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Atividade 

 
 

 

ATA DE REUNIÃO  
 
 

 

 
Assunto: Reunião do Conselho Editorial e Científico da Revista 
Entre Aspas e do Conselho de Boas Práticas do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, instituído por meio do Decreto 
Judiciário n. 176, de 04/03/2020. 
Local: Lifesize 
Videoconferência 

Horário: 10h00 às 
11h40 

Data: 09 
novembro 2020 

Participantes: 
 Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto – Presidente do Conselho Editorial; 
 Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho – Coordenadora Geral da Unicorp; 
 Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer; 
 Juiz Marcelo José Santos Lagrota Félix; 
 Juiz Adrianno Espíndola Sandes; 
 Juiz Ricardo Augusto Schmitt; 
 Luciana de Oliveira Monteiro – Assessora Gabinete de Desembargador; 
 Thais Fonseca Felippi Pimentel – Diretora de Primeiro Grau; 
 Viviane Chaves - UNICORP 
 Pedro Lúcio Silva Vivas - SEPLAN; 
 Terpsychore Dimas Quirino - UNICORP. 

; 

Aos nove 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 da Universidade 
Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 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 lançamento de Edital da Revista Entre Aspas. Registro nessa Ata que o Decreto 
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, para alinhar lançamento de 
Edital da Revista Entre Aspas. 
 
Registro Fotográfico: 
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O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Presidente do Conselho Editorial da 
Revista Entre Aspas iniciou a reunião agradecendo aos participantes da reunião, e passou a palavra 
para a Juíza Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, Coordenadora Geral da UNICORP. 

 
Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, saudou todos os participantes, registrou o aniversário da 
Juíza de Direito Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, membro do Conselho Editorial da Revista Entre 
Aspas. 

 
Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, parabenizou Dra. Patrícia Cerqueira 
Kertzman Szporer e enfatizou a atuação da mesma como juíza, que se destaca na magistratura baiana 
com muito brilho. 

 
Dra. Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, agradeceu ao Desembargador João Augusto Alves de 
Oliveira Pinto e aos demais participantes da reunião pelas felicitações. 

 
Registro nessa Ata que os Juízes de Direito Dr. Pablo Stolze Gagliano, Dr. Fábio Alexsandro Costa 
Bastos, Dr. Paulo Roberto Santos de Oliveira, Dra. Eduarda Lima Vidal e Dra. Tuany Silva Andrade – 
Secretária Geral da UNICORP apresentaram justicativa da ausência, não compareceram devido aos 
compromissos inadiáveis. 

 
 

Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, informou que a pauta da reunião é o Edital da Revista Entre 
Aspas e Barema. Agradeceu ao Juiz de Direito Adrianno Espíndola Sandes e Dra. Luciana de Oliveira 
Monteiro pela elaboração da minuta do Edital e Barema, sinalizou que foi um trabalho eficaz, profundo, 
de pesquisa e que não tiveram nenhuma observação negativa. Informou que o material foi 
compartilhado via e-mail para todos os membros do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas. 

 
 

Registro nessa Ata que o tema da Revista Entre Aspas da próxima edição escolhido por unanimidade, 
na reunião do dia dezenove de outubro de dois mil e vinte, é o Período Pandêmico com Viés na Área 
Cível, Sociológica, Penal e Administrativa. 

 
Dra. Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, pontuou que só falta a definição da data de envio. 

 
 

Dr. Adrianno Espíndola Sandes, parabenizou o Desembargador João Augusto Alves de Oliveira  
Pinto pelo ingresso no doutorado. Pontuou que recebeu contribuições valiosas de Dr. Pablo Stolze 
Gagliano, Dr. Ricardo Augusto Schmitt e Dra. Luciana Oliveira Monteiro. Salientou que elaborou o 
Edital e Barema com Dra. Luciana Oliveira Monteiro, e que tem alguns pontos que deixaram para 
debater com os membros do Conselho nessa reunião. 

 
Primeiro ponto: registrou que Dr. Pablo Stolze Gagliano, sugeriu a substituição do verbo convocar no 
primeiro parágrafo para o verbo convidar, evitando confundir com o têrmo administrativo. 

 
Segundo ponto: registrou que Dr. Ricardo Schmitt, salientou que os Artigos de Boas Práticas fossem 
desenvolvidos em unidades jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário, evitando causar 
impressão restritiva. 

