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Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

 
 

Ata n° 04/2021: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região realizada em 24 de junho de 2021 

 
 
Aos 24 dias de junho de 2021, às 10h, por meio da plataforma de reuniões virtuais Zoom, 

reuniram-se os integrantes da Comissão de Revista do TRT2, as Excelentíssimas 

Desembargadoras Dra. Silvana Abramo Margherito Ariano, presidente da Comissão, e Dra. Lilian 

Gonçalves, 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. Ausente, 

justificadamente, o Excelentíssimo Desembargador Dr. Flávio Villani