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Nasci em Salvador no dia 24 de julho de 1965. Meus pais eram comerciantes na 
Baixa dos Sapateiros, próximo ao Mercado de São Miguel em Salvador - BA.  

Iniciei minha vida de educador como formador popular. Fui dirigente estudantil do 
Grêmio Livre do Colégio Estadual Severino Vieira. Aos 16 anos, fui premiado em 
primeiro lugar com a condecoração, no estilo poesia, do Festival de Artes da Escola.  

Aos 20 anos de idade ingressei na Faculdade de Filosofia da Universidade Católica 
de salvador (1986). Fui Presidente do Diretório Acadêmico de Filosofia e tornei-me 
Presidente do Diretório Central dos Estudantes. Atuei como membro do Conselho 
Universitário da Universidade Católica do Salvador, 1988-2000. 

Ao término do curso de Filosofia iniciei meus estudos na Faculdade de Direito da 
Universidade Católica do Salvador (1990). Quatro anos depois, 1994, iniciei meu 
magistério na Rede Pública de Ensino, onde ensinei as disciplinas Filosofia, História, 
Geografia e Direitos Humanos. Em 1998 fiz especialização em Direitos Humanos 
organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UEFS. Fui também ex-
professor de Ética e Legislação do Curso de Radialismo do CEFET/SINTERP. Em 
2004, iniciei o mestrado em Direito Público na Universidade de Brasília – UNB e 
finalizei meus estudos apresentando a dissertação intitulada Identidade Racial e 
Direito à Diferença - Xangô e Thémis, sob a orientação do filósofo iugoslavo Miroslav 
Milovic.  

De volta à cidade de Salvador na Bahia, em janeiro de 2007, ensinei no Curso de 
Direito da Universidade Jorge Amado as disciplinas de Hermenêutica Jurídica, 
Introdução ao Estudo do Direito e Estudos Culturais. Em 2008, passei a integrar o 
corpo docente da Universidade do Estado da Bahia, inicialmente como professor 
substituto e, depois, como concursado (onde passei em primeiro lugar para a cadeira 
de Filosofia do Direito). Coordenei o Núcleo de Prática Jurídica através do método 
da mediação de conflitos. Sou membro do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Direito. 
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Durante dez anos coordenei a ONG Instituto Pedra de Raio - Justiça Cidadã, que 
presta assessoria jurídica popular e realiza cursos de popularização do 
conhecimento jurídico para as populações em situação de vulnerabilidade social. Em 
março de 2014 iniciei os estudos de doutoramento em Difusão do Conhecimento – 
DMMDC - UFBA onde defendi a tese Kalunga e o Direito: a emergência de um 
direito afro-brasileiro sob a orientação do filósofo Eduardo Oliveira. A experiência 
desse estudo foi muito rica já que pude fazer uma Bolsa Sanduiche em Maputo-
Moçambique.  

Em abril de 2017, defendi a dissertação: A Violência Social e o Consumo 
Colaborativo como Política Pública para o Consumo Consciente, tendo sido 
aprovado para a obtenção do título de Especialização lato sensu em Direito do 
Consumidor, promovido pelo Instituto de Direito Público – IDP- Brasília. Em maio do 
mesmo ano, lancei o livro Xangô e Thêmis: estudos sobre filosofia, direito e racismo. 
No mês de setembro, em conjunto com Cléia Costa lancei outro livro que se intitula 
Comentários ao Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, 
pela Editora Ceala.   

Atualmente, sou professor das disciplinas: Direito do Consumidor do curso de Direito 
da UNEB; Hermenêutica Jurídica; Filosofia do Direito e Teoria Geral do Estado. Sou 
também ex-superintendente do PROCON-Bahia, e Presidente da Comissão de 
Proteção ao Consumidor da OAB-Bahia por duas vezes entre os anos 2014-2016 e 
2018-202. Atuando juntamente como membro do Conselho Gestor do Fundo 
Estadual de Proteção ao Consumidor da Bahia, bem como ex-membro da Comissão 
Nacional de Defesa do consumidor da OAB – CFOAB. Coordeno, desde maio de 
2019, o Grupo de Estudos e Pesquisas Direito e Africanidades pelo Centro Estudos 
dos Povos Afro-Índio-Americanos - Cepaia da UNEB.  

Sobre as atividades jurídicas: 

Conclui o curso de Direito em 1997, e a partir daí iniciei atividade jurídica como 
estagiário do Sindicato dos Professores durante os anos de 1996 a 1998. Logo após 
a minha formatura, tornei-me advogado dos Sindicatos dos Trabalhadores de 
Camaçari, do Sindicato dos Radialistas da Bahia e do Sindicato dos Professores do 
Estado da Bahia, respectivamente.  

Em 2001, desloquei-me para Brasília para trabalhar como assessor parlamentar 
onde produzia pareceres e pesquisas jurídicas nas áreas de relações raciais. Tendo 
atuado na assessoria parlamentar durante cinco anos na Câmara Federal em 
Brasília do Núcleo de Parlamentares Negros e na Frente Parlamentar em defesa da 
Igualdade Racial do Congresso Nacional.   

Em 2007, à frente da Superintendência do PROCON do Estado da Bahia, realizei 
diversas palestras nas universidades e eventos sociais sobre Direito do Consumidor. 
Ali, como gestor, elaborei pareceres dos processos jurídicos administrativos por 
força do Decreto 2181/87.    



Durante os anos de 2008 a 2019 atuei como advogado e, ao mesmo tempo, 
formador jurídico da ONG Instituto Pedra de Raio - Justiça Cidadã. Introduzimos 
nessa organização a pesquisa em mediação para estudar métodos mais exequíveis 
e satisfatórios de resolução de conflitos.  

Entre 2014/2016 compus o Conselho Pleno da OAB-Bahia tendo elaborado 
pareceres aos processos disciplinares que tramitam naquele órgão de classe. No 
ano de 2015 até 2016, assumi a Coordenação Executiva da Secretaria de Promoção 
da Igualdade Racial da Bahia – SEPROMI. Atualmente exerço o cargo de Assessor-
Chefe da Reitoria da UNEB. 
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