 
Terceiro ponto: destacou que a exigência restritiva dos autores do Artigo ter titulação de especialista, 
mestre ou doutor é exigência para busca da qualificação Qualis mas poderá gerar efeito negativo,pois 
irá restringir o público e consequentemente diminuir o envio do número de Artigos para submissão. 

 
Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, enfatizou que a exigência da titulação é 
restritiva por demais, pontuou que há juristas de destaque na Capital que por alguma razão não  
fizeram especialização, mestrado ou doutorado, que essa restrição será impedimento para a 
participação de muitos profissionais de renome. 
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E quanto a substituição do verbo no primeiro parágrafo sugerida por Dr. Pablo Stolze Gagliano achou 
muito pertinente. Afirmou que a intervenção de Dr. Adrianno Espíndola Sandes foi muito salutar. 

 
 

Dr. Adrianno Espíndola Sandes, informou que há outro ponto que merece destaque. 
 
 

Quarto ponto: pontuou a restrição orçamentária do Poder Judiciário e a dificuldade de licitação para 
gráfica, salientou que a disponibilização da Revista deveria ser apenas na versão on line, necessário 
verificar com o corpo técnico da UNICORP site específico para melhor visualização da Revista e 
divulgação via caminho on line, não mais em CD enviado pelos Correios como anteriormente. 

 
Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, concordou e enfatizou que se assim ocorrer 
será uma modernização extraordinária. 

 
Dr. Adrianno Espíndola Sandes, continuou a explanação informando mais um ponto para debate com 
os membros do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas. 

 
Quinto ponto: sinalizou que mais um ponto interessante é a respeito dos Artigos serem recebidos em 
outra língua, nos editais passados eram sempre na língua portuguesa, informou que colocaram a 
língua inglesa. 

 
Dra. Luciana Oliveira Monteiro, enfatizou que muito mais interessante em receber Artigos na língua 
inglesa deve-se levar em consideração o objeto da Revista, a inserção da língua espanhola seria 
enriquecedora, as trocas são intensas, principalmente na América Latina. Pontuou que existem 
inúmeros magistrados da América Latina que escrevem,pesquisam, divulgam e querem muito divulgar 
no Brasil, sem dúvida que seria excelente. 

 
Dr. Adrianno Espíndola Sandes, concordou com Dra. Luciana Oliveira Monteiro e informou que já 
tinham dialogado sobre a inserção da língua espanhola no Edital. 

 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, salientou que a inserção da língua 
espanhola no Edital é pertinente mas que não devem vedar a língua inglesa. Pontuou que é 
interessante colocarem como ferramentas os dois idiomas. 

 
 

Dra. Luciana Oliveira Monteiro, concordou com o Desembargador João Augusto Alves de Oliveira 
Pinto, salientou que sem dúvida a inserção das duas línguas na Revista Entre Aspas será valorosa. 

 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, elogiou a proposta de Dra. Luciana Oliveira 
Monteiro mas enfatizou que elastecer para a língua inglesa será importante. 

 
 

Dr. Adrianno Espíndola Sandes, continuou a explanação pontuando mais outro ponto. 
 

Sexto ponto: o limite mínimo de laudas de cada Artigo, enfatizou que é ponto interessante para 
debate. 

 
 

Pedro Lúcio Silva Vivas, pontuou que se possível é interessante que o Portal da Unicorp e Edital 
tivessem a versão em língua inglesa e língua espanhola. 
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E em relação ao item 4.4, salientou que a Boa Prática deverá ter um mínimo de maturidade para que 
não haja apreciação prematura, um período mínimo de um ano para execução. 

 
Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, aderiu a explanação de Pedro Lúcio Silva Vivas, e enfatizou 
que todas as Práticas do CNJ nos seus editais existe essa limitação de no mínimo um ano. 

 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto,pontuou que não há necessidade de traduzir 
todo o Edital, e sim dos tópicos principais da primeira página, que será mais simples e mais objetivo, 
que seja inserido aviso que recepcionarão Artigos em espanhol e inglês. Salientou que ao longo do 
tempo passarão a receber outros idiomas, inicialmente receberão na língua espanhola e língua inglesa. 

 
Dra. Luciana Oliveira Monteiro, ponderou que tem uma dúvida em relação às Boas Práticas da 
Revista, para constar no Edital e para que o barema funcione nessa avaliação, sinalizou que entendeu 
o que foi explicitado por Pedro Lúcio Silva Vivas, mas impacta o tema escolhido pois não tem um ano. 

