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Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, compareceram à  reunião por 
videoconferência,  realizada  pelo  aplicativo  institucional  Lifesize,  no  ambiente  virtual  do  Conselho 
Editorial  da  Revista  Entre  Aspas,  extensão  de  número  3950018,  com  início  às  dez  horas,  o 
Desembargador  João  Augusto  Alves  de  Oliveira  Pinto,  juntamente  com  os  participantes  acima 
indicados,  para  alinhar o  lançamento  de Edital  da  Revista  Entre  Aspas. Registro  nessa Ata  que o 
Decreto Judiciário n. 176, publicado no Diário Oficial de quatro de março de dois mil e vinte, constitui 
todos os membros integrantes do Conselho Editorial e Científico da Revista Entre Aspas e todos os 
integrantes do Conselho de Boas Práticas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Registro, nesta ata, justificativa da ausência do  Desembargador Júlio Cézar Lemos Travessa,  em 
licença médica, Juíza de Direito Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, em audiências pré-agendadas 
na Vara  de origem,  Juiz  de Direito  Fábio  Alexsandro  Costa  Bastos,  em reunião dos Cartórios 
Integrados,  Doutora Tuany Silva Andrade, em reunião com o Desembargador Nilson Castelo Branco 
e  senhor  Pedro  Lúcio  Silva  Vivas,  designado  pelo  Desembargador  Lourival  Almeida  Trindade, 
Presidente  do Tribunal  de  Justiça  do Estado da Bahia,  para  participar  do  XIV Encontro  do Poder 
Judiciário.

Registro Fotográfico:

Atividades



Universidade Corporativa - UNICORP 2/3

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Presidente do Conselho Editorial da Revista 
Entre Aspas, iniciou a assentada cumprimentando os participantes da reunião. Registrou que enviou a 
tradução do edital de lançamento da Revista Entre Aspas em língua inglesa para Dra. Rita de Cássia 
Ramos de Carvalho. Sugeriu que, em relação aos profissionais de língua inglesa, haja exigência de 
todos os requisitos do edital, mas facultando a eles identificação e envio por e-mail, pois salientou que 
de outra forma poderá limitar a participação dos juristas interessados em publicar artigos na Revista 
Entre Aspas. 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto solicitou que seja inserida na tradução inglesa 
elaborada pelo  mesmo,  a  palavra  desembargador,  antes do nome  do Desembargador Júlio  Cézar 
Lemos Travessa.

Doutora Rita de Cássia  Ramos de Carvalho  registrou a entrega da tradução do edital em língua 
espanhola elaborada pela Doutora Luciana de Oliveira Monteiro.

Doutor Adrianno Espíndola Sandes informou que o atual edital da Revista Entre Aspas contempla o 
envio dos artigos para seleção via e-mail.

Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho sugeriu a realização de Reuniões Ordinárias na primeira 
segunda-feira de cada mês, exceto em janeiro de dois mil e vinte e um, devido ao recesso. 

Doutor Ricardo Augusto Schmitt concordou com a sugestão e salientou que, após diálogo com o 
Juízes de Direito Pablo Stolze Gagliano e  Marcelo José Santos Lagrota, sugere a divulgação do edital 
da Revista Entre Aspas entre os juízes que serão empossados. Pontuou que eles estão chegando ao 
Tribunal com base teórica fluente, bem situada e também seria uma demonstração de reconhecimento 
pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho registrou que participará de Reunião, às quatorze horas, 
com o Desembargador Nilson Castelo Branco, Diretor da Unicorp, e com o Desembargador José Aras 
Neto, Vice-Diretor  da Unicorp,  para alinhamento do curso de Formação Inicial de Magistrados. Pontuou 
que o Módulo Nacional iniciará dia onze de janeiro dois mil e vinte e um e, a partir de dezoito de janeiro, 
será realizado o Módulo Local, finalizando em quinze de abril de dois mil e vinte e um. Registrou que o 
curso seguirá  as diretrizes estabelecidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados – ENFAM. Informou que foi criado e-mail para recepcionar os artigos dos participantes da 
nova edição da Revista Entre Aspas.
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Desembargador  João  Augusto  Alves  de  Oliveira  Pinto  registrou  contato  telefônico  com  o 
Desembargador Nilson Castelo Branco e pontuou que o mesmo referendou inteiramente o Edital como 
ele lançou.

Doutor Ricardo Augusto Schmitt  parabenizou o Desembargador  João Augusto Alves de Oliveira 
Pinto pela passagem do seu aniversário e ponderou que, diante dos ajustes necessários no edital a ser 
lançado da Revista Entre Aspas, seria valoroso que postergasse um pouco a publicação do referido 
documento para melhor análise e reforçou a sugestão de  que as Reuniões Ordinárias do Conselho 
Editorial e Científico da Revista Entre Aspas e do Conselho de Boas Práticas do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia fossem agendadas mensalmente para a primeira segunda-feira de cada mês.

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto concordou e achou excelente a sugestão de 
Doutor Ricardo Augusto Schmitt, salientou que em janeiro gozará férias, e solicitou que a reunião do 
referido mês seja presidida pela Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho.

Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho parabenizou o Desembargador  João Augusto Alves de 
Oliveira Pinto pela passagem do seu aniversário e ingresso no doutorado da UBA – Universidade de 
Buenos Aires.

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto agradeceu a Doutora Rita de Cássia Ramos 
de Carvalho e ao Doutor Ricardo Augusto Schmitt pelas felicitações ao mesmo.

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto pontuou que o Doutor Pablo Stolze Gagliano 
foi um aluno diferenciado e salientou o brilhantismo do mesmo como jurista.

Doutor Pablo Stolze Gagliano  agradeceu as palavras elogiosas do Desembargador João Augusto 
Alves de Oliveira Pinto. Reiterou que a vinda do Desembargador  João Augusto Alves de Oliveira Pinto 
para  o Conselho Editorial  e Científico da Revista Entre  Aspas enriqueceu e aperfeiçoou o trabalho 
desenvolvido na referida Revista.

DELIBERAÇÕES

· As Reuniões Ordinárias do Conselho Editorial e Científico da Revista Entre Aspas e do Conselho de 
Boas Práticas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia serão realizadas na primeira segunda-feira de 
cada mês, exceto em janeiro de dois mil e vinte e um, devido ao recesso.
· Será criado grupo no WhatsApp com os membros do Conselho  Editorial e Científico da Revista Entre 
Aspas e do Conselho de Boas Práticas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
· O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto disponibilizou o número do telefone institucio-
nal para inclusão no grupo do WhatsApp a ser criado.
·  Próxima Reunião Ordinária agendada para o dia sete de dezembro do ano vigente, às dez horas, 
onde serão debatidas as deliberações finais sobre o lançamento do edital da Revista Entre Aspas.
· Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho presidirá a Reunião Ordinária do dia onze de janeiro de 
dois mil e vinte e um.

Não havendo mais nada a tratar, o Desembargador  João Augusto Alves de Oliveira Pinto agradeceu 
aos participantes da reunião e encerrou a videoconferência às 11h13. Eu, Terpsychore Dimas Quirino, 
servidora, lavrei a presente Ata de Reunião.


