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RESUMO 
 

A pretensão deste trabalho é socializar o processo histórico relativo à implantação e ao 
desenvolvimento do Curso de Direito oferecido pela Universidade Federal de Sergipe, 
demonstrando as diversas etapas de constituição que levaram à sua atual configuração. Para 
tanto, a pesquisa levantou as primeiras tentativas de instituição do ensino jurídico em Sergipe 
tanto no final do século XIX, como no primeiro quartil do século XX, a fundação da 
Faculdade de Direito de Sergipe, a incorporação da Faculdade de Direito pela Fundação 
Universidade Federal de Sergipe, e as mutações sofridas pelo referido curso até 2010.  A 
pesquisa de cunho histórico e de caráter descritivo utilizou-se de fontes orais e de fontes 
impressas de natureza bibliográfica, legislativa e documental. Os resultados contribuem para a 
construção do perfil do Ensino Superior em Sergipe, especificamente, no âmbito Jurídico. 
 

 
 

ABSTRACT 
 
The intention of this work is to socialize the historical process on the deployment and 
development of the Law Course offered by the Sergipe Federal University, demonstrating the 
different steps that led up to the current configuration. Therefore, the research raised the first 
attempts to institution of legal education in Sergipe than in the late nineteenth century as in 
the first quarter of the twentieth century, the foundation of the Law School of Sergipe, the 
incorporation of the Law School at the Sergipe Federal University, and mutations in the said 
course by 2010. The research of historical and descriptive in character we used oral sources 
and printed sources of bibliographical nature, and legislative documents. The results 
contribute to building the profile of Higher Education in Sergipe, under Legal. 
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Apresentação 
 

 
Poucos são os estudos dedicados à implantação e ao desenvolvimento do Ensino 

Jurídico em Sergipe, de forma específica, os relativos ao pioneiro Curso de Bacharelado em 

Direito oferecido pela Universidade Federal de Sergipe (UFS)ii  

Três são os trabalhos produzidos que tratam desse objeto, sendo que em dois deles a 

UFS assume caráter preponderante. Este é o caso do pioneiro artigo de Nascimento (1999) 

produzido para a edição comemorativa dos 30 anos da Universidade Federal de Sergipe, e o 

estudo de caso realizado por Anjos (2007) que trata da formação do profissional no campo do 

Direito, tendo como marco temporal 2000 a 2005.  

Já o trabalho monográfico desenvolvido por Oliveira (2008) lastreado na Nova 

História Cultural, tem como centralidade a Faculdade de Direito de Sergipe (1950-1970), 

primeira instituição a promover o Ensino Jurídico em Sergipe, e que incorporou o conjunto 

das faculdades que deram origem à Universidade Federal de Sergipe e a seu Curso de Direito.  

Desse modo, o objetivo do presente trabalho é caracterizar e socializar o processo 

histórico que deu origem à atual configuração do Curso de Direito oferecido pela 

Universidade Federal de Sergipe. Para tanto a pesquisa lançou mão de fontes orais e fontes 

impressas de natureza bibliográfica, documental e legislativa. O levantamento envidado 

possibilita o entendimento da trajetória do Curso de Direito, como também, contribui para a 

compreensão da implantação do Ensino Superior em Sergipe.  

 
Origens do Ensino Jurídico em Sergipe 
 

A política educacional adotada no Brasil durante o Império dividiu, 

sistematicamente, o Ensino Superioriii em dois grandes pólos nacionais. Em se tratando dos 

cursos jurídicos, tal segmentação significou a polarização de unidades de ensino nos estados 

de São Pauloiv e Pernambucov, o que visava atender, respectivamente, de um lado ao sul e 

sudeste e, de outro, ao norte e nordeste do país. 

Diante da proximidade territorial com Pernambuco e com a Bahia, Sergipe teve nesses 

dois pólos, até o efetivo funcionamento de sua primeira Faculdade de Direito, os locais mais 

procurados por aqueles interessados na formação destinada à carreira jurídica, sendo que 

apesar de todas as dificuldades de deslocamento, de manutenção e de pagamento de 

matrículas e mensalidades, muitos sergipanos obtiveram o grau de Bacharel em Direito, 

passando, inclusive, a ocupar representativo espaço no cenário jurídico nacional, sendo sua 

produção escrita reconhecida até os dias atuais.  
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Dentre os diversos expoentes que se graduaram na Escola do Recife, podem-se citar 

Tobias Barretovi, Sílvio Romero, Fausto Cardoso, Gumerssindo Bessa. Na Faculdade de 

Direito da Bahia destacam as presenças de Maria Rita Soaresvii e de José Calasans.  

