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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 09h30 

Data: 
11/07/2022 

Participantes:  
 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 Gabinete de Desembargador; 
 Pedro Silva Vivas – Secretário de Planejamento e Orçamento; 
 Viviane Souza - DPG 
 Priscilla Viana Fortunato – Unicorp; 

 
 

Registro Fotográfico 
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Atividade 
 
Aos 11 dias do mês de julho do corrente ano, compareceram à reunião por videoconferência, 

realizada pelo aplicativo Lifesize, às 09:00h, 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 e o  Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes - Presidente e 

Vice-Presidente, respectivamente, do Conselho Editorial e Científico da Revista Entre Aspas, a Juíza 

Cláudia Valéria Panetta Pereira e o Juiz Ícaro Almeida Matos, Assessor Especial da Presidência I. 

  

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

 Quanto aos Instrumentos de Cessão de Direitos autorais que ainda não foram enviados pelos autores 

convidados, ficou estabelecido que a Secretaria aguardará até a próxima sexta-feira, dia 15, onde 

neste período os responsáveis pelos convites, farão os contatos no sentido de solicitar o envio dos 

respectivos instrumento. Restou combinado, caso não sejam recebidos até aquela data, a Priscilla 

Fortunato dará conhecimento ao Coordenador-Geral da Unicorp, Juiz Paulo Roberto Santos Oliveira, 

o qual tomará as devidas providências no sentido de contatar os conselheiros responsáveis pelo 

acompanhamento, quais sejam o Des. Júlio Travessa e os Juízes Patrícia Kertzman e Pablo Stolze. 

 

 Relativo ao segundo item da pauta que tratou da necessidade de contratação externa para a revisão 

ortográfica dos textos e adequação às normas da ABNT, foi informado que houve a necessidade de 

reiniciar um novo processo de contratação em razão da professora que já estava em tratativas ter 

declinado do trabalho em função de problemas familiares. Contudo, já está em análise no Depto 

Financeiro a contratação de uma nova revisora, a Profa. Dra. Fabiana Prudente, e que o processo 

deverá estar finalizado na próxima semana. Por outro lado, esta ação não interferirá no cronograma 

de publicação da revista. Ainda sobre esse item Priscilla Fortunato, Coordenadora Pedagógica, 

apenas para esclarecimento disse que esse processo de contratação externa só foi necessário em 

função de que a Professora de Português do Tribunal não tinha tempo hábil para revisar, a tempo, 

todos os artigos em função das suas outras atividades. 

 

 O Juiz Coordenador-Geral da Unicorp, Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira, pediu para registrar 

que os juízes Ricardo Schmitt, Gustavo Veras, Marcelo Lagrota e Pablo Stolze interromperam as 

suas férias por um dia para participarem desta reunião do Conselho da Editorial da Revista Entre 

Aspas. 
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 Quanto às diligências para a impressão da revista, o Coordenador-Geral da Unicorp, Juiz Paulo 

Roberto Santos de Oliveira, solicitou à servidora Priscila Fortunato que informasse ao Conselho qual 

o status atual do processo licitatório do PJBA. Assim, trouxe os esclarecimentos obtidos através do 

Sr. Paulo Andrade, Coordenador da CGRAF, no sentido de que o contrato estava em processo de 

nomeação dos fiscais e que seria enviado, ainda esta semana, para assinatura e posterior publicação. 

 

 Quanto às diligências para o lançamento da 9ª Edição da Revista, foi informado que após as revisão 

dos artigos, os arquivos serão enviados à ASCOM para diagramação e, em seguida, produzida uma 

"boneca" da revista, que será disponibilizada na próxima reunião do Conselho prevista para o dia 01 

do mês de agosto. 

 

 Com isso, resta a expectativa de cumprimento do cronograma para o dia 24 de agosto, na segunda 

sessão do Pleno, para o lançamento da versão digital da 9ª Edição da Revista Entre Aspas. 

 

 Próxima reunião do Conselho firmada para o dia 01/08/2022, às 9:00 horas, mediante homologação 

do Eminente Desembargador Presidente, João Augusto de Oliveira Pinto. 

 

 No que ocorrer, o Coordenador-Geral, Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira, solicitou à Juíza Rita 

de Cássia Ramos de Carvalho que incluísse os outros membros no Grupo do Conselho Editorial no 

Whatszapp e que, ao mesmo tempo, atribuísse também a função de administrador para que juntos 

pudessem administrar o grupo, sendo feito naquele momento. 

 
O Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira, que presidiu a presente reunião, agradeceu a presença de 
todos, ratificou o motivo da ausência do Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, e 
dando por satisfeitos e atendidos os assuntos abordados na pauta prevista e declarou encerrada a 
reunião. 
 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião por videoconferência. Eu, Edilúcio 
Fernandes, servidor, lavrei a presente Ata de Reunião. 
 


