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UNICORP - UNIVERSIDADE CORPORATIVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - UNIVERSIDADE CORPORATIVA (UNICORP)

SELEÇÃO DE ARTIGOS JURÍDICOS E DE BOAS PRÁTICAS PARA A PUBLICAÇÃO REVISTA ENTRE ASPAS

8° EDITAL - REVISTA ENTRE ASPAS

O DIRETOR-GERAL DA UNICORP, Des. Nilson Soares Castelo Branco, no uso das atribuições previstas no artigo 4º da
Resolução n.º 5, de 21 de julho de 2010, convida magistrados, servidores, juristas, membros da comunidade acadêmica e
pesquisadores para participação de seleção e publicação de artigos na 8ª edição da Revista ENTRE ASPAS, visando à
disseminação e socialização de conhecimentos e experiências, bem como de boas práticas desenvolvidas nas unidades
administrativas e judiciais do Poder Judiciário, com o fortalecimento de redes de parcerias e relacionamentos.

A revista ENTRE ASPAS é um periódico de publicação anual, com registro no IBICT (ISSN: 2179-1805), formada por um corpo
principal constituído de Artigos Jurídicos e Artigos sobre Boas Práticas do Poder Judiciário que traduzem iniciativas de
aperfeiçoamento da atuação das unidades administrativas e jurisdicionais que podem ser compartilhadas para melhoria da
eficiência do Poder Judiciário.

Considerando os impactos sociais, econômicos, culturais e jurídicos impostos pela pandemia da COVID-19, doença infec-
ciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2  (SARS-CoV-2), os artigos deverão discorrer sobre
os reflexos pandêmicos e pós-pandêmicos da COVID-19 no Direito e nas boas práticas desenvolvidas no Poder Judiciário,
em suas unidades administrativas e judiciais.

1 – DO CRONOGRAMA

Publicação do edital de chamamento de artigos 10/12/2020
Data limite de submissão de artigos 26/02/2021
Divulgação dos resultados no site da UNICORP 28/05/2021

2 – DO PROCEDIMENTO PARA ENVIO DOS ARTIGOS E DOS PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO

2.1 - Os interessados em publicar seus artigos na Revista ENTRE ASPAS deverão submeter o(s) artigo(s) eletronicamente,
para o e-mail  revistaentreaspas@tjba.jus.br, até 23h59m do dia 26/02/2021, devendo constar no e-mail dados de identifica-
ção do interessado, como nome completo, cpf, RG, profissão, naturalidade, telefone, e-mail e endereço residencial.

– Artigo Jurídico, elaborado nos termos definidos neste Edital, em formato .pdf
– Artigo sobre Boas Práticas, elaborado nos termos definidos neste Edital, em formato .pdf

2.2 – Entende-se como Artigo Jurídico a produção doutrinária que tenha por objetivo a análise e exploração de tema de
interesse da Ciência do Direito e do Poder Judiciário, conforme especificado neste edital.

2.3 - Caso o artigo se refira a resultados de pesquisa, ou envolvam seres humanos, deverão ser acompanhados das
devidas autorizações.

2.4 - Não será prestada nenhuma remuneração autoral pela licença de publicação do artigo na Revista ENTRE ASPAS.

2.5 – Os artigos não poderão conter plágio, devendo citação literal, paráfrase ou resumo vir obrigatoriamente acompanha-
dos da referência à publicação original.

2.6 - A identificação do autor nacional não poderá constar do conteúdo do artigo encaminhado à Revista ENTRE ASPAS.

2.7 - Todos os artigos que contenham plágio ou autoplágio serão desconsiderados.

2.8 - Monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado não serão aceitas.

2.9 – O artigo submetido à seleção para publicação na Revista ENTRE ASPAS poderá ser em português, inglês ou espanhol
e com, no máximo, 03 (três) autores/as.

3 – DAS NORMAS EDITORIAIS

3.1 - Os artigos, elaborados por autor nacional, deverão ser inéditos e respeitar o limite mínimo de 10 (dez) laudas e o
máximo de 25 (vinte) laudas, incluindo elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. O Conselho Editorial e Científico se
reserva o direito de não analisar ou publicar os trabalhos que não observem os referidos parâmetros.
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3.2 - A responsabilidade pela revisão ortográfica e gramatical será do autor do artigo, devendo proceder com as adequações

indispensáveis à aprovação do texto para publicação.

