisa, Dira 01 – Teoria do Direito e Justiça e Tirocínio Docente. 



Deferida dispensa de Dirc 03 - Seminário de Pesquisa e de Tirocínio Docente. Indeferido 
o aproveitamento de  Teoria do Direito e Justiça por não haver identidade de conteúdo 

na disciplina que solicita dispensa. Solicitação do Prof. André Alves Portella duas 
diárias para o Prof. Christian Laval, da Universidade Paris-Nanterre, para participar do 

II Colóquio Brasil-França, na Faculdade de Direito, no dia 05 de setembro de 2018. 
Deferido nos temos do pedido. Solicitação de Jailton Ribeiro Soares. Assunto: 
reconsideração do indeferimento ao pedido de trancamento 2018.1, em virtude 

acontecimentos que modificaram a situação do requerente (atestado médico). Deferido 
nos termos do pedido. Solicitação de Ulisses Lopes de Souza Júnior para 

aproveitamento de disciplinas cursadas como aluno especial: Dira 57 – Teoria do 
Processo, Dira 55 – Métodos do Trabalho Científico e Dira 63 – Tutela Constitucional do 
Processo. Deferido o aproveitamento equivalente à 2 disciplinas optativas e a 1 

disciplina básica. Solicitação de Gabriela Expósito Ténorio Miranda de Morais. 
Assunto: aproveitamento de componente curricular cursado na Universidade de Lisboa. 

Deferido o aproveitamento equivalente à disciplina DIRA56 – Direitos Humanos e 
Direitos Fundamentais. Solicitação de Dalila Rodrigues Prates. Assunto: Solicitação 
de adiamento do prazo para depósito e defesa em virtude de licença maternidade. 

Deferido pelo Colegiado a seguintes datas: depósito até o dia 18.11.2018 e defesa até 
o dia 28.12.2018. Solicitação de Cristian Patric de Souza Santos. Assunto: 

Aproveitamento de disciplinas cursadas como aluno especial. Deferido nos termos do 
pedido. Solicitação de Michelle Cristine Assis Couto. Assunto: Reconsideração do 

indeferimento do trancamento de disciplinas. Deferido o trancamento nos termos do 
voto do relator. Solicitação de Alessandro Timbó Nilo. Assunto: Matrícula fora do 
prazo. Deferido nos termos do voto do relator. Solicitação de Sérgio Ávila Dória 

Martins. Assunto: Matrícula fora do prazo. Deferido nos termos do pedido. Solicitação 
de Fernando de Azevedo Alves Brito. Assunto: Dispensa em Tirocínio Docente. 

Indeferido nos termos do voto do relator. Processo nº 23066.023819/2018-13. 
Interessados: Diego Gabriel Oliveira Budel e Itanaína Lemos Rechmann. 
Assunto: Aproveitamento de disciplinas cursadas como alunos especiais. Deferido nos 

termos do voto do relator. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Saulo José Casali Bahia 
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, 
31 de agosto de 2018.  
 

 
 


