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COMISSÃO DE REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
 
 

Ata n° 01/2021: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região realizada em 15 de abril de 2021 

 
 

Aos 15 dias de abril de 2021, às 10h, por meio da plataforma de reuniões virtuais Zoom, reuniram-
se os integrantes da Comissão de Revista do TRT2, os Excelentíssimos Desembargadores Dra. 
Silvana Abramo Margherito Ariano, Dra. Lilian Gonçalves e Dr. Flávio Villani Macêdo, com a 
presença das servidoras Andreza Aparecida de Melo, diretora da Coordenadoria de Normas, 
Jurisprudência e Divulgação e Clarissa Pereira Alves de Miranda Ramalho, chefe da Seção de 
Apoio às Comissões de Regimento Interno, de Revista e de Uniformização de Jurisprudência. 
 
Iniciado os trabalhos, o Dr. Flávio Villani deu as boas vindas à Dra. Silvana, atual presidente da 
Comissão de Revista, e elogiou o trabalho conduzido pela Dra. Lilian Gonçalves, agradecendo por 
todos os esforços envidados na coordenação das últimas edições da Revista do TRT2. 
 
Dada a palavra à Dra. Silvana Abramo, esta iniciou os trabalhos dizendo que gostaria de pontuar 
algumas questões que considerava relevantes antes de adentrar nas sugestões de temas da 
próxima edição. 
 
Dra. Silvana Abramo sugeriu ampliar a divulgação da Revista com o apoio da Secretaria de 
Comunicação – SECOM e relatou que já foi gravado um vídeo de divulgação da edição n. 25 da 
Revista do TRT2, que será disponibilizado no site do Tribunal. 
 
Quanto ao lançamento da próxima edição, sugeriu a articulação com a Escola Judicial do TRT2 – 
EJUD2 para fazer um evento de lançamento da edição n. 26 da Revista do TRT2, ainda que 
telepresencial, com a finalidade de dar maior visibilidade ao lançamento.  
 
Ademais, sugeriu a construção de um mailing especial para a divulgação da Revista do TRT2, com 
eventual apoio da Secretaria da Presidência na construção de uma relação de contatos com 
autoridades, a exemplo do TST e demais Tribunais Superiores, Universidades e OAB. Ressaltou a 
importância de uma interlocução com universidades estrangeiras para fortalecer, por meio desse 
intercâmbio, a divulgação da Revista.  
 
Por fim, a Dra. Silvana Abramo sugeriu o envio de um oficio ao Excelentíssimo Desembargador Dr. 
Eduardo de Azevedo Silva e outro ofício para a Biblioteca do TRT2, com agradecimentos pela 
colaboração e parceria na divulgação da Edição n. 25 da Revista do TRT2. Todos concordaram 
com as sugestões feitas.  
 
Na sequência, as sugestões de temas para a edição n. 26 da Revista do TRT2 foram 
apresentadas para análise e discussão. 
 
Dra. Lilian Gonçalves sugeriu fazer uma 2ª edição da Revista com a temática da pandemia de 
Covid-19, dada a relevância da questão, a duração da crise sanitária, bem como a existência de 
vários outros temas que não foram abordados na edição anterior.  
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Dr. Flávio Villani concordou com a sugestão de continuar a abordagem dos temas da pandemia 
ainda não tratados pela Ed. n. 25, no que foi acompanhado pela Dra. Silvana Abramo.  
 
Após longo debate e considerações entre todos os presentes, foi deliberado que, diante da 
necessidade de se consolidar as sugestões propostas, fosse marcada nova reunião para definição 
dos temas e dos nomes dos autores convidados para colaborarem com a próxima edição da 
Revista do TRT2, com o que todos anuíram. 
 
Em seguida, a Dra. Silvana Abramo mencionou a possibilidade de revisão de algumas seções da 
Revista, visando uma modernização até mesmo quanto à forma de editoração. Também opinou 
pela abertura de um espaço na seção de notícias para que as comissões do TRT2 possam falar 
brevemente sobre as suas ações.   
 
Outrossim, pontuou a necessidade de mudanças na seleção da jurisprudência temática e de ajuste 
da linguagem da Revista à linguagem inclusiva, visando o cumprimento da Resolução do CNJ.  
 
Finalizou, sugerindo que fosse estabelecido um plano de lançamento de editais para recebimento 
de artigos, bem como a realização de chamada dos magistrados para que contribuam com envio 
de suas decisões nas futuras edições da Revista do TRT2. 
 
A servidora Andreza se comprometeu a consolidar sob forma de um relatório as informações 
quanto ao cronograma para a publicação da Edição n. 26 da Revista do TRT2.  
 
Em seguida, Dra. Silvana Abramo sugeriu a classificação das propostas de atualização e 
melhorias da Revista do TRT2 em ações de curto, médio e longo prazo. Ressaltou que não 
haveria problemas quanto à postergação do prazo de lançamento da edição n. 26, ficando todos e 
acordo com o lançamento da edição n. 26 da Revista do TRT2 em outubro de 2021.  

A próxima reunião da Comissão de Revista ficou designada para o dia 22 de abril de 2021, às 
10h00, por videoconferência.  

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada e, para constar, foi 
lavrada a presente ata. 
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