3.3 - Os artigos deverão ser apresentados e formatados conforme as normas de documentação da Associação Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT), em formato PDF, folha tamanho A4.

3.4 – Elementos pré-textuais:

- título em português e em inglês, com, no máximo, 20 (vinte) palavras, incluído o subtítulo (quando houver), realçado em

negrito. Título e subtítulo do artigo devem ter apenas a primeira letra de cada frase em maiúscula, salvo nos casos em que

o uso desta seja obrigatório. A fonte deve ser Times New Roman, tamanho 12, centralizado;

- o sumário deve ser posicionado logo abaixo do título, com número e nome das seções principais que compõem o artigo;

- resumo em português e em inglês, com no mínimo 100 e no máximo 200 palavras, em espaço simples, apresentando

campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão;

- palavras-chave em até 05 (cinco) termos em português e em inglês (keywords), separados e finalizados por ponto.

3.5 - Elementos textuais:

- o corpo do texto deve ser digitado utilizando-se a fonte Times New Roman, letra tamanho 12, espaço entrelinhas 1,5 cm,

com margens esquerda e superior de 3,0 cm, e direita e inferior de 2,0 cm, alinhamento justificado. O tamanho da folha deve

ser A4;

- sem espaço entre os parágrafos e recuo de 1,5 cm na primeira linha de cada parágrafo;

- as citações devem seguir o sistema autor-data, ou seja, no corpo do texto, devem ser feitas por sobrenome do autor, em

maiúsculo, seguido da data da publicação e, no caso da citação direta, da página da publicação. Quando houver dois

autores, ambos devem ser citados e, no caso de mais de dois autores, a citação deve ser acompanhada pelo sobrenome

do autor seguido da expressão “et al.”;

- as citações com até três linhas devem ser inseridas no próprio corpo do texto, entre aspas e sem itálico, pois o itálico deve

ser utilizado apenas para destacar palavras que não pertençam à língua portuguesa e para realce de expressões. Já as

citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo independente, com recuo de 4 cm; fonte no tamanho 10;

espaçamento simples, sem aspas e sem itálico;

- as referências completas devem ser apresentadas apenas ao final do texto, em ordem alfabética, segundo os padrões da

ABNT (NBR-6023);

- as notas devem se restringir a um mínimo necessário e, quando apontadas no corpo do texto, devem ser indicadas com

números arábicos sequenciais, imediatamente depois da frase a que digam respeito;

- tabelas, figuras e quadros deverão ser elaborados e inseridos no corpo do texto. As figuras deverão ser enviadas em cores,

com legendas e respectivas numerações no rodapé, com o título do trabalho e o nome do autor principal em formato JPG.

4 – DA ANÁLISE, AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS ARTIGOS

Os artigos enviados para seleção e publicação na 8ª edição da Revista ENTRE ASPAS serão encaminhados ao Conselho

Editorial e Científico, que compreende os Conselhos de Artigos Jurídicos e de Boas Práticas do Judiciário, constituído pela

Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia - TJBA, por meio do Decreto Judiciário n.º 176, de 04 de março de 2020, com a

participação dos Desembargadores João Augusto Alves de Oliveira Pinto e Julio Cezar Lemos Travessa, Juízes de Direito e

servidores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA.

Os artigos que forem recebidos fora do prazo estipulado pela UNICORP ou que forem encaminhados em desacordo às

normas editoriais não serão conhecidos para efeito de análise e avaliação.

O Conselho Editorial e Científico poderá entrar em contato com o autor cujo artigo apresente pequena desconformidade com

as normas da ABNT, a fim de que ele efetue a correção no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da comunicação.

O processo de análise, avaliação e seleção dos artigos ocorrerá em duas etapas. Na primeira etapa, será analisada e

avaliada a adequação do artigo à linha editorial da 8ª edição da Revista ENTRE ASPAS pelo Conselho Editorial e Científico.

