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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: 13/09/2021 

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; 

 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 
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Atividade 

 

Aos 13 dias do mês de setembro 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 a Secretária-Geral da Unicorp Tuany Silva Andrade. 

 

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 passando a 

palavra para a Coordenadora-Geral da Unicorp a juíza Rita de Cássia Ramos Carvalho que discorreu 

sobre as pautas da reunião em questão. 

 

A Coordenadora-Geral da Unicorp, a juíza Rita de Cássia Ramos Carvalho, inicia a sua fala 

parabenizando ao Desembargador João Augusto de Oliveira Pinto pela moção de congratulação pelo  

aniversário da festejada e respeitada Universidade em Buenos Aires(UBA) e em seguida, fez a leitura 

dos dois pontos da pauta da reunião: primeiro, os desdobramentos do lançamento da 8ª edição da 

Revista Entre Aspas e segundo ponto, avaliar melhor momento e possíveis temas para a próxima 

edição. Antes de iniciar a discussão dos pontos da pauta, solicitou à servidora Priscilla Fortunato que 

exibisse em tela a localização de acesso à Revista Entre Aspas no site da Unicorp para que todos os 

presentes pudessem acessar e localizar a nova edição da revista em tela. 

 

A servidora Priscilla Fortunato compartilhou a tela e apresentou todo o caminho para se chegar à 

Revista desde o portal eletrônico do Tribunal, até a página onde está hospedada a 8ª edição da 

Revista Entre Aspas.  

 

A Juíza Rita de Cassia Ramos Carvalho retoma a palavra, argumentando sobre as respostas 

positivas de magistrados em relação as edições da Revista Entre Aspas. A coordenadora-geral 

sugeriu ao Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Presidente do Conselho Editorial 

da Revista Entre Aspas, que fosse encaminhado um ofício para todos os magistrados e servidores, 

informando a data de publicação da Revista Entre Aspas, com o intuito de uma grande publicidade 

através de “Malas Diretas”. 

 

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

Revista Entre Aspas concordou com a sugestão da Juíza coordenadora-geral Rita de Cassia Ramos 

Carvalho juntamente com os demais participantes. 

 

A Juíza Patrícia Cerqueira pediu a palavra para parabenizar o lançamento, destacando a facilidade 

que o site apresenta para os interessados terem acesso as publicações da Revista Entre Aspas. A 

doutora ainda sugeriu que, fosse colocado o link da publicação no ofício para facilitar ainda mais o 

acesso de todos à Revista Entre Aspas. 

 

A Juíza Rita de Cassia Ramos Carvalho passou a discorrer sobre o segundo tema da pauta da 

reunião, salientando sobre o desejo de antecipar as providências para a nova edição da Revista Entre 
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Aspas. Relembrou a dificuldade em produzir a edição de número 8 da Revista, devido ao período 

pandêmico, mas destacou também a qualidade da nova edição publicada. Sugeriu a todos que 

previamente fossem levantados novos temas para a próxima edição da revista, para que pudessem ser 

analisados na próxima reunião. Dito isso, passou a palavra para o Sr. Desembargador João Augusto.  

 

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto concordou e elogiou as sugestões da 

Doutora Patrícia Cerqueira. Em seguida, elogiou a equipe do Conselho Editorial da Revista Entre 

Aspas, na pessoa da Coordenadora-Geral, Dra. Rita de Cassia Ramos Carvalho e também à equipe 

Unicorp. O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, seguiu parabenizado o Presidente 

do Tribunal de Justiça, Desembargador Lourival Almeida Trindade, pelo apoio irrestrito à revista,  

ao Reitor da Unicorp, o Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, juntamente com o Vice-

Diretor, o Desembargador José Aras, pelo brilhante trabalho à frente da Escola Judicial. Em seguida, 

passou a palavra ao Juiz Ricardo Schmitt. 

 

O Juiz Ricardo Augusto Schmitt concordou com a proposta da Dra Rita Ramos e acrescentou  a 

importância de antecipar a produção da próxima edição da Revista Entre Aspas. Discorreu sobre a 

atualidade dos artigos e destacou ter recebido diversos elogios sobre a 8ª Edição da Revista. 

Posteriormente passou a palavra ao Juiz Adriano Sandes. 

 

O Juiz Adriano Sandes iniciou a palavra parabenizando a todos os participantes pelo lançamento da 

revista Entre Aspas, citando o Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, o Des Nilson 

Castelo Branco, a Juíza Coordenadora-Geral da Unicorp, Dra. Rita de Cássia Ramos Carvalho, e 

toda equipe Unicorp. Discorreu sobre a ideia da possibilidade de indexar a Revistas Entre Aspas em 

sistemas de publicações como a Sciello, sites e aplicativos que façam buscas de trabalhos científicos, 

para tentar ingressar com a Revista dentro destes diretórios. Para tanto, o juiz Adriano Sandes 

aconselha pesquisar as normas destes meios para a adequação da Revista Entre Aspas e logo após, 

submetê-la aos processos de indexação. 