Graduar-se em Direito em terras e tempos provinciais constituiu-se, assim, em uma 

difícil empreitada que suscitou e justificou a primeira tentativa de instituição do Ensino 

Jurídico em Sergipe quando, por intermédio do Ato de 20 de agosto de 1898, foi criada a 

Academia Livre de Direito por proposta do Presidente da Província em Exercício, o Deputado 

e Presidente da Assembléia, Daniel Campos, como fruto da grande insatisfação da sociedade 

sergipana quanto à obrigatoriedade da juventude ter de se deslocar a outros centros para o 

estudo em cursos jurídicos. Apesar de haver sido até nomeada uma comissão para estudar as 

bases do curso de direito proposto, a instabilidade política daquele momento histórico 

inviabilizou a criação da Faculdade. 

Aproximadamente um quarto de século após a tentativa do Deputado Daniel 

Campos, uma segunda tentativa de fundar o Ensino Superior no âmbito jurídico, em Sergipe, 

ocorreu por intermédio do Governador de Sergipe, Maurício Graccho Cardoso, que instituiu, 

em abril de 1925, a Faculdade de Direito Tobias Barreto, empreendimento cercado de muitas 

controvérsias e que não logrou o êxito de se manter ativo, apesar de seu corpo docente ter sido 

até formado.  

A letargia no processo de implantação da Educação Superior em Sergipe apenas se 

encerrará no final da década de 1940 e início da década de 1950, dando lugar a um ativo 

processo de criação de Instituições de Ensino Superior, sendo que até a década de 1960 a 

sociedade sergipana passou a contar com seis Faculdades que ofereciam regularmente os 

cursos superiores de Química Industrial, Ciências Econômicas, Filosofia, Geografia, História, 

Matemática, Línguas Neolatinas e Anglo-Germânicas, Serviço Social, Medicina e Direito.  

 
A Faculdade de Direito de Sergipe 
 

 
Em 1950 diversos juristas e intelectuais sergipanos, dentre eles, Afonso Moreira 

Temporal, Alberto Bragança de Azevedo, Antonio Manuel de Carvalho Neto, Armando Leite 

Rollemberg, Augusto César Leite, Enoch Santiago, Francisco Leite Neto, Gonçalo 

Rollemberg Leite, Hunald Santaflor Cardoso, João de Araújo Monteiro, José da Silva Ribeiro 

Filho, José Temporal, fundam a Faculdade de Direito de Sergipe, durante reunião realizada 

em 28 de fevereiro, na sede do Conselho Penitenciário.  

Serão esses fundadores os integrantes do primeiro corpo docente da Faculdade de 

Direito, e que se comprometeram a exercer o magistério sem qualquer remuneração, enquanto 
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a Faculdade não estivesse em situação financeira que permitisse fixar vencimentos 

compatíveis com a função de professor catedráticoviii. Muitos desses pioneiros manterão 

vínculo docente com a Faculdade até o final de suas vidas ou apenas deixarão suas atividades 

em virtude de aposentadoria compulsória. 

Para dirigir os trabalhos de organização do curso, foi escolhido o jurista Antonio 

Manoel de Carvalho Netoix, que atuou nesse mister até o mês de agosto, quando, por haver 

sido eleito Deputado Federal e necessitar ausentar-se de Sergipe, foi substituído pelo 

professor Álvaro Fontes da Silva.  

O ano de 1950 foi intenso. Em 1º de março é instalada oficialmente a Faculdade de 

Direito de Sergipe que, em 19 de maio, por intermédio da Lei Estadual nº 242, é declarada de 

utilidade pública, o que lhe garante, em caráter permanente, a subvenção anual de Cr$ 

100.000,00x. Também é doada a sede, situada na Avenida Ivo do Prado 612, em Aracaju, 

prédio onde anteriormente funcionara o Grupo Escolar Barão de Maroimxi, legalmente 

transferido por intermédio do Decreto nº. 204 de 1950. 

Em 20 de junho, são aprovados pela Congregaçãoxii os Estatutos e o Regimento da 

Faculdade. Em 19 de janeiro de 1951, o Decreto 29.181, do Governo Federal, autoriza o 

funcionamento do curso de bacharelado da Faculdade de Direito de Sergipe. 

No dia 5 de março de 1951, é eleita a primeira diretoria da Faculdade de Direito de 

Sergipe que teve como Diretor o professor Otávio de Souza Leite, como Vice-Diretor o 

professor Gonçalo Rollemberg Leite e como Conselheiros os professores Enoch Santiago, 

Manuel Ribeiro, Armando Leite Rollemberg e Afonso Moreira Temporal. Para atuar junto à 

Faculdade como Inspetor Federal, foi designado, em 21 de fevereiro de 1951, o Dr. Aristides 

Accioly Correia Lima. 