Em caso de aprovação, inicia-se a segunda etapa com a verificação de similitude por meio de software antiplágio para, em

seguida, a produção ser avaliada por um parecerista anônimo para avaliação qualitativa, compreendendo a) importância

científica, b) originalidade do trabalho, c) fundamentação teórica e prática, d) aspectos críticos e adequação ao editorial do

periódico, e e) precisão técnico-científica do conteúdo apresentado. Nessa segunda etapa, o ponto de corte eliminatório

será equivalente a 60% (sessenta por cento) da nota máxima possível. Caso o parecer seja negativo, o artigo será enviado

para um segundo parecerista anônimo, seguindo o sistema do double blind peer review.

Na avaliação, o parecerista, ao final, concluirá por aprovação, aprovação com correções obrigatórias ou rejeição.
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Após o parecer por aprovação e/ou aprovação com correções obrigatórias, o artigo será encaminhado ao Conselho Editorial

e Científico para seleção de publicação.

Os artigos selecionados pelo Conselho Editorial e Científico e que não sejam publicados na 8ª edição da Revista ENTRE

ASPAS farão parte do banco de dados da UNICORP para publicações futuras.

O Conselho Editorial e Científico não devolverá aos autores os artigos recebidos para análise, avaliação e seleção.

No caso de artigo rejeitado na verificação de similitude por meio de software antiplágio, o Conselho Editorial e Científico

solicitará informações adicionais ao autor.

Em caráter excepcional, poderá ser expedido convite para publicação, que serão formulados exclusivamente pelo Conselho

Editorial e Científico. Esses trabalhos não precisam ser inéditos nem se submeterão ao procedimento de análise, avaliação

e seleção, devendo, entretanto, ser observado o limite de laudas e prazo de entrega estabelecido no convite.

Não será concedida interposição de recurso acerca da decisão final da análise, avaliação e seleção, em qualquer etapa.

5 – DA DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

A 8ª edição da Revista ENTRE ASPAS será lançada e apresentada, de forma gratuita e em versão “.pdf”, para acesso on-line

por meio do Portal da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia, no endereço eletrônico: www.tjba.jus.br/

unicorp.

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Conselho Editorial e Científico.

A Universidade Corporativa do TJBA não se responsabiliza pelas opiniões emitidas pelos autores dos artigos, nem as

endossa, pois elas não representam necessariamente o pensamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

A publicação dos artigos na Revista Entre Aspas implica na transferência dos direitos autorais à publicação. (Anexo I)

Informações adicionais poderão ser obtidas na UNICORP, pelos telefones (71) 3312-0586/3312-0872/3312-0371 ou pelo e-

mail unicorp@tjba.jus.br.

Salvador-BA, 09 de dezembro de 2020.

Des. Nilson Soares Castelo Branco

Diretor-Geral da UNICORP

Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto

Membro do Conselho Editorial e Científico da Revista Entre Aspas

Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Membro do Conselho Editorial e Científico da Revista Entre Aspas

ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO 
  

                                                                                                        (nome), residente e domiciliado                                                                                                              , 

portador do RG nº ,  inscrito no CPF sob  o nº                                                                                         , declara que é autor do trabalho 

intitulado                                                                                        (nome do artigo), o qual é pessoal, não representando reprodução, ainda que parcial, 

de obras de terceiros, assumindo a responsabilidade por todas as colocações e conceitos emitidos, bem como autorizo a publicação 

na REVISTA ENTRE ASPAS. 

  

Declara, ainda, ceder gratuitamente à REVISTA ENTRE ASPAS os direitos patrimoniais sobre a obra acima citada, nos termos da Lei nº 9.610, de 

19 de fevereiro de 1998.  
  
  

                                      ,           de                         de 202__. 
 

 
(Assinatura) 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - UNIVERSIDADE CORPORATIVA (UNICORP)

ACADEMIC LEGAL ARTICLES AND GOOD PRACTICES GUIDELINES SELECTION FOR PUBLISHING AT THE “REVISTA EN-

TRE ASPAS” (Journal “Entre aspas”).

8thselection - REVISTA ENTRE ASPAS

THE GENERAL DIRECTOR OF UNICORP, Des. Nilson Soares Castelo Branco, invites judges, jurists, professors and scholars

to participate in the selection and later publishing of articles in the 8th edition of the of the Journal ENTRE ASPAS, aiming to

spread and share knowledge and experiences able to strengthen the judicial system.

