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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:  

10h às 11h30 

Data: 01 de 

fevereiro de 

2021 

Participantes: 

 

 Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto - Presidente do Conselho Edi-

torial e Científico; 

 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 Paulo Roberto Santos Oliveira; 

 Juiz Pablo Stolze Gagliano; 

 Juiz Ricardo Augusto Schmitt; 

 Luciana de Oliveira Monteiro - Assessora Gabinete de Desembargador; 

 Therpyschore Quirino – Unicorp; 

 Viviane Chaves – UNICORP. 

 
 

Atividade 

 
 
No dia 01/02/2021, compareceram à reunião por videoconferência, realizada pelo aplicati-

vo institucional Lifesize, no ambiente virtual do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas, 

extensão de número 3950018, com início às 10h, o Desembargador João Augusto Alves 

de Oliveira Pinto, Presidente do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas, conforme De-

creto Judiciário n.176, publicado no DJE de 04/03/2020, juntamente com os participantes 

acima indicados, para discussão da pauta mensal referente ao Conselho.  

Para fins de registro, foram justificadas as seguintes ausências: Juiz de Direito Fábio 

Alexsandro Costa Bastos, que está despachando com o Presidente desta Corte Esta-

dual, o Secretário da SEPLAN, Pedro Vivas, em razão de outro compromisso inadiável, 

e a Secretária-Geral da Unicorp, Tuany Andrade, por estar acompanhando a aula da 

turma B, no Curso de Formação Inicial (moderação de microfones, chat e apresentação 

de expositores). 
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Registro Fotográfico 

 

 
 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Presidente do Conselho Editori-

al da Revista Entre Aspas, iniciou a assentada cumprimentando os participantes da reuni-

ão e passou a palavra à Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho. 

 

Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho informou que será apresentado aos inte-

grantes do Conselho o feedback relativo aos artigos que já foram recebidos dos convida-

dos e dos juristas candidatos, sendo compartilhada a tela e efetuada a leitura dos artigos já 

recepcionados pela Unicorp até a presente data, conforme a seguir: 

1. 19/01/2021 – Fabíola Canedo: Ética na governança da proteção de dados pessoais na 

pandemia da covid19 e o uso de tecnologias de vigilância e monitoramento em 

massa. 

2. 19/01/2021 - Marcelo Elias Naschenweng: A resposta do Direito, processo e 

conteúdo, desde a interrogante advinda da surpresa da pandemia 

3. 20/01/2021 - Aline Payonki: Destituição do Poder Familiar e Maternidade 

Socioafetiva 

4. 20/01/2021 - Carlos Elias de Oliveira (Convidado): O coronavírus, a quebra 

antecipada não culposa de contratos e a revisão contratual: o teste da vontade 

presumível. 

5. 20/01/2021 - Cesar Peghini (Convidado): Os efeitos da covid-19 nos contratos de 

locação de bens móveis 

6. 21/01/2021 - Andre Arnt (Convidado): Pneumotórax. ou: um primeiro comentário 

ao redimensionamento de prestações em contratos de locação comercial devido à 

pandemia de covid-19. 

7. 21/01/2021 - Flávio Tartuce (Convidado): A Lei n. 14.010/2020 e os tratamentos 

relativos ao direito de família e das sucessões 

8. 25/01/2021 – Calderón (Convidado): O Amor em tempos de pandemia: efeitos nos 

relacionamentos afetivos1” 

9. 25/01/2021 – Paulo Nalin e Rafaela Nogaroli (Convidado): Contratos de prestação 

de serviços médicos à distância durante a pandemia da covid-19: a necessidade de 

um novo olhar para a aferição da culpa médica e da violação do dever de informação 

10. 25/01/2021 - Líbera Copetti e Maici Barbosa (Convidado): Exercício do direito à 

convivência familiar em situações extremas: princípio do melhor interesse da 

criança e colisão de direitos fundamentais 

11. 26/01/2021 - Rômulo Moreira (Convidado): E agora, mundo? 
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12. 29/01/2021 – Renata Carvalho Reis: Direito, Comunicação e Acesso à justiça: o 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia na perspectiva da acessibilidade às pessoas 

surdas. 

 

Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho acrescentou que um dia antes da reunião 

recepcionou mensagem de dois Conselheiros do CNJ, Cons. Mario Guerreiro e o Cons. 

André Godinho, que confirmaram a remessa de artigos para a Revista. Recebeu, ainda, 

uma mensagem do Diretor da ESMAT, Desembargador Marco Villas Boas, na qual infor-

mou que irá colaborar com a nossa Revista. 

 

Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho informou, ainda, que todos os Diretores das 

Escolas Judicias recepcionaram o Ofício-convite encaminhado pela Unicorp e que ainda há 

algumas pendências com relação aos convidados, em número de 5 ou 6 Ofícios, que fo-

ram indicados na última semana, a saber, a Juíza Renata Gil da AMB, e o assessor do Mi-

nistro Luiz Fux, Sr. Anderson Gabriel, que serão encaminhados pela Escola. 