Em 15 de março de 1951, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, com a 

presença do Governador do Estado, do Bispo Diocesano, de autoridades Federais e Estaduais 

e de grande público, foi iniciado o curso da Faculdade de Direito de Sergipe. Coube ao 

professor Gonçalo Rollemberg Leite proferir a aula inaugural, sob o tema “Direito em 

Sergipe”.xiii 

Dava-se início, assim, à vida acadêmica da Faculdade de Direito de Sergipe. Daquele 

dia em diante, o mês de março passou a ser aquele onde se começava o período letivo, sendo 

os acadêmicos sempre recebidos em aula inaugural, proferida por professores do curso e 

realizada, a maioria delas, no Instituto Histórico Geográfico de Sergipe.xiv 

Em 30 de março de 1954, por meio do Decreto-Lei 35.289, do Governo da República, 

publicado em 14 de abril do mesmo ano, é reconhecido o curso de bacharelado da Faculdade de 
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Direito de Sergipe. Estava chancelada, então, a existência de Curso Superior em Direito no Estado de 

Sergipe. Abaixo é possível visualizar o corpo docente da Faculdade de Direito em 1953. 

 
Quadro 01 – Professores e disciplinas ministradas na FDS 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: OLIVEIRA (2008), p. 47. 

 

Dez anos após a realização da reunião que decidira pela criação da Faculdade de 

Direito de Sergipe, o Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira sancionou Lei nº 3.856, de 

18 de dezembro de 1960, que federalizou a Faculdade de Direito de Sergipe. Após a 

federalização, a Lei nº. 4.024 de 1961 passará a sistematizar a universidade brasileira, ao lado 

da Lei nº. 4.881-A e outros dispositivos legais regulamentadores. 

O processo de federalização, entretanto, não foi de todo tranqüilo. Sua concretização 

plena trouxe à tona a necessidade da execução de uma série de complexas providências 

administrativas, assim como, embates políticos e jurídicos a fim de serem resguardados 

direitos e garantias funcionais. Para adensar essa problemática, todo o processo de 

federalização ocorreu em meio à crise política ocorrida na década de 1960. 

Será apenas em 03 de dezembro de 1963 que a Divisão de Classificação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP decidirá, finalmente, no bojo do 

Processo 2401-63 c.c.c, aprovar por unanimidade o voto do Relator Walcyr dos Santos, o 

DISCIPLINAS DOCENTES 
Direito Judiciário Civil  Afonso Moreira Temporal 
Direito Romano Alberto Bragança de Azevedo 
Teoria Geral do Estado Antonio Manuel de Carvalho Neto 
Direito Civil Álvaro Fontes da Silva 
Direito Comercial Armando Leite Rollemberg 
Medicina Legal Augusto Cesar Leite 
Direito Judiciário Civil Enoch Santiago 
Ciência das Finanças Francisco Leite Neto 
Direito Civil Gonçalo Rollemberg Leite 
Direito Civil Hunald Santaflor Cardoso 
Direito Internacional Privado João de Araújo Monteiro 
Direito Penal José da Silva Ribeiro Filho 
Direito Penal José Temporal 
Direito Ind. e Leg. do Trabalho Luis Garcia 
Introdução à Ciência do Direito Luis Pereira de Melo 
Direito Civil Manuel Cabral Machado 
Direito Constitucional Manuel Ribeiro 
Direito Adm. e Ciência da Adm.  Mário Cabral 
Direito Comercial Olavo Ferreira Leite 
Ciência Penitenciária Osman Hora Fontes 
Direito Internacional Público Renato Cantidiano Vieira Ribeiro 
Direito Judiciário Penal Cadeira vagaxv 
Economia Política Cadeira vagaxvi 
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aproveitamento do pessoal da Faculdade de Direito de Sergipe, em conformidade com a Lei 

nº 4.086-62.   

Somente por intermédio da Lei № 4.495 de 25 de novembro de 1964, regulamentada 

pelo Decreto № 55.590 de 19 de janeiro de 1965 os professores fundadores serão enquadrados 

e, mediante a Lei № 4.901 de 10 de dezembro de 1965 serão criados os cargos de professor de 

Ensino Superior e de Diretor. Um longo processo, em tempos de incerteza. A seguir, a relação 

de professores contratados pela Congregação durante a existência da FDS. 

 
 

Quadro 2 – Ingresso Docente na Faculdade de Direito de Sergipe (1954 - 1970) 
 

 
Fonte: OLIVEIRA (2008), p. 76. 