 

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, agradeceu ao juiz Ricardo Schmitt e ao 

juiz Adriano Sandes, declarando que a conquista destes resultados pertence a todo o Conselho 

Editorial da Revista Entre Aspas. Ainda em sua fala, informou que pensa em convidar o ministro 

Ayres Brito, um dos maiores constitucionalistas do país para escrever um artigo para a próxima 

edição da Revista, já tendo iniciando uma conversa com a assessoria do Ministro, prometendo ligar 

para o mesmo. Informou também sobre a repercussão da Revista Entre Aspas na comunidade 

científica jurídica Argentina. Destacando os comentários do professor da UBA Doutor Ricardo 

David Rabinovich-Berkman, que escreveu para o Desembargador João Augusto Alves de Oliveira 

Pinto, explicitando o seu encanto pela Revista Entre Aspas. O Desembargador João Augusto Alves 

de Oliveira Pinto, ainda registrou a possibilidade de convite ao Dr. Ricardo Rabinovich para 

participar da próxima edição. O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, comentou 

ainda os elogios feitos pelo Dr. Ricardo Rabinovich à Juíza Coordenadora-Geral da Unicorp, Rita de 

Cassia Ramos Carvalho, destacando que ela se encontra entre as pessoas que ele admira. Dando 

continuidade, passou a palavra à Juíza Rita de Cassia Ramos Carvalho. 

 

A Juíza Rita de Cassia Ramos Carvalho agradece os elogio e passa a palavra para a Doutra 
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Patrícia Cerqueira. 

 

A Juíza Patrícia Cerqueira descreve a importância do Desembargador João Augusto Alves de 

Oliveira Pinto, para toda a equipe editorial da Revista Entre Aspas. Concordou com as ideias dos 

juízes Ricardo Schimitt e Adriano Sandes sobre a indexação da Revista Entre Aspas nos diretórios de 

pesquisas acadêmicas. Aduziu ainda a importância dos temas à serem pensados para a próxima 

edição, e ressaltou a importância de serem contemporâneos e abrangentes em relação às áreas do 

direito. Em seguida compartilhou duas ideias sobre temas que havia pensado, são esses: 1- Direito, 

Democracias e Riscos e 2- Direito em Tempo de Inovação.  

O Juiz Paulo Roberto Santos Oliveira pediu a palavra para parabenizar a todos pelo empenho e 

trabalho desenvolvido na Revista Entre Aspas. Concordou com as iniciativas abordadas pelos 

colegas Ricardo Schimitt, Adrianno Sandes e Patricia Cerqueira e ponderou que a escolha dos temas 

da da próxima edição da Revista Entre Aspas fossem observados com cautela, posto que o período 

pandêmico ainda não se encerrou. 

 

A Assessora Luciana de Oliveira Monteiro pediu a palavra ao tempo em que também parabenizou 

a todos pela nova edição da Revista Entre Aspas. Disse acreditar que a Revista tem plenas condições 

de avançar a um nível de certificação acadêmica que fomente o entusiasmo de grandes juristas a 

publicarem com reconhecimento cientifico certificado, que estimule o público acadêmico nacional e 

internacional a fazer publicações na Revista Entre Aspas. Seguindo sua fala, concordou com os 

demais, no sentido de avançar buscando obter a indexação necessária. Sugeriu ainda um 

levantamento do calendário aplicado à preparação e publicação da 8ª Edição para que o Conselho 

pudesse projetar as novas datas para a próxima edição. 

 

O Juiz Marcelo José Santos Lagrota Félix agradeceu e elogiou todos os colegas, em especial o 

Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto e a Dra Rita de Cassia Ramos Carvalho, ao 

tempo que sugere o incentivo aos novos Magistrados que tomaram posse a apresentarem trabalhos 

para a publicação na próxima edição da Revista Entre Aspas.  

 

A Juíza Rita de Cassia Ramos Carvalho indagou se os presentes possuíam mais colocação a ser 

feita e agradeceu a participação de todos, informando o esgotamento da pauta. 

 

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto manifestou a sua satisfação em ter todos 

os presentes como membros do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas, agradeceu a todos e 

encerrou a reunião. 

 

 

DELIBERAÇÕES: 

 

 Elaboração de expediente constando o link de acesso da 8ª edição da Revista Entre Aspas, a 

ser encaminhado aos magistrados e servidores por mala-direta; 

 Elaboração de calendário com base no calendário realizado para a 8ª Edição; 

 Buscar meios de indexar a Revista Entre Aspas em fontes de pesquisas acadêmicas. 

 Próxima reunião: 04/10/2021. 
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Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião por videoconferência. Eu, Priscilla Viana 

Fortunato, servidora, lavrei a presente Ata de Reunião. 


