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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:  
09h00 às 10h30min 

Data: 
01/08/2022 

Participantes:  
 Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes - Vice-Presidente do Conselho Editorial e 

Científico da Revista Entre Aspas; 
 Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira - Coordenador-Geral da Unicorp; 
 Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Juíza Assessora Especial da Presidência II; 
 Juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer; 
 Juiz Ricardo Augusto Schmitt; 
 Juiz Marcelo José Santos Lagrota Félix; 
 Juiz Adrianno Espíndola Sandes; 
 Juiz Pablo Stolze Gagliano; 
 Juiz Gustavo Teles Veras Nunes; 
 Marcus Vinícius Fernandes - Secretário-Geral da Unicorp; 
 Luciana de Oliveira Monteiro - Assessora de Gabinete de Desembargador; 
 Pedro Silva Vivas – Secretário de Planejamento e Orçamento; 
 Ângelo Martins Paraíso - representando Viviane da Anunciação Souza, Diretora de Primeiro 

Grau; 
 Priscilla Viana Fortunato – Unicorp; 
 Edilucio Fernandes - Unicorp. 

 
 

Registro Fotográfico 
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Atividade 

 
Ao primeiro dia do mês de agosto do corrente ano, compareceram à reunião por videoconferência, 
realizada pelo aplicativo Lifesize, às 09:00h, o Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes - Vice-
Presidente do Conselho Editorial e Científico, o Juiz de Direito Paulo Roberto Santos Oliveira - 
Coordenador-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 da Revista 
Entre Aspas, a Juíza Cláudia Valéria Panetta Pereira, o Juiz Ícaro Almeida Matos, Assessor Especial 
da Presidência I, Pedro Silva Vivas – Secretário de Planejamento e Orçamento e, por fim, a Diretora 
de Primeiro Grau Viviane da Anunciação Souza, que indicou o servidor Ângelo Martins Paraíso para 
representar a DPG. 

 
Iniciados os trabalhos sob a Presidência do Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes, Vice-
Presidente do Conselho Editorial e Científico da Revista Entre Aspas, que recebeu as boas-vindas 
dos presentes, solicitou ao Coordenador-Geral da Unicorp, Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira, 
que apresentasse os itens da pauta. 

O  Coordenador-Geral da Unicorp, Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira fez uma síntese dos 
preparativos para o lançamento da 9ª edição da  Revista Entre Aspas. Em seguida, tratando do 
primeiro item da pauta, informou que os todos os artigos já foram revisados pela professora 
contratada, sendo 16 artigos de convidados e 07 arquivos de candidatos. 

Quanto ao processo de diagramação da 9ª Edição da Revista Entre Aspas, objeto do segundo item da 
pauta, tendo em vista o exíguo prazo concedido para que a ASCOM apresentasse uma "boneca da 
revista", informou que foi enviado um único artigo, como modelo a ser diagramado, solicitando que 
o foco fosse na criação da capa sugerida para a 9ª Edição, uma vez que, havia a necessidade de 
aprovação nesta reunião com o objetivo de não se atrasar o cronograma da revista. 

Ato contínuo, foram apresentadas as opções recebidas como sugestão da ASCOM. Foi solicitado 
pelos presentes que também fossem mostradas as capas das edições anteriores. Ressaltou-se que até a 
6ª Edição houve uma padronização gráfica da capa. Contudo, nas edições seguintes, houve uma 
mudança na linha gráfica primeiro, na 7ª Edição por ser comemorativa e, na seguinte, 8ª Edição, por 
buscar uma linha gráfica mais moderna e que simbolizasse o momento enfrentado pela pandemia. O 
Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes, sugeriu que em se tratando de manter a identidade da 
revista, caso não haja uma decisão anterior neste sentido em adotar um padrão das capas anteriores, 
que fosse adotada a partir desta edição o layout apresentado pela ASCOM alterando-se apenas as 
cores a cada edição. Os demais conselheiros se manifestaram no mesmo sentido, ratificando a opção 
sugerida pela ASCOM, sendo também a preferida pelo Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes, 
fortalecendo assim, a identidade da revista. (Anexa). 
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Sobre o processo de impressão da 8ª Edição e das edições anteriores às quais só houve versão digital, 
o Coordenador-Geral da Unicorp, Juiz Paulo Roberto Santos Oliveira, informou que o processo 
licitatório de contratação do fornecedor de serviços gráficos, pelo Tribunal, já foi totalmente 
concluído, e que a Unicorp enviará os arquivos das edições que serão impressos. Para essas edições, 
serão impressos a quantidade de exemplares suficiente para os autores, para o Conselho Editorial e 
para a Unicorp manter em suas estantes e em arquivo.  

Restou aprovado que para a 9ª Edição, que deverão ser fornecidos 05 exemplares para os autores, de 
um total de 250 exemplares impressos. Os demais exemplares serão enviados aos desembargadores, 
conselheiros da revista e arquivo da Unicorp. 

Por fim, no último item da pauta que tratou das diligências quanto ao lançamento da 9ª Edição, ficou 
prevista a data da segunda reunião do Tribunal Pleno: 24/08/2022.  

Após diálogos, o Conselho Editorial e Científico da Revista Entre Aspas deliberou: 

 Envio de convites para os autores, convites para a participação dos Desembargadores no 
Pleno quando do lançamento e, verificar com a ASCOM para, assim como na edição anterior, 
a possibilidade da edição de um vídeo do lançamento da revista.  

 Envio do convite de lançamento para os todos os Conselheiros para que eles divulguem nas 
suas Redes Sociais e, através da Juíza Rita de Cássia Ramos, a AEP2 fazê-lo junto aos 
demais Tribunais e CNJ mostrando a importância da revista baiana. Divulgação da mesma 
forma, pela UNICORP, para as escolas judiciárias. 

 Próxima reunião do Conselho prevista para o dia 05/09/2022, às 9:00 horas, mediante 
homologação do Eminente Desembargador Presidente, João Augusto de Oliveira Pinto. 

 Enviar todas as informações desta 9ª Edição ao Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes 
para conhecimento. 

 Previsão de enviar até a próxima segunda-feira, dia 08 de agosto aos Conselheiros a atual 
situação do cronograma. 

Em virtude de outro compromisso do Presidente em exercício, Des. Geder Luiz Rocha Gomes, o 
Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira, agradeceu a presença de todos, em especial ao Des. Geder 
Luiz Rocha Gomes pela sua primeira participação e lembrou da ausência do Desembargador João 
Augusto Alves de Oliveira Pinto, que se encontra de férias. Por fim, dando por satisfeitos e atendidos 
os assuntos abordados na pauta prevista declarou encerrada a reunião. 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião por videoconferência. Eu, Edilúcio 
Fernandes, servidor da Unicorp, lavrei a presente Ata de Reunião. 