 
 
O curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe 
 

 
A criação da Universidade, por meio do Decreto-Lei nº 269, ocorrida em 15.05.1968, 

em pleno período de exceção, constituiu-se em árduo processo de negociação e rendeu 

ferrenhos embates locais, principalmente quanto à modalidade de constituição de sua pessoa 

jurídica. O projeto originalmente elaborado pelo Governo de Sergipe previa, como no modelo 

norte-americano, uma Universidade formada a partir da junção de diversas Faculdades, todas 

autônomas, como assim explicita Machado (informação verbal) 

 
 [...] no nosso anteprojeto, nós estabelecemos que essas Faculdades seriam 
todas faculdades e não um departamento, porque o departamento é parte de 

ANO PROFESSOR DISCIPLINA OBSERVAÇÕES 

 
 

1954 

Joviniano Carvalho Neto 
Waldemar Fortuna de Castro 
João Batiista P. Garcia Moreno 
José Dantas do Prado 

Teoria Geral do Estado  
Direito Penal 
Medicina Legal 
Economia Política 

#   
# 
# 
#                           

1956 João de Araújo Monteiro Direito Internacional # 

 
 

1957 

Pedro Vieira de Matos 
Balduino Ramalho 
José Silvério Leite Fontes 
José Bonifácio Fortes Neto 

Direito Judiciário Civil 
Direito Judiciário Civil 
Direito Internacional Público 
Direito Constitucional 

# 
# 
# 

Ex-aluno a FDS 
1961 Belmiro da Silveira Góis Direito Civil # 

 
 

1967 

Ruy Eloy Santos 
José Amado do Nascimento 
Gilton Pinto Garcia 
Juçara Fernandes Leal 
Luis Bispo 
Paulo de Almeida Machado 

Economia Política 
Ciências das Finanças 
Direito do Trabalho 
Direito Penal 
Direito Constitucional 
Direito Civil 

# 
Ex-aluno a FDS 
Ex-aluno a FDS 
Ex-aluno a FDS 
Ex-aluno a FDS 
Ex-aluno a FDS 

1968 
1969 

Luis Carlos Fontes de Alencar 
Artur Oscar de Oliveira Deda 

Direito Judiciário Penal 
Direito Civil 

Ex-aluno a FDS 
Ex-aluno a FDS 
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algo da faculdade. Então, a faculdade de direito, em vez de ser um 
departamento, deveria ser uma faculdade tendo departamentos, departamento 
de direito público, departamento privado, departamento de direito 
penitenciário, enfim [...]. (MACHADO) 

 

Mas não foi esse o entendimento adotado pelas autoridades do Governo militar que 

desejavam um maior controle sobre o Ensino Superior e as Universidades e que em Sergipe 

contavam com a atuação do Bispo auxiliar D. Luciano Cabral Duarte que segundo Dantas 

(2008) p. 10, era [...] zeloso cooperador do Estado Autoritário [...].    

Por outro lado, a proximidade dos militares por parte de D. Luciano, também foi 

visualizada como um caminho para a constituição da Universidade Federal de Sergipe, por 

parte das autoridades locais que tanto desejavam esta constituição, como assevera Machado 

(informação verbal)  

 
Nessa posição tomou papel importante o Dom Luciano Duarte. O Dom 
Luciano Duarte era sacerdote importante daqui, fez curso lá na França [...] 
ele tinha muito mais facilidade de se comunicar com os órgãos federais, 
ademais, pela sua habilidade. Tinha um poder muito grande de aliciar 
pessoas para as coisas boas. (MACHADO) 

 

Revelando um posicionamento firme, baseado nos princípios esposados ao longo de 

toda a vida, Gonçalo Rollemberg Leite, diretor da Faculdade de Direito de Sergipe desde 

1953, realizou a defesa pública da forma autárquica, registrada em diversos jornais diários de 

Sergipe e levando o debate para dentro da FDS. Tal defesa fica bem evidente na afirmação de 

Barreto 

Na luta pela criação da Universidade, a posição do Dr. Gonçalo Rollemberg 
Leite foi a favor de uma autarquia federal, permitindo que os alunos 
manifestassem, de todas as formas, a mesma posição, enfrentando o esforço 
de Dom Luciano Cabral Duarte que defendia, afinado com o MEC e com o 
Conselho Federal de Educação, a solução fundacional, que terminou 
prevalecendo. (BARRETO, 2007) 

 
Para Machado (informação verbal), entretanto, a despeito do embate fundação ou 

autarquia, a verdadeira vitória havia sido atingida, finalmente a Universidade Federal de 

Sergipe havia sido criada, ainda que na forma fundacional e relativiza as discussões 

explicitando que, 

[...] Eu achei que essa questão era uma questão de segundo plano porque a 
qualquer tempo a Universidade poderia pleitear transformar a fundação em 
autarquia, bastava uma lei. Não é possível era continuar Sergipe assim, sem 
poder ampliar a sua atividade superior [...] (MACHADO) 
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É importante notar que nesse momento da história do Ensino Superior em Sergipe, a 

Faculdade de Direito ocupava uma situação diferenciada das demais instituições que passaram 

a integrar a Universidade, na medida em que sendo a única federalizada já percebia subvenção 

da União e com o quadro de pessoal já integrante do Serviço Público Federal. 