“Entre Aspas” journal is na annual publication, registered at the IBICT (ISSN: 2179-1805), consisted of academic legal articles

and articles about good practices guidelines, that bear initiatives to improve the performance of the administrative and judicial

units that can be shared to optimize the efficiency of the Judiciary.

Considering the social, economic, cultural, and juridical effects of the COVID19 pandemic, the articles should refer to such

impacts (during and post pandemic) on Law and in the good practices ought to be developed in the judiciary and is judicial

and administrative units.

1.    SCHEDULE

Announcement of article selection 12/10/2020

Article submission deadline 02/26/2021

Publishing of the results at UNICORP website 05/28/2021

2.    ARTICLES REQUIREMENTS:

2.1 - Those interested in publishing their articles in the “ENTRE ASPAS” jornal should send their articles to the e-mail

revistaentreaspas@tjba.jus.br untill a 23hous and 59 minutesof 02/26/2021. The message must have all data of indetification

such as full name, ID, profession, phone number, e-mail and home address.

- Academic legal article, written according to this document’s terms, in .pdf format. - - Article about good practices guidelines

according to this document’s terms, in .pdf format;

2.2 - Academic Legal Article is the academic production that aims to analyze and explore themes from legal Science and the

judiciary, as specified in the announcement;

2.3 - If the article refers to research results or other human beings, it should bear proper autorizations;

2.4 - There would be no compensation to the author for the authorization to publish in the “Entre Aspas” Journal;

2.5 - Texts can not have any plagiarism. Literal quotation, paráfrase or summary must come with reference to the original work;

2.6 - Articles with plagiarism or autoplagiarism will be disregarded;

2.7 - Undergraduate thesis, master thesis and doctoral dissertations will not be accepted.

2.8 - The article submitted can be written in portuguese, english or spanish, and with no more than 3 (three) authors.

3.     EDITORIAL RULES

3.1 - Articles must be original and respect a 10 page minimum and 25 maximum limits, including all elements (pre-textual,

textual and post-textual). The Editorial and Scientific board reserve the right to no review papers who do not follow such

parameters.

3.2 - The author is responsible for the orthographic and grammatical revision of the aricle and should make the necessary

adaptations.

3.3 - Articles must be presented and formatted according to the editing rules of  “Associação Brasileira de Normas Técnicas”

(ABNT), in PDF format, A4 sheet size.
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3.4 – Pre-textual elements:

-               title with a maximum of 20 (twenty) words, including eventual subtitle, highlighted in bold. Title and subtitle must have

only the first letter of each sentence in capital letters, unless when such use is mandatory. The font must be Times New

Roman, size 12, centered;

-               summary must be placed right below the subtitle, with title and number of article main sections;

-           abstract with a minimum of 100 and maximum of 200 words, single spaced, with field of study, objective, method, result

and conclusion;

-           up to 05 (five) keywords, separated and finalized per item;.

3.5 - Textual elements:

-               the body text must be typed with the Times New Roman font, size 12, 1.5 cm line spacing, 3 cm top and left margin,

2 cm right and bottom margin, justified alignment. Sheet size must be A4;

-               no space between paragraphs and 1.5 indent in the first line of each paragraph;

-               quotations must follow the author-date scheme, that is to say, in the body text, must be done with the author’s last name

in capital letters, followed by the publication date, and its page when a direct quotation. When there are two authors, both must

be mentioned and, if there are more than two, quotation must have the author’s last name plus the expression. “et al”;

-               quotations with up to three lines must be placed in the body of the text,  in quotes and without italic (that must be used

only to highlight foreign words). Quotations with more than 3 lines must be placed in independent paragraphs, with a 4 cm

indent, font size 10; single spaced, no quotes and not in italic.

-               complete references must be only placed at the end of the text, in alphabetical order, according to ABNT (NBR-6023)

standards;

-               footnotes should be only be the minimum necessary, and when in the body of text, should be indicated in sequential

Arabic numbers, immediately after the correspondent sentence;

-               charts, images and tables must be elaborated and inserted in the body of the text. Images must be sent in color, with

the respective subtitle and footnote number, with its title and author in JPG format.