Registrou desculpas ao Desembargador João Augusto pela quantidade de Ofícios encami-

nhados para assinatura, mas reforçou que são referentes aos Convidados do Conselho, 

bem como das autoridades que participaram de Eventos Educacionais promovidos pela 

Unicorp em 2020. 

 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto registrou que está em período 

de férias individuais, mas que é uma satisfação participar desta reunião com Colegas e 

Servidores tão ilustres. Conforme comprometeu-se com o Presidente desta Corte Estadual, 

Desembargador Lourival Almeida Trindade, mesmo de férias continuaria a contribuir com o 

Tribunal, não havendo o que falar quanto a incômodo. Registrou elogios ao trabalho exer-

cido pela Coordenadora-Geral da Unicoro e sua equipe, sobretudo ao trabalho excelente 

do Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, Diretor-Geral da Unicorp. 

Informou que ainda não manteve o contato “pessoal” com o Professor Keith Rosenn, Coor-

denador dos Cursos de Extensão Universitária para a América Latina da University of Mi-

ami School of Law. Que mandou e-mail com o edital em inglês e português, e que acredita 

que o mesmo irá colaborar com a Revista. Teve conhecimento que está de férias, mas já 

mandou há 10 dias para o e-mail institucional o material indicado, esclarecendo inclusive 

que o exame do artigo não se aplica aos Convidados, devendo apenas seguir os nossos 

padrões de publicação.  

Pontuou, ainda, que contatou o professor Ricardo Rabinovich Berkman, Coordenador Ge-

ral do Doutorado da UBA (lá tem colegas do Equador, Chile, Peru, Paraguai, Angola, Ca-

nadá e França), e que o mesmo ficou entusiasmado com a nossa Revista Entre Aspas, 

comprometendo-se a fazer um esforço para encaminhar um artigo de sua autoria. 

Adicionou que tem uma professora de Direito Civil e Introdução a Ciência do Direito, muito 

conhecida no Equador, Sra. Marta Varela, que está muito interessada no edital da nossa 
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Revista e que irá submeter-se ao exame da nossa equipe, e não se surpreenderia se re-

cepcionássemos um trabalho dela, assim como do professor de Direito de Sorocaba, Sr. 

Marco Furlan, que possui mestrado e está fazendo curso preparatório para o doutorado. 

Assim, sinalizou o aguardo dessa participação internacional. Registrou que o presente edi-

tal está sendo uma oportunidade em dar uma dimensão internacional à Revista Entre As-

pas e que tal conquista será de muita valia para a Unicorp e para o Tribunal de Justiça. 

Sinalizou o convite feito à professora Laura Loren, Doutora em Sociologia e Doutora em 

Direito, Especialista nos direitos das Crianças e dos Adolescentes, tendo a mesma infor-

mado que está muito atarefada com as outras teses que ela orienta, mas ficou de analisar 

a possibilidade de contribuir conosco. 

Informou ainda que o Professor Ricardo repassou as informações sobre a Revista para um 

professor de Girona (Itália), então vamos aguardar as contribuições. 

 

Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho registrou tratar-se de ótimas notícias para a 

nossa Revista Entre Aspas.  

 

Doutora Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer manifestou-se para acompanhar o De-

sembargador quanto aos elogios à equipe da Unicorp, pois há menos de um mês (na últi-

ma reunião) ainda não tinham artigos para a Revista, e hoje já temos 12 artigos recebidos, 

mais 3 confirmados. Parabeniza a todos os membros do Conselho que tem compartilhado 

no grupo de whatsapp a confirmação de tantos outros convidados que participarão da Re-

vista e que no presente momento já temos uma quantidade excelente de artigos, sobre 

temas diversos. Registrou, por fim, que a presença do Desembargador João Augusto à 

frente deste Conselho inspira credibilidade e serve de estímulo aos convidados e juristas 

que já mandaram seus trabalhos para compor a Revista. 

 

Doutor Pablo Stolze Gagliano registrou agradecimento ao trabalho da Unicorp e de todos 

do Conselho, acrescentou que a história está se repetindo, que será uma revista de altís-

simo nível com juristas convidados. Sinalizou que no campo do direito privado já temos 

uma quantidade boa de juristas, que não irá mais promover convites, mas que se for ne-

cessário posteriormente, estará à disposição. Informou ao Desembargador João Augusto 

que acaba de encaminhar, pelo e-mail institucional, o Código Civil Chinês, traduzido para o 

inglês, para fins de conhecimento referente à seara contratual. 

 

Após passada a palavra para a Doutora Rita de Cássia Ramos de Carvalho, foi informa-

do que os pontos da pauta foram finalizados, restando agendada a próxima reunião para 

a primeira segunda-feira do mês de março, o dia 01/03/2021. 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião por videoconferência. Eu, Vivia-

ne Souza chaves, servidora, lavrei a presente Ata de Reunião. 