 
Dr. Ricardo Augusto Schmitt, salientou que com o tema que foi eleito terão dificuldade para alcançar 
o intento já que não foi contabilizado um ano de pandemia. 

 
Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, concordou com Dra. Luciana Oliveira Monteiro e ponderou 
que devido ao tema específico que é a questão da pandemia, seguir as diretrizes do CNJ e demais 
revistas terão dificuldade e será até impeditivo se adotarem pois a referida questão ainda não 
contemplou um ano. 

 
Dra. Luciana Oliveira Monteiro, enfatizou as diversas formas de trabalhar, qualificar no contexto da 
pandemia, na linha metodológica com dados empíricos esse limite temporal de um ano nao quer dizer 
nada e pontuou que o contexto é excepcional e entende que é valoroso e importante no contexto 
ordinário. Que podem pensar, destacar sobre as práticas implementadas , refletir sobre o universo 
pandêmico será enriquecedor. 

 
Pedro Lúcio Silva Vivas, concordou com Dra. Luciana Oliveira Monteiro sobre a inovação, o que 
sobreviveu nesse período, e retirou sua sugestão sobre a discussão do período mínimo de um ano 
para Artigo das Boas Práticas. 

 
 

Dr. Marcelo José Santos Lagrota Félix, questionou quanto ao número máximo de laudas e se estava 
especificado no Edital do título até as referências para os autores dos Artigos. 

 
Dr. Adrianno Espíndola Sandes, respondeu que não estava explicitado dessa forma no Edital o 
número de laudas. 

 
Dr.Ricardo Augusto Schmitt, pontuou que o número de laudas tem que englobar tudo, em relação a 
quantidade de laudas especificado no Edital que o número mínimo de 15 laudas e máximo de 25 
laudas será bem razoável. 

 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, salientou que deveria ser no mínimo de 10 
laudas e máximo de 25 laudas, pois tem determinados temas que são mais objetivos, não há 
necessidade do escritor se estender. 

 
Dr.Adrianno Espíndola Sandes, acolheu a sugestão do Desembargador João Augusto Alves de 
Oliveira Pinto sobre o quantitativo mínimo de 10 laudas. Salientou que sobre a avaliação, a revisão às 
cegas é importante que o Artigo não tenha nenhuma menção ao autor e nem do pareceirista que 
também será anônimo, sendo negativo é encaminhado ao segundo parecerista também anônimo, se 
for positivo é encaminhado para o Conselho Editorial. A ideia é ter quatrorze Artigos, se tiver a mais 
resguardar para nova edição. 
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Salientou dois momentos: o primeiro momento do Conselho Editorial e Científico e o segundo momento 
do Parecer. Esse seria o processo de avaliação similar ao STJ. 

 
 
 

Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, sinalizou que participou de uma revista da AMB, e foi 
justamente assim com duas avaliações, uma técnica e outra no teor dos Artigos. Solicitou a 
contribuição de Dra. Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer para explicitar sobre esse processo de 
avaliação, pois a mesma participou ativamente. 

 
 

Dra.Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, enfatizou o cuidado de Dra. Luciana Oliveira Monteiro e 
Dr. Adrianno Espíndola Sandes em respeitar as exigências da CAPES, o que induz no público que 
querem atrair. No caso da seleção de Artigos da Revista da AMB não tinham foco em qualificação da 
Revista, era um concurso, não havia identificação e não tinham exigência de dois pareceiristas. 
Pontuou que quando flexibiliza certas exigências estarão se distanciando da qualificação Qualis, e os 
acadêmicos que estão produzindo poderão se distanciar ao notar isso. 

 
 

Dra.Luciana Oliveira Monteiro, pontuou que Dra. Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer foi  muito 
clara, no âmago. Pontuou que conversou com Dra. Adrianno Espíndola Sandes qual seria o objetivo da 
Revista. Se pensam em Revista estruturada com os grupos de pesquisa, seria uma grande forma de 
divulgar as boas práticas do Tribunal, sem precisar ficar atrelado a um rigor acadêmico, ou diferente 
disso seria transformar a Revista Entre Aspas depositária das melhores pesquisas na área jurídica 
buscando qualificação e consequentemente agregando profissionais que tem objetivo de pontuação. 