A partir da criação da Universidade Federal de Sergipe todos os bens das Faculdades 

estaduais passaram a lhe integrar o patrimônio, ou seja, o da União.  Os bens da Faculdade de 

Direito que já haviam sido incorporados durante o processo de federalização, 

automaticamente passaram a fazer parte da UFS e a estarem sob sua gestão. 

Para a Faculdade de Direito a nova realidade trouxe significativas mudanças. 

Conforme se depreende da leitura das Atas, a dinâmica universitária era completamente 

diferente da adotada na antiga Congregação. Além disso, a forma de acesso ao Ensino 

Superior passaria por grandes mutações. 

Uma mudança dessa natureza, em todos os matizes que comporta não ocorre sem 

deixar algumas marcas. E essa nova realidade trouxe certo desconforto. Uma das decorrências 

da nova situação jurídica foi a incorporação da Biblioteca da Faculdade de Direito à 

Biblioteca Central da Universidade Federal de Sergipe (BICEN). A Biblioteca da FDS, 

composta por mais de 7.000 volumes, simbolicamente representava a corrente jurídica e 

filosófica esposada pela anterior academia, constituindo-se em um traço de sua identidade.  

Apesar de algumas inevitáveis perdas, o Ensino Jurídico em Sergipe, agora, integrava 

a Universidade Federal.  

A criação da Universidade Federal de Sergipe será um divisor de águas para o Ensino 

Jurídico em Sergipe. Em 1971, como decorrência da política educacional implementada pelo 

Regime Militar, introduziu-se o sistema de créditos. Não haveria mais o sistema seriado com 

classes anuais mediante seleção por meio de Exame de Habilitação (oral e escrito). 

Agora o ingresso seria realizado por meio de Concurso Vestibular, apenas com provas 

escritas, de múltipla escolha e uma redação. As 40 vagas passaram a ser divididas em dois 

semestres. As matérias acadêmicas passaram a ser aglutinadas em um núcleo de 

conhecimentos gerais obrigatórios e outro profissionalizante com as disciplinas específicas de 

cada curso. 

Durante os 40 anos de existência da UFS, o Curso de Direito e seu Projeto 

Pedagógico sofreram várias transformações, advindas tanto de reclamos dos alunos, como da 

sociedade ou em decorrência do próprio modelo de Estado e consequente política educacional 

por ele implementada. As principais mudanças são apresentadas no quadro abaixo, 
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Quadro 3 – Alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Direito da UFS 

 
DISPOSITIVO LEGAL/ 

DATA 
DISPOSIÇÃO 

Resolução CONEP 08/70 Cria diversos Departamentos (Direito Público, Dirieto Privado, Ciências 
Penais e Ciências Processuais). Cada Departamento se dividia em uma 
série de disciplinas de cunho dogmático. Dividiu disciplinas em 
Obrigatórias, Optativas e Eletivas. 

Resolução CONEP 11/72 Possibilita ao estudante optar pela especialização entre advogado de 
empresa ou advogado criminalista. Obriga o aluno a cursar a disciplina 
estágio profissional. Exclui do currículo a Disciplina Direito 
Internacional Público. 

Resolução CONEP 11/73 Reintroduz no currículo a Disciplina Direito Internacional Público 
Resolução CONEP 09/80 Cria o Curso Noturno de Direito e amplia para 80 o número de vagas, 

sendo 20 para cada semestre letivo, por curso. 
Resolução CONEP 09/91 Desmembra a Disciplina Introdução ao Estudo do Direito para I e II e 

cria a Disciplina Sociologia Jurídica, todas obrigatórias e integrantes do 
ciclo básico. 

Resolução CONEP 02/93 Reestrutura o Curso de Direito aprovando um novo Projeto Didático 
Científico. O curso continua a ter duração mínima de 4 anos e máxima 
de 7 anos, contando com 182 créditos obrigatórios e 31 facultativos em 
um curso de 3.195 horas. Além disso, cria disciplinas divide umas e 
renomeia outras. 

Resolução CONEP 12/95 Substitui a Disciplina Estudos dos Problemas Brasileiros 1 e 2 pela  
Disciplina Direito e Desenvolvimento. 

