
 Universidade Corporativa - UNICORP 1/3  

 
 

 

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:  
09:00h às 09:50h 

Data: 05/09/2022 

Participantes:  
 Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto - Presidente do Conselho Editorial da 

Revista Entre Aspas; 
 Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira – Coordenador-Geral da Unicorp; 
 Juiz Gustavo Teles Veras Nunes; 
 Juiz Ricardo Schmitt; 
 Juiz Pablo Stolze Gagliano; 
 Juiza Patrícia Cerqueira; 
 Juiz Marcelo José Santos Lagrota Félix; 
 Juiz Adriano Espíndola Sandes; 
 Marcus Vinicius Fernandes dos Santos – Secretário-Geral da Unicorp; 
 Pedro Silva Vivas – Secretário de Planejamento e Orçamento; 
 Luciana de Oliveira Monteiro - Assessora Gabinete de Desembargador; 
 Maria Clara Santa Bárbara Cosmo – AEP-II; 
 Priscilla Viana Fortunato – Coordenadora Pedagógica da UNICORP. 
 

 
Registro Fotográfico 
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Atividade 
 
Aos 05 dias do mês de setembro do ano corrente, compareceram à reunião por videoconferência, 
realizada pelo aplicativo Lifesize, às 09:00h, o Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto; 
Presidente do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas; o Juiz Paulo Roberto Santos de 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 Geder Luiz Rocha Gomes - Vice-Presidente do Conselho Editorial e Científico, a 
Juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho - Juíza Assessora Especial da Presidência II, a Juíza Cláudia 
Valéria Panetta Pereira, o Juiz Ícaro Almeida Matos, Assessor Especial da Presidência I, para reunião 
ordinária do Conselho Editorial da Revista Entre Aspas. 

O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Presidente do Conselho Editorial da 
Revista Entre Aspas, concedeu a palavra ao Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira – Coordenador-
Geral da Unicorp e este iniciou a assentada cumprimentando os participantes da reunião, em 
especial, dando as boas vindas ao Desembargador João Augusto Pinto pelo seu retorno às reuniões 
depois das suas merecidas férias. Em seguida passou a informá-lo das decisões tomadas pelo 
Conselho Editorial enquanto esteve ausente. Entre as decisões, informou sobre a capa da 9ª Edição 
da Revista, assim como a sugestão do Presidente do Tribunal quanto a aguardar a versão impressão 
desta edição e fazer o lançamento das versões impressa e digital ao mesmo tempo. Posteriormente 
deverá ser deliberado pelo Presidente deste Conselho Editorial a data do seu lançamento, assim 
como, a definição das características do evento de lançamento, a exemplo de um coquetel e um 
possível seminário, juntamente com a sugestão de ampliar o número de exemplares impressos de 250 
para 350 unidades. 
 
O Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, informou que iria conversar e propor ao 
Presidente do Tribunal para fazer o lançamento até o final de setembro do corrente ano, e que seria 
interessante haver o evento, no auditório Desembargadora Olny Silva, de lançamento comemorativo 
da revista.  
 
O Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira informou acerca do segundo item da pauta, que seria o 
acompanhamento da impressão das 8ª e 9ª edições da Revista. Com relação à 8ª Edição informou 
que, já se encontra disponível na Unicorp os 250 exemplares impressos. Ainda pontuou que foi 
deliberado na última reunião que cada articulista receberia 5 (cinco) exemplares impressos. Informou 
também que cada membro do Conselho Editorial receberá um exemplar.  Sugeriu, ainda, que seja 
enviado um exemplar a cada membro do CNJ, aos desembargadores do TJBA, biblioteca da 
UNICORP, biblioteca do TJBA, biblioteca da EMAB. 
  
O Presidente Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto concordou com o sugerido pelo 
Coordenador da Unicorp, e indicou que um exemplar fosse encaminhado para a Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia.  
 
De igual modo a Juíza Patrícia Cerqueira sugeriu que fosse encaminhado um exemplar para a 
ENFAN, o que foi aprovado. 
 
Em seguida o Juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira iniciou a deliberação acerca do item 03 da 
pauta, que seria o lançamento do Edital da 10ª Edição da Revista. Informou que foi recebido um e-
mail pelo Conselho Editorial com a sugestão da Juíza Indira- Assessora da Corregedoria Geral do 
Tribunal de Justiça, com o tema: Regularização Fundiária. 
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O Juiz Pablo Stolze se manifestou concordando com a proposta do recorte de temas na Revista e, da 
mesma forma, se manifestaram a Juíza Patrícia Cerqueira e o Juiz Marcelo Lagrota. 

 
O Presidente Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto concordou com as sugestões apresentadas 
no sentido de que tais ações contribuirão para o fortalecimento da revista, designando o Juiz Pablo 
Stolze para aprofundar os estudos e reflexões e trazer o tema a ser tratado na próxima reunião. 
 
Luciana de Oliveira Monteiro, Assessora de Desembargador, informou ter observado no edital da 
última edição a impossibilidade de participação de candidatos estrangeiros, por motivos das regras 
expostas no edital que cita apenas escritores nacionais. Exemplificou, ainda, que houve uma 
solicitação de um escritor argentino com o envio do artigo e não pode ser contemplado por não 
atingir aos requisitos do edital. 

O Presidente, Desembargador João Augusto Alves de Oliveira Pinto, acolheu a alteração proposta 
para permitir a participação de autores estrangeiros, além de convidados. 

Por fim, não houve manifestação no item "o que ocorrer".  

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

 Previsão de lançamento da 9ª Edição da Revista Entre Aspas entre os dias 20 e 30 de 

setembro de 2022, excetuando-se, os dias 22 e 23 em razão de compromisso anteriormente 

firmado pelo Presidente do Conselho, Desembargador João Augusto Pinto. 

 Distribuição dos exemplares da 8ª Edição da Revista, independentemente da data de 

lançamento da 9ª Edição. 

 O Juiz Pablo Stolze apresentará proposta com o nome do tema da 10ª Edição da Revista Entre 

Aspas para discussão e aprovação; 

 Contactar o professor argentino, para informá-lo a possibilidade de apresentar o seu artigo 

como candidato à publicação na 10ª Edição; 

 A próxima reunião será em 03 de outubro de 2022 às 9:00h; 

 

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

Fernandes, servidor da Unicorp, lavrei a presente Ata de Reunião. 

 