 
 

Dr. Adrianno Espíndola Sandes, salientou que sobre a linha editorial da Revista conversou com Dra. 
Luciana Oliveira Monteiro, se seguiriam o perfil de aperfeiçoamento de magistrados e servidores ou 
seguiriamuma visão mais acadêmica. Informou que pesquisou no site da UNICORP valores, missão e 
as linhas metodológicas da UNICORP. 

 
Enfatizou que no primeiro momento como ainda não há grupos de pesquisa, seguiriam com viés de 
aperfeiçoamento, não descartando a possibilidade dos grupos de pesquisa e a busca pelo viés 
acadêmico, de pesquisa científica. 

 
 

Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, pontuou que Dr. Adrianno Espíndola Sandes expos muito 
bem, que é exatamente isso, poderão paralelamente viabilizar a questão da pesquisa enquanto não 
tem devem seguir com as possibilidades viáveis. 

 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, indagou os participantes da reunião se 
aprovavam as alterações. Todos concordaram, o desembargador proclamou o resultado aprovado por 
unanimidade. 

 
 

Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, registrou a manifestação do Desembargador Nilson Soares 
Castelo Branco ao Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, informou que o mesmo por 
estar em outro compromisso não pode comparecer. Parabenizou o Desembargador João Augusto 
Alves de Oliveira Pinto pelo doutorado, salientando que é motivo de orgulho para todos. Pontuou que a 
partir da aprovação do Edital é necessário organizar o prazo para publicação e iniciar as tratativas. 



Universidade Corporativa - UNICORP 6/3 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, parabenizou o Desembargador Nilson 
Soares Castelo Branco, Reitor da UNICORP, pela realização do evento comemorativo sobre Ruy 
Barbosa; 

 
 

Dr. Adrianno Espíndola Sandes, informou que há três pontos a definir: 
• data de publicação do Edital; 
• data limite para submissão dos Artigos; 
• e divulgação do resultado. 

 
 

Dra. Patricia Cerqueira Kertzman Szporer, sugeriu publicação em novembro, prazo de sessenta dias 
para submissão e noventa dias divulgação do resultado. 

 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, concordou com os prazos de sessenta dias 
para submissão dos Artigos e noventa dias para divulgação do resultado. 

 
 

Dr. Adrianno Espíndola Sandes, concordou com os prazos sugeridos. 
 
 

Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, salientou que após a correção técnica a publicação é 
imediata,solicitou colaboração dos membros do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas para 
tradução. 

 
Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, dispôs a contribuir com a tradução para 
língua inglesa, nas diretrizes explicitadas pelo mesmo. 

 
Dra. Luciana Oliveira Monteiro, dispôs a contribuir com a tradução para a língua espanhola, ressaltou 
que é importante pontuar quais os aspectos que serão traduzidos, para que tenha uniformidade na 
chamada. 

 
Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, enfatizou que devem ser traduzidos os 
principais tópicos da primeira página e sinalizado que serão recebidos Artigos da língua inglesa e da 
língua espanhola. 

 
 

Dr.Marcelo José Santos Lagrota Félix, questionou se a primeira fase de adequação dos Artigos é de 
caráter eliminatório ou oportuniza o articulista para ajustar. 

 
 

Dr. Adrianno Espíndola Sandes, respondeu que a fase é eliminatória mas tem previsto no Edital que 
o Conselho poderá contatar o articulista e estabelecer o prazo de cinco dias para os ajustes 
necessários. 

 
 

Dr. Marcelo José Santos Lagrota Félix, pontua que é necessário adequar esses prazos, precisa ser 
previsto, na hipótese de algum escritor devolver, se vai encaminhar ou não para o Conselho Editorial 
da Revista Entre Aspas. 

 
 

Pedro Lúcio Silva Vivas, questionou se o prazo para ajustes seria igual para todos, no caso de 
autores estrangeiros. 
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Dr. Adrianno Espíndola Sandes, sinalizou que achou interessante o cronograma proposto por Dr. 
Ricardo Augusto Schmitt, concorda que será possível de ser cumprido. 

 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, pontuou que o prazo de cinco dias para 
prováveis ajustes está muito exíguo para os autores estrangeiros, que é interessante colocarem dez 
dias. 

 
 

Dr. Marcelo José Santos Lagrota Félix, salientou que para que não ocorresse alegação de quebra de 
isonomia, seria melhor estabelecer dez dias para todos, estrangeiros e brasileiros. 