Resolução CONEP 
35/2000 

Novo Projeto Pedagógico passa a prever 50 vagas para cada período 
(noturno e diurno) a partir de 15.03.2001. O Curso de Direito passa a ter 
duração mínima de 5 anos e máxima de 8 anos, contando com 180 
créditos obrigatórios e 36 facultativos, em um total de 3.330 horas. 
Define como áreas de especialização do curso Direito Público e Direito 
Privado. Trata ainda do Estágio, da Monografia enquanto Trabalho de 
Conclusão de Curso e especifica os objetivos do curso, o perfil 
profissional esperado do aluno, inclusive, delineando habilidades e 
competência que se pretende desenvolver. 

Resolução CONEP 
21/2001 

Reformula o Projeto Pedagógico e altera as disciplinas ofertadas. 

 
Fonte: ANJOS (2007) p. 54 a 58. 

 

As alterações realizadas ao longo dos anos refletem em seu bojo a incorporação dos 

interesses de diversos segmentos da sociedade. De um currículo extremamente fechado e 

dogmático, conforme o proposto em 1971 sob o domínio dos militares, a um conjunto flexível 

de conhecimentos contidos em uma proposta curricular que preconiza um perfil de Bacharel 

em Direito onde é valorizado o comprometimento com os objetivos do ser humano, a 

preocupação com os ideais de justiça, paz e liberdade. 

Quatro décadas após a fundação da UFS, o curso de Direito tem como um de seus 

objetivos possibilitar ao alunado o desenvolvimento de um pensamento reflexivo e criativo da 

realidade social, associado ao ordenamento jurídico e, continua atraindo muitos interessados 
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na formação jurídica, a partir do leque de possibilidades profissionais que pode proporcionar a 

um Bacharel em Direito.  

O curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe vem respondendo ao anseio 

de desenvolver técnica, teórica e de forma prática, um profissional capaz de se firmar em um 

mercado de trabalho competitivo. Os resultados do Exame da Ordem do Advogado do Brasil, 

onde, em 2010, 80% dos alunos da UFS foram aprovados é um bom indicador dessa 

capacidade. No quadro a seguir encontra-se relacionado o corpo docente atualmente 

vinculado ao Departamento de Direito da Universidade Federal de Sergipe, em 2010. 

 
 
 

Quadro 4 – Docentes ligados ao Curso de Direito da UFS em 2010. 
 

NOME TITULAÇÃO CARGO D CH 
Andre Kasukas R. Pereira  Sem Titulação  Aux - Substituto  3 12 
Andrea Depieri Albuquerque  Mestrado  Assistente  0 0 
Anna Paula S. F.Santana  Especialização Nível Superior  Aux - Substituto  0 0 
Antonio Carlos M. C. Garcez  Especialização Nível Superior Auxiliar  3 12 
Aroldo Max Andrade Vieira  Sem Titulação  Aux - Substituto  0 0 
Augusto Cesar L.de Carvalho  Mestrado (Licença) Assistente  0 0 
Carla Eugênia C. Barros  Doutorado  Associado  4 16 
Carlos Alberto Menezes  Doutorado  Adjunto  4 16 
Carlos Augusto A. Machado  Mestrado  Assistente  3 12 
Carlos Rebelo Junior Mestrado (Licença) Assistente  4 16 
Cláudio Maynart Rabelo  Especialização Nível Superior Assistente  4 16 
Daniela Carvalho Almeida da Costa  Doutorado  Adjunto  4 16 
Denise Leal Fontes Albano  Mestrado  Assistente  4 16 
Edmilson da Silva Pimenta  Especialização Nível Superior Auxiliar  4 16 
Eduardo Lima de Matos  Mestrado  Assistente  3 12 
Fernanda Teixeira Leite  Especialização Nível Superior Aux. - Substituto 0 0 
Flávia Moreira G. Pessoa  Doutorado  Adjunto  6 38 
Guilherme da C. Nascimento  Sem Titulação  Aux. - Substituto  0 0 
Henrique Ribeiro Cardoso  Doutorado  Adjunto  4 16 
Ilzver de Matos Oliveira  Mestrado  Ass. - Substituto  0 0 
Ivan Maynart S. Rodrigues  Especialização Nível Superior Aux. - Substituto  0 0 
Jane Tereza Vieira da Fonseca  Mestrado  Assistente  0 0 
João Francisco Neri Bezerra  Sem Titulação  Aux. - Substituto  0 0 
João Hora Neto  Mestrado  Assistente  4 16 
José Afonso do Nascimento  Mestrado  Assistente  4 16 
José Anderson Nascimento  Especialização Nível Superior Adjunto  3 12 
José Lima Santana  Mestrado  Assistente  3 12 
Josefa Paixão de Santana  Especialização Nível Superior Auxiliar  0 0 
Jussara Maria Moreno Jacintho  Doutorado  Adjunto  4 16 
Lucas Gonçalves da Silva  Doutorado  Adjunto  4 16 
Luciana Aboim Machado G. da Silva  Doutorado  Adjunto  4 16 
Marcel Costa Fortes  Aperfeiçoamento Nível Superior Auxiliar  0 0 
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Mark Clark Santiago Andrade  Aperfeiçoamento Nível Superior Aux. - Substituto  2 8 
Matheus Barreto Dantas  Especialização Nível Superior Aux. - Substituto  0 0 
Metódio Mendes Costa Filho  Sem Titulação  Aux. - Substituto  0 0 
Nair de Almeida T. Menezes  Sem Titulação  Aux. - Substituto  0 0 
Osório de Araujo Ramos Filho  Sem Titulação  Auxiliar  4 16 
Otávio Augusto Reis de Souza  Doutorado  Adjunto  4 16 
Renê Antonio Erba  Especialização Nível Superior Aux. - Substituto  0 0 
Robson Cosme de Jesus Alves  Especialização Nível Superior Aux. - Substituto  0 0 
Tatiane dos Santos Silva  Sem Titulação  Aux. - Substituto  0 0 
Ubirajara Coelho Neto  Doutorado  Adjunto  4 16 
Verônica de O. Lazar Amado  Especialização Nível Superior Assistente  4 16 