4.    ANALYSIS, REVIEW AND ARTICLE SELECTION.

Articles sent by e-mail for selection and publication in the 8th edition of “Entre Apas” will be forwarded to the Editorial and

Scientific Board, composed ot the Presidency of “Tribunal de Justiça da Bahia” – TJBA (Justice Court of Bahia), trough

“Decreto Judiciário n.º 176/4.3.2020”, with the participation of its Court of Justice judges João Augusto Alves de Oliveira

Pinto and Julio Cezar Lemos Travessa, judges of the state first instance courts, and public servants.

Articles sent outside the deadline set by UNICORP or sent outside the rules will not be considered for rnwiew and evaluation.

The Editorial and Scientific Board might contact the author whose article show only small incompatibilities with ABNT rules, in

order that he may correct them in a 10 (ten) day deadline counted since initial communication.

The review, evaluation and selection process of the articles will be divided in two stages. In the first phase, it will be checked

if the article fits the editorial line of the “ENTRE ASPAS” 8th edition. If approved, the second stage begins with an analyses by

na antiplagiarism software; then ananonymous reviewer will make his qualitative evaluation, considering: a) scientific

significance; b) originality; c) theoretical and practical foundation; d) critical aspects and appropriateness to the journal’s

editorial line; e) scientific-technicalaccuracy of the featured content. In this second stage, the cut off point will be 60% (sixty per

cent) of the maximum possible grade. If there is a negative review, the article will be sent to another anonymous reviewer,

according to the double-blind peer review system.

At the end of the evaluation, the reviewer will conclude for the approval, approval with mandatory corrections or rejection of the

article.

After the report of approval and/or approval with mandatory corrections, the article will be sent to the Scientific and Editorial

Board for publishing selection.

The articles selected by the Board that do not get published in the 8th edition of “ENTRE ASPAS” will remain in the UNICORP

database for future publications.

The Scientific and Editorial Board will not return the articles recieved to the authors.
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If the article is rejected by the antiplagiarism software, theScientific and Editorial Board will request further informations to the

author.

Exceptionally, invitations to publish may be sent exclusively by theScientific and Editorial Board. Those articles will not undergo

the procedure of analyses, review and selection.

There will not be the right to appeal against the final decision of any stage.

5.    PROMOTION AND DISTRIBUTION

The 8th edition of the “Revista ENTRE ASPAS” will be launched and presented “pro bono” in “.pdf” format, to be accessed

online at the “Portal da Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia”, in the following website: www.tjba.jus.br/

unicorp.

6.    FINAL PROVISIONS

The cases missing from this document will be settled by the Scientific and Editorial Board

UNICORP assumes no liability, nor endorse  the written opinion of authors of the submitted articles, because they do not

necessarily represent the reasoning of the State Justice Court of Bahia.

The publishing of the articles implies in the transfer of copyrights to the Journal. (Annex I)

Additional information can be found at UNICORP, trough the phone numbers 55 71 3312-0586/3312-0872/3312-0371 or by

mail:unicorp@tjba.jus.br.

Salvador, Capital of the State of Bahia, Brazil, december 9rd, 2020.

Court of Justice Judge( Desembargador) Nilson Soares Castelo Branco

Chief Executive of UNICORP

Court of Justice Judge(Desembargador) João Augusto

Alves de Oliveira Pinto

Member of “Revista Entre Aspas” Scientific and Editorial Board.

Court of Justice Judge (Desembagador) Julio Cezar Lemos Travessa

Member of “Revista Entre Aspas” Scientific and Editorial Board.

CONVOCATORIA DE ARTÍCULOS JURÍDICOS Y DE BUENAS PRÁCTICAS PARAPUBLICACIÓN EN LA REVISTA ENTRE ASPAS

8ª CONVOCATORIA – REVISTA ENTRE ASPAS

EL DIRECTOR GENERAL DE UNICORP, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, haciendo uso de las facultades

previstas en el artículo 4 de la Resolución nº 5, de 21 de julio de 2010, llama a magistrados, funcionarios, abogados,

miembros de la comunidad académica e investigadores a participar en la selección y publicación de artículos en la 8ª

edición de la Revista ENTRE ASPAS, que tiene como objetivo la difusión y socialización de conocimientos y experiencias, así

como buenas prácticas desarrolladas en las unidades administrativas y judiciales del Poder Judicial, con el fortalecimiento

de redes de alianzas y relaciones.

