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Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Ata n° 03/2021: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região realizada em 20 de maio de 2021
Aos 20 dias de maio de 2021, às 10h, por meio da plataforma de reuniões virtuais Zoom, reuniramse 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 Natalia Lungov Fontana, Secretária Executiva da Presidência, 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, a Dra. Silvana Abramo iniciou sua fala com alguns informes gerais.
Confirmou a aprovação das atas das reuniões anteriores e destacou a sua proveitosa participação
no Colóquio da Universidade de Santo Amaro - Unisa, ocasião em que foi bem recebida e em que
a Revista do TRT2 pôde ser divulgada.
Na sequência, a Dra. Silvana Abramo aventou a possibilidade de se retomar a impressão de
alguns exemplares da Revista do TRT2 em meio físico como forma de ampliar a sua divulgação,
especialmente em eventos externos. Sugeriu que fosse realizado um estudo sobre a viabilidade da
impressão. Concordaram com a sugestão o Dr. Flávio Villani e a Dra. Lilian Gonçalves. A servidora
Natalia Lungov se comprometeu a realizar o levantamento das informações necessárias para
viabilizar a aprovação da proposta junto à Administração do Tribunal.
Dra. Silvana Abramo relatou que fez contato com todos os autores convidados a escrever na
Edição n. 26, que os convites foram aceitos e que os ofícios-convite estão aprovados e serão
assinados por ela para serem enviados em seguida.
Passada a palavra à servidora Andreza para falar sobre a Qualis, foi dito que já temos o selo
Qualis, na classe C e foram explicados os requisitos para obtenção do selo e critérios para subir
de classe. Foi informado que a Revista do TRT2 ainda não atende a alguns requisitos para
alcançar classificação superior, tais como: existência de conselho editorial, edital para recebimento
dos artigos, observância do padrão ABNT, dentre outros. A Dra. Silvana Abramo ressaltou que os
convites aos autores para a edição n. 26 já irão com essas orientações, e que nos contatos feitos
com os colaboradores também foi solicitada a observância desses requisitos.
A servidora Andreza sugeriu pedir o apoio da biblioteca para que seja cumprido o requisito da
indexação em outras bases de pesquisa, bem como para a conferência da observância do padrão
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ABNT, com o que Dra. Silvana Abramo concordou. A comissão autorizou a Dra. Silvana Abramo a
contatar a diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2. Região – Ejud2 sobre
a possibilidade de a biblioteca prestar o apoio nas questões mencionadas.
Dra. Silvana Abramo sugeriu que fosse criado um mailing para envio e divulgação da Revista do
TRT2. Sugeriu-se que a servidora Natalia Lungov faça uma lista básica de contatos da
presidência, que posteriormente poderá ser enriquecida com contatos pessoais dos membros da
comissão. A servidora Natália se prontificou a colaborar.
Quanto ao cronograma da edição n. 26 da Revista do TRT2, diante da implementação de algumas
reformulações, e para que não se tenha um atraso maior na publicação, os membros da comissão
concordaram que algumas alterações possam ficar para a edição n. 27, e tais itens serão
avaliados na próxima reunião.
Após algumas ponderações, concordou-se que seria viável o lançamento da Revista do TRT2 em
meados do mês de outubro, desde que não houvesse atrasos na entrega dos artigos. Dr. Flávio
Villani sugeriu adequar os ofícios-convites, para incluir no texto uma ressalva sobre a importância
do cumprimento dos prazos, o que foi aceito pelos membros da comissão.
Por fim, sugeriu-se fazer um ofício de agradecimento ao Presidente do Tribunal por autorizar que a
servidora Natalia Lungov colabore com a equipe de apoio à Revista, com o que todos
concordaram, ressaltando a importância da servidora cuja participação só enriqueceu os trabalhos
da Comissão.
A servidora Natalia Lungov comprometeu-se em fazer o levantamento das principais comissões e
grupos do Tribunal, para que os membros da comissão possam escolher cerca de 5 (cinco)
comissões para escreverem textos em que noticiem suas atividades e ações de destaque.
Definiram que tais textos atribuídos às comissões escolhidas, deverão ser entregues no prazo de
15 dias.
A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT2 ficou designada para o dia 24 de junho 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.

Silvana Abramo Margherito Ariano
Desembargadora do Trabalho
Presidente da Comissão de Revista
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Desembargador do Trabalho
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