 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, pontuou como ótima a intervenção de Dr. 
Marcelo José Santos Lagrota Félix. 

 
 

Pedro Lúcio Silva Vivas, enfatizou que como contribuição técnica ressalta que o Edital tem que ser 
publicado como texto para o Portal da UNICORP ou não será possível aos motores de busca localizá-
lo, podendo assim, prejudicar a participação de articulistas estrangeiros. 

 
 

Dra. Luciana Oliveira Monteiro, mencionou uma dúvida, se a UNICORP tinha relação das instituições 
externas, os demais tribunais e universidades públicas. 

 
 

Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, informou que sempre há encaminhamento por e-mail para 
os demais tribunais e universidades. 

 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, prosseguiu a reunião, solicitando diálogo 
sobre o próximo topico. 

 
 

Dra. Rita de Cássia Ramos de Carvalho, sinalizou que o próximo tópico seria o barema. 
 
 

Dr. Adrianno Espíndola Sandes, explicitou que elaboraram critérios para os pareceristas, para tirar 
um pouco do subjetivismo, pensando nessa metodologia foram estabelecidos os seguintes itens: 
importancia científica, originalidade do trabalho, fundamentação teórica e prática, aspectos críticos e 
adequação ao editorial do periódico, precisão técnico-científica do conteúdo apresentado. E ao final 
tem o espaço para o parecer do avaliador, irá discorrer sobre a sua análise. 

 
 

Pedro Lúcio Silva Vivas, comentou sobre o formato do barema, interessante a exclusão da linha final. 
 
 

Após a explanação de Dr. Adrianno Espíndola Sandes sobre o barema, o Desembargador João 
Augusto Alves de Oliveira Pinto ressaltou que não havia nada para se discutir, pois tudo foi previsto 
no barema, que não havia nenhuma necessidade de alteração. 

 
 

Dra. Luciana Oliveira Monteiro, mencionou uma dúvida, se no barema estava sinalizado para o 
pareceirista a nota de corte. 



Universidade Corporativa - UNICORP 8/3 
 

Pedro Silva Vivas, se dispôs a colocar o barema no formato eletrônico, inclusive a linha de corte para 
o pareceirista. 

 
 

Dr. Adrianno Espíndola Sandes, sinalizou a necessidade de incluir no Edital a nota de corte. 
 
 

Dr. Ricardo Augusto Schmitt, explicitou as datas mais viáveis para os prazos, ressaltando datas 
natalinas e recesso. 

 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

• Retificação do Edital até dia 10 de novembro, será compartilhado via e -mail com todos os 
membros do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas. (responsável Dr. Adrianno Espíndola Sandes); 
Se não for possível o cumprimento da data acima o magistrado irá informar; 

 
• incluir no edital a nota de corte, deliberada nota seis; 
• remover do primeiro parágrafo o verbo convocar, substituir pelo verbo convidar; 
• item 4.4 estender para unidades jurisdicionais e administrativas; 
• incluir no Edital as datas dos novos prazos: data para submissão dos artigos até 26 de fevereiro 
2021 e divulgação do resultado em 28 de maio 2021; 
• incluir no Edital inserção do recebimento de Artigos na língua inglesa e língua espanhola; 
• incluir no Edital Artigo com mínimo de 10 laudas e máximo de 25 laudas, englobando tudo; 
• em caso de ajustes incluir no Edital o prazo de entrega em 10 dias para brasileiros natos e 
estrangeiros. 

 
• Prazo para entrega da tradução até às 17h para o dia 23 de novembro; (responsáveis 
Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto – língua inglesa e Dra. Luciana Oliveira Monteiro 
– língua espanhola); 
• Próxima reunião agendada para dia 27 de novembro, às 10 horas, a deliberação da publicação 
do Edital será encaminhada nesse dia para o Diário Oficial, site da UNICORP e Tribunal de Justiça; 
• Publicação do Edita no Diário Oficial dia 30 de novembro. 
• Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto colocou em votação o Edital, sendo 
aprovado. Proclamado o resultado, aprovado por unanimidade com as alterações discutidas. 

 
 

Não havendo mais nada a tratar, o Desembargador João Augusto de Oliveira Pinto agradeceu aos 
participantes da reunião e encerrou a videoconferência às 11h40. Eu,Terpsychore Dimas 
Quirino,servidora, lavrei a presente Ata de Reunião. 
. 
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