 
ANNEX I 

 
STATEMENT 

  

(name), residing at       , ID nº            , states that such person is  the author of the  paper titled 

_  (title of the article), which is personal, that does not have reproduction, even partial, of third parties publications, assuming responsibility for everything 

written, and authorize its publishingin REVISTA ENTRE ASPAS. 

Also states to gratuitously give to REVISTA ENTRE ASPAS the patrimonial rights of the above paper. According to the “Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 

de 1998”.  
  
  
                                                                                                          ,           of                        of 202__. 
  
  
 

(Signature) 
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1.    INTRODUCCIÓN

La iniciativa es una estrategia adoptada por UNICORP para concretar su premisa de estimular la gestión del conocimiento,

una de las principales líneas de actuación de esta Universidad Corporativa. La revista ENTRE ASPAS es una revista de

publicación anual, registrada en IBICT (ISSN: 2179-1805), formada por un cuerpo principal compuesto por Artículos Jurídicos

y Artículos de Buenas Prácticas del Poder Judicial que traducen iniciativas para mejorar el desempeño de las unidades

administrativas y jurisdicciones que pueden compartirse para mejorar la eficiencia del Poder Judicial.

2.    LA LÍNEA EDITORIAL

Considerando las premisas básicas y lineamientos metodológicos de UNICORP que consideran el aprendizaje como un

proceso permanente, con la vida cotidiana como principal fuente, y la voluntad de aprender para construirse, mejorar y

renovar permanentemente, así como los impactos sociales, económicos , aspectos culturales y legales impuestos por la

pandemia de COVID19, una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2

(SARS-CoV-2), los artículos deben discutir los reflejos de la pandemia y de la pospandemia del COVID-19 en Derecho y en

buenas prácticas desarrolladas en el Poder Judicial, en sus unidades administrativas y judiciales.

3.    EL CALENDARIO

Publicación de la convocatoria 10/12/2020

Plazo de envío de artículos 26/02/2021

Difusión de resultados en el sitio web de UNICORP 28/05/2021

4.    PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN

4.1. Los interesados en publicar sus artículos en la Revista ENTRE ASPAS deberán enviar el (los) artículo (s) electrónicamente,

al correo electrónico revistaentreaspas@tjba.jus.br, hasta las 11:59 pm del 26/02/2021, debiendo informar por correo

electrónico datos identificativos del interesado, tales como nombre completo, documento de identificación, profesión, lugar

de nacimiento, teléfono, correo electrónico y domicilio.

- Artículo Jurídico, elaborado en los términos definidos en esta convocatoria, en formato .pdf

- Artículo sobre Buenas Prácticas, elaborado en los términos definidos en esta convocatoria, en formato .pdf

La publicación de artículos en la Revista Entre Aspas implica la cesión de derechos de autor. (Anexo I).

Conozca el contenido completo dela convocatoria y de las reglas de publicación a través del sitio web:https://unicorp.tjba.jus.br/

revistas-entre-aspas/

Se puede obtener información adicional en UNICORP, llamando al (55 + 71) 3312-0586/3312-0872/3312-0371, o por correo

electrónico unicorp@tjba.jus.br.

Salvador-BA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador Nilson Soares Castelo Branco

Director General de la UNICORP

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto

Miembro del Consejo Editorial e Científico de la Revista Entre Aspas

Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Miembro del Consejo Editorial e Científico de la Revista Entre Aspas

ANEXO I 
 

DECLARACIÓN 
  

_____________________________________________________ (nombre y apellidos), 

________________________________(dirección),_________________ (pasaporte o documento de identificación),declara que es el autor/coautor de 

la obra titulada (título del artículo), la cual no es reproducción, aunque sea parcial, de obras de terceros, y asume la responsabilidad de todas las 

manifestaciones y conceptos emitidos, así como autoriza su publicación en la8ª edición de la REVISTA ENTRE ASPAS. Asimismo, declara ceder 

gratuitamente los derechos de propiedad sobre la obra antes mencionada a la REVISTA ENTRE ASPAS, en los términos de la Ley No. 9.610, de 19 

de febrero de 1998. 

  

______________________, de____/___/ 202_. 
  
 
 

(Firma) 


