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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:  

09h às 09h17 

Data: 05/07/2021 

Participantes:  

 

 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 Pablo Stolze Gagliano; 

 Juiz Ricardo Augusto Schmitt; 

 Tuany Silva Andrade – Secretária-Geral da Unicorp; 

 Luciana de Oliveira Monteiro - Assessora Gabinete de Desembargador; 

 Pedro Silva Vivas – Secretário de Planejamento e Orçamento; 

 Thaís Felippi Pimentel – Diretoria de Primeiro Grau; 

 Priscilla Fortunato – UNICORP 

 

 

Registro Fotográfico 

 

 
 

Atividade 

 

Aos 05 dias do mês de julho do corrente ano, compareceram à reunião por videoconferência, 

realizada pelo aplicativo Lifesize, às 9h, a Juíza de Direito Rita de Cássia Ramos de Carvalho – 

Coordenadora-Geral da Unicorp, além dos Magistrados e servidores acima indicados, para reunião 

ordinária do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas. Ausentes justificadamente o Desembargador 

João Augusto Alves de Oliveira Pinto - Presidente do Conselho Editorial e Científico, o Juiz de 
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Direito Fábio Alexsandro Costa Bastos e o Juiz de Direito Paulo Roberto Santos de Oliveira.  

 

A Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho cumprimentou a todos, e iniciou a reunião lendo o e-

mail de justificativa do Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, que não pôde comparecer por 

estar em período de aulas do Doutorado em Direito da UBA-Universidade de Buenos Aires, institui-

ção federal da República Argentina, momento em que está em gozo de férias individuais. A seguir, 

rememorou os pontos da pauta, quais sejam: 1) validação da lista final de artigos para publicação do 

resultado; e 2) definição de data para a publicação da Revista. Pontuou que para a definição da data 

de publicação da Revista seria necessário um prazo mais alargado em virtude de disponibilidade da 

ASCOM. Fez a leitura da lista com o Resultado Final, para a validação de todos os Conselheiros pre-

sentes. Sugeriu que após a publicação do resultado, deveria ser um expediente com linguagem bem 

cordial para os que não foram selecionados, agradecendo a participação e colocando a Revista à dis-

posição numa outra oportunidade. Sugestão acatada por todos. 

O Juiz Adrianno Sandes sugeriu que a publicação da Revista poderia ocorrer no dia 11.08, por ser 

uma data comemorativa (Dia do Magistrado / Dia da Justiça), e ter ainda a possibilidade de ser reali-

zada uma reunião do Conselho no dia 02.08, para validações finais que se fizerem necessárias à pu-

blicação.  

O Juiz Ricardo Schmitt pontuou ainda que a data sugerida pelo Juiz Adrianno Sandes possibilitaria 

a participação do Des. João Augusto, que já teria retornado das férias.  

A Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho ponderou apenas que como a publicação é feita pela 

ASCOM, seria necessário cerificar se a mesma poderá atender a demanda dentro deste prazo. 

 

O Servidor Pedro Vivas destacou que a ASCOM precisaria apenas enviar alguns modelos de 

diagramação antes de realizar a publicação, para que o Conselho pudesse escolher aquele que se 

adequasse melhor ao gosto de todos com a aprovação final do Des. João Augusto, não sendo 

necessário esperar até o dia 02.08 para a aprovação. 

 

A Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho informou que conversaria também pessoalmente com 

Moisés Bisesti de Queiroz, Assessor de Comunicação da Presidência, para ressaltar a importância de 

realizar a publicação na data sugerida pelo Juiz Adrianno Sandes e acatada pelos presentes. Assim, 

declarou que todos os pontos da pauta foram devidamente tratados, agradeceu a todos e encerrou a 

reunião. 

 

DELIBERAÇÕES: 

 

 Publicação do Resultado Final apresentada na reunião; 

 Expediente de agradecimento para todos aqueles que não tiveram seus artigos acolhidos; 

 Expediente para solicitar à ASCOM a formatação da Revista, bem como a apresentação de 

duas propostas de diagramação, que serão enviadas por e-mail e grupo de whatsapp do 

Conselho Editorial, para que todos tenham prévio conhecimento e se manifestem; 

 A próxima reunião foi agendada para o dia 02/08/2021, às 9h. 

 

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião por videoconferência. Eu, Priscilla Viana 

Fortunato, servidora, lavrei a presente Ata de Reunião. 