 
Fonte: Atividades Acadêmicas Docentes 2010 - UFS. 
 
Considerações Finais 

 
 

O presente trabalho investigou o Ensino Jurídico em Sergipe, tendo como objeto o 

Curso de Direito oferecido pela Universidade Federal de Sergipe. O estudo tomou por base as 

origens históricas do referido curso e buscou trazer à baila sua atual conformação. Para tanto, 

além das tentativas ocorridas no final do século XIX e no primeiro quartel do século XX, o 

estudo evidenciou a trajetória da Faculdade de Direito de Sergipe, no período de 1950 a 1970. 

Diante do escorço realizado verificou-se que a história da Faculdade de Direito se 

confunde com a própria implantação do Ensino Superior em Sergipe na medida em que a 

locução e interseção de um Ensino Jurídico local e a implantação do Ensino Superior no 

estado são visíveis nos três distintos momentos da história de Sergipe discutidos no texto. 

A gênese da Faculdade de Direito de Sergipe ocorreu em momento econômico e social 

desenvolvimentista, tanto no plano local como nacional. Por outro lado, também ficaram 

evidenciadas resistências à implantação do Ensino Superior em Sergipe. Esse letárgico 

movimento demonstra que essa não era uma idéia francamente apoiada por todos os 

segmentos sociais.  

A própria forma como os juristas sergipanos articularam a fundação da Faculdade de 

Direito, utilizando-se de um locus – o Conselho Penitenciário – privilegiado do ponto de vista 

político para a sociedade daquele tempo, assim como, angariando enquanto bastião um ícone 

do direito em Sergipe – Carvalho Neto – demonstra a necessidade de que todo o processo 

pudesse fluir sem maiores embargos ou obstáculos, o que corrobora que estes de fato 

existiam. A completa comprovação da hipótese suscitada, entretanto, prescinde de maiores 

investigações objetivando esclarecer o fluxo e re-fluxo desses óbices. 

O desenvolvimento das atividades da FDS foi entrecortado pela relevância e acidez de 

momentos políticos tensos evidenciados na República brasileira, nos períodos de exceção que 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 12

tiveram como marco os anos de 1954 e, seu ocaso se confunde com o nascimento da 

Universidade Federal de Sergipe em um denso movimento antitético.  

A partir da criação da Universidade Federal de Sergipe, enquanto fruto da 

incorporação de diversas faculdades, dentre elas a de Direito e, em face do contexto político e 

social brasileiro daquele momento, o Curso de Direito sofreu grandes transformações 

relativamente ao que era oferecido pela Faculdade de Direito, como  no caso do sistema de 

créditos, da forma de seleção, da departamentalização, da especialização da criação, fusão e 

separação de disciplinas. 

Atualmente, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Direito da UFS é de matriz 

flexível, voltada para uma formação de natureza interdisciplinar que não pede de vista a 

lógica de inserção do Bacharel em Direito no mercado de trabalho. 

