
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Razões de raiz levam dez jovens bacharéis a comemorarem o transcurso dos dez anos 
da criação do Curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana. Nesse curso 
obtiveram eles a sua graduação. Para registrarem essa comemoração e demonstrarem que não 
foi vão o muito do tudo despendido com a realização da sua formação profissional, resolveram 
eles compartilhar as suas preocupações sociais e científicas. Assim é que concretizam, agora, 
essa disposição com a publicação de trabalhos de sua lavra, como que numa prestação de 
contas devida e que exprime saldo inquestionavelmente positivo. 
 A publicação consubstancia um corpo harmonioso de dez textos que permitem aos que a 
compulsem deleitar-se com, entre outros regalos (nem sempre doces), os brindes que aqui 
destaco para o fim de demonstrar o interesse que em mim despertaram as idéias dos autores. 

(...) 
 Aceitei, honradíssimo, o munus de prefaciar a publicação. Aceitei-o, não porque não 
tenha a consciência de que a minha palavra não a ilustra. Disso tenho certeza e esse não é o 
meu propósito. O que pretendo, na realidade, é associar-me a novéis juristas, de cuja formação 
tenho o orgulho de ter participado para, juntamente com eles, comemorar a passagem do 
decênio do curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana, cuja criação, como 
o demonstra a produção intelectual de seus ex-alunos, foi uma idéia brilhante e uma decisão 
acertada”. 
 

Luiz Henrique de Castro Marques 
Professor aposentado da UEFS 
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