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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 10h40 

Data: 07/06/2021 

Participantes:  

 

 Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto - Presidente do Conselho Editorial 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; 

 Cristiano Almeida Araújo – Chefe da Consultoria Jurídica da Presidência; 

 Tuany Silva Andrade – Secretária-Geral da Unicorp; 

 Luciana de Oliveira Monteiro - Assessora Gabinete de Desembargador; 

 Priscilla Fortunato – UNICORP; 

 Thaís Felippi Pimentel – Diretoria de Primeiro Grau.  

 

 
Registro Fotográfico 
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Atividade 

 

Aos 07 dias do mês de junho do corrente ano, compareceram à reunião por videoconferência, 
realizada pelo aplicativo Lifesize, às 9h, o Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto - 
Presidente do Conselho Editorial e Científico; 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 Juiz de Direito 

Fábio Alexsandro Costa Bastos, e o Servidor Pedro Silva Vivas.  
 

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Presidente do Conselho Editorial da 

Revista Entre Aspas, iniciou a assentada cumprimentando os participantes da reunião e informou ter 

tomado a iniciativa de convidar o Desembargador Nagib Slaibi Filho, e o mesmo enviou o artigo 

com de maneira muito solicita. Informou ainda que, foi alegremente surpreendido com o contato do 

Professor Ricardo David Rabinovich-Berkman, Coordenador do Doutorado da UBA, noticiando que 

provavelmente alguns Professores Latino-americanos enviarão em espanhol suas contribuições para 

a Revista. Feitos esses comentários, franqueou a palavra aos demais presentes. 

A Secretária-Geral da Unicorp, Tuany Andrade , pediu a palavra, cumprimentou a todos, infor-

mou que a Juíza Rita Ramos pediu para avisar que teve um imprevisto, e que o Conselho pudesse ser 

dado andamento à pauta, que ela entraria na reunião em instantes. Dito isso, passou a palavra à servi-

dora Priscilla Fortunato, para dar informações acerca das diligências para a publicação do resultado. 

 

A servidora Priscilla Fortunato informou que foram recepcionados 15 artigos para avaliação, dos 

quais 07 foram classificados para publicação.  

 

O Juiz Adrianno Sandes pediu a palavra e perguntou quantos artigos de convidados foram recepci-

onados. 

 

A servidora Priscilla Fortunato informou que foram recepcionados 13 artigos de convidados, tota-

lizando 20 artigos para publicação na Revista. Sobre as diligências para a publicação do resultado, 

declarou a data prevista no edital, qual seja, 28.06, e questionou se deveria ser feita uma relação 

constando apenas os aprovados, ou se deveria constar todos os que enviaram artigos com os respecti-

vos resultados, ponderando entender ser melhor apenas os aprovados. 

 

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto pontuou que antes do Conselho delibe-

rar sobre tal questão, gostaria que fosse ampliado o prazo da prorrogação de 28.06 para 03.07, tendo 

em vista que, como noticiado no início da reunião, os Professores Latino-americanos ainda irão envi-

ar suas contribuições. 

 

O Juiz Ricardo Augusto Schmitt pediu a palavra, e sugeriu que essa prorrogação fosse feita até o 

dia 09.07, o que corresponderia a um prazo de 10 dias, além de permitir mais uma reunião do Conse-

lho, no dia 05.07 (primeira segunda-feira de julho), para ajustar eventuais pendências anteriores à 

publicação do resultado. 

 

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto concordou com a sugestão, e passou a 

palavra à Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho. 
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A Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho cumprimentou a todos, e deu andamento à pauta, noti-

ciando que conversou pessoalmente com o Dr. Cristiano Araújo, Chefe da Consultoria Jurídica do 

TJBA, sobre a situação do Professor Flávio Tartuce, e o mesmo fez contato com o referido Professor, 

ajustando o envio de um termo mais simples para não inviabilizar a publicação do artigo, mas tam-

bém resguardar o Tribunal. Que convidou o Dr. Cristiano para a presente reunião, para dar mais notí-

cias sobre o andamento da questão. Rememorou os demais pontos da pauta quanto às questões práti-

cas que deveriam ser ajustadas para a publicação do resultado. 

O Juiz Pablo Stolze pediu a palavra, saudou a todos, e iniciou parabenizando o Desembargador Pre-

sidente do Conselho pelo convite feito ao Desembargador Nagib Slaibi Filho. Concordou com a dila-

ção do prazo para a publicação do resultado, e reforçou a ideia de não tornar público o nome dos 

candidatos reprovados. Sugeriu que fosse encaminhado apenas um e-mail para os mesmos, de forma 

polida, que os artigos não puderam ser aproveitados.  

 

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto concordou com a ponderação e sugeriu 

que fosse feito um e-mail agradecendo pela colaboração, mas que infelizmente, a maneira como foi 

exposta não se enquadra nos objetivos desta revista, mas que o Conselho está aberto para receber tal 

contribuição em oportunidades futuras. Passou a palavra para à Juíza Rita de Cássia Ramos de Carva-

lho para dar prosseguimento à reunião. 

 
A Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho informou que todos os pontos da pauta foram 
vencidos, exceto a questão do Dr. Flávio Tartuce, e passou a palavra ao Dr. Cristiano Almeida 

Araújo. 
 

O Chefe da Consultoria Jurídica do Tribunal, Cristiano Almeida Araújo, cumprimentou a todos 
e informou que fez contato telefônico com o Professor Flávio Tartuce, que foi muito cortês e 
declarou estar muito feliz em colaborar. O único óbice pontuado pelo Professor foi o ineditismo do 

artigo, mas Dr. Cristiano relatou que levou ao conhecimento do Professor Tartuce toda a 
preocupação do Conselho em contar com contribuição tão valiosa, e que o não ineditismo do artigo 

não seria um problema, sendo necessário apenas um termo para eximir o Tribunal em relação à 
cessão de direitos do texto à outra instituição. Pontuado isto, o Professor Tartuce concordou em 
assinar um novo termo. Neste momento foi apresentado o novo termo produzido pela Consu, para 

validação entre os Conselheiros, que validaram de plano.  

 

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto parabenizou o Dr. Cristiano Araújo pelo 
termo e devolveu a palavra à Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho. 

 

A Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho informou que todos os pontos da pauta foram 
devidamente tratados. 

 

  
O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto agradeceu a todos e encerrou a reunião. 

 
DELIBERAÇÕES: 

 

 A servidora Priscilla Fortunato enviará o termo aprovado em reunião para o Professor Flávio 
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Tartuce; 

 A Unicorp diligenciará errata de alteração de data do resultado final para publicação em 

Diário Oficial; 

 A publicação do resultado final será feita no dia 09.07, tendo em vista a expectativa de 

recebimento de novos artigos trazida pelo Desembargador João Augusto. 

 A próxima reunião foi agendada para o dia 05/07/2021, 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. 