 
                                                           
i Mestre em Direito pela Universidade Gama Filho-RJ. Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de 
Sergipe. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação: intelectuais da educação, 
instituições educacionais e práticas escolares (GEPHE). 
ii Atualmente, além da Universidade Federal, cinco outras instituições de ensino privadas oferecem o Curso de 
Direito em Sergipe. São elas: Universidade Tiradentes, Faculdade Pio X, Faculdade de Administração e 
Negócios de Sergipe, Faculdade de Sergipe e Faculdade Sergipana. 
iii A primeira tentativa de instituição da Educação Superior em Sergipe remonta segundo Nascimentoiii, ao final 
do século XIX, com a criação, em 1860, do Imperial Instituto de Agricultura Dom Pedro II, instituição 
educacional que nunca chegou a funcionar do ponto de vista prático.  
iv A Faculdade de Direito do Largo do São Francisco teve como mister a formação da elite política brasileira. 
Dentre outros, lá estudaram Ruy Barbosa, Castro Alves e Afonso Pena. Das “Arcadas” como a faculdade era 
conhecida, bacharelaram-se 09 presidentes brasileiros, sendo Jânio Quadros o último.  
v Em Pernambuco o ensino jurídico primeiro funcionou em Olinda, em 1828, sendo transferido para Recife em 
1853. O curso especializou-se na preparação de profissionais para a Magistratura, Ministério Público e ensino 
jurídico. Dentre os juristas que lá se graduaram, destacam-se Tobias Barreto, Sílvio Romero, Clóvis Beviláqua e 
Gumerssindo Bessa.  
vi Acerca dos percalços vivenciados por Tobias Barreto, enquanto acadêmico de Direito em Recife, Gonçalo 
Rollemberg Leite asseverou “A vida de Tobias é uma apoteose ao esforço, a persistência da dor e do talento. 
Tobias teve a vida amargurada de todo sergipano que embalado por ideal nobre aspira a ser algo na vida [...] e o 
homem ruma a terras estranhas, a procurar em outras plagas construir uma personalidade; e começa a árdua luta: 
são os locais que investem furiosamente contra o intruso, armados do bairrismo, do filhotismo, do compadrio, da 
politicalha, é a falta de recursos, são as injustiças [...]” Cf. LEITE (1968-1969), p.58-59.  
vii Dá-se destaque aqui a peculiar trajetória acadêmica de Maria Rita Soares que, nascida em Aracaju, em 1904, 
realizou sua formação em escolas públicas locais, tendo ido para Salvador em 1923, onde, em 1926, tornou-se a 
primeira mulher a se bacharelar na Faculdade de Direito da Bahia e a terceira advogada no Brasil. Foi também a 
única mulher que solicitou autorização para atuar como advogada no Tribunal da Relação de Sergipe, no período 
de 1923 a 1940, tendo sido autorizada a atuar provisoriamente por 04 anos, a partir de 1923. Para uma melhor 
compreensão da atuação feminina no contexto jurídico e social sergipano desse período, Cf. FREITAS (2003). 
viii Cf. FACULDADE DE DIREITO DE SERGIPE. Ata de Fundação (1950)   
ix Antonio Manuel Carvalho Neto, nasceu em Simão Dias / Sergipe, em 14/02/1889. Foi magistrado, político, 
jurista e advogado, tendo publicado diversas obras e fundado ou colaborado na fundação de diversas instituições, 
a exemplo da Academia Sergipana de Letras, do Instituto Sergipano de Advogados, etc, além de ter exercido 
diversos cargos no executivo estadual, como no caso do Conselho Penitenciário, da direção da Escola Normal e 
da Instrução Pública. Para que se possa apreender a importância exercida por Carvalho Neto junto à sociedade 
política de Sergipe Cf. LIMA (2008). 
x Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros) correspondiam a 263,15 (duzentos e sessenta e três vírgula quinze) salários 
mínimos em 1950, cujo valor unitário era de Cr$ 380,00 (trezentos e oitenta cruzeiros) no mês de abril daquele 
mesmo ano.   
xi O Grupo Escolar foi construído sobre as ruínas do antigo “Asylo Nossa Senhora da Pureza”, instituído em 
1874 por personalidades sergipanas, dentre elas João Gomes de Mello, o Barão de Maroim, e funcionou até 
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1891. A causa para o fim de suas atividades foi a escassez de recursos para sua manutenção. Cf. SANTOS 
(2005), p.81. 
xii Denominação atribuída ao conselho gestor da Faculdade. 
xiii Cf. LEITE (1953), p. 07-09. 
xiv Dentre os temas tratados nas aulas inaugurais destacam-se aspectos gerais de Economia Política, de Direito 
Penitenciário, de Direito de família, etc. Cf. Revista da Faculdade de Direito de Sergipe (1960) p. 313-315. 
xv Cadeira ocupada posteriormente por Waldemar fortuna de Castro.  
xvi Cadeira ocupada posteriormente por José Dantas Prado.  
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