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

Ata n° 02/2021: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região realizada em 22 de abril de 2021

Aos 22 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.

Aberta oficialmente a reunião, Dra. Silvana Abramo saudou a todos e adentrou nos assuntos da
pauta do dia. Foi realizada breve exposição sobre as sugestões de temas sobre a Covid-19, que
foram divididos em 3 grandes blocos temáticos.

Dra. Silvana Abramo sugeriu a escolha de dois temas de cada bloco, totalizando 6 artigos
doutrinários. Dra. Lilian Gonçalves ressaltou que deveria haver espaço para 3 posicionamentos na
abordagem da dispensa coletiva, com o que todos os membros da comissão concordaram.

Passando a análise dos assuntos escolhidos em cada bloco, ficaram definidos os seguintes temas
doutrinários a serem abordados na Edição n. 26 da Revista do TRT2:

1 - Acesso à Justiça do Trabalho. Suspensão dos prazos processuais e a prática dos atos
emergenciais: prescrição e decadência.

2 - Impactos da pandemia na Justiça do Trabalho: como garantir a duração razoável do processo e
a inafastabilidade da prestação jurisdicional. A prática de atos telepresenciais. Acordos
extrajudiciais para resolução de contratos durante a pandemia.

3 - Trabalho doméstico no curso da pandemia. Práticas discriminatórias e de gênero e idade.
Restrição à locomoção. Validade da exigência de vacinação e questões correlatas.

4 - A consolidação do teletrabalho em tempos de pandemia e seus efeitos nas condições de
trabalho e na saúde do trabalhador. Direito a desconexão e repercussões.

5 - Validade das dispensas em massa quando não precedidas de negociação coletiva: a
aplicabilidade do artigo 477-A da CLT durante o estado excepcional de pandemia.

6 - Greve sanitária como instrumento destinado à garantia de condições de trabalho que
preservem a dignidade e a saúde dos trabalhadores em tempos de pandemia

Definiu-se como tema do texto de abertura da revista: “Formas de subsistência dos trabalhadores
diante da perda de postos de trabalho durante a crise econômica gerada pela pandemia. Uma
análise da relação capital X trabalho”.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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Escolheu-se como homenageado o Desembargador Nelson Nazar.

Para a legislação comentada, ficou definida a análise da Lei. n. 14.128/2021.

Decidiu-se pela inclusão, antes da seção de legislação, de um quadro contendo a relação das
medidas provisórias e leis extraordinárias que tratam da Covid-19 e a situação de cada uma delas.

Foi deliberada a reformulação da seção “Ações em destaque”, com a finalidade de dar destaque às
ações das Comissões Regimentais e das Comissões designadas pela Presidência, por meio de
pequenos textos em que os representantes discorram sobre os trabalhos desenvolvidos.
Decidiu-se, ainda, pela inserção de uma relação contendo os nomes dos magistrados que
compõem comissões de âmbito nacional.

Por fim, deliberou-se o contato inicial com os autores convidados e a assinatura dos ofícios
contendo os convites.

A próxima reunião da Comissão de Revista ficou designada para o dia 20 de maio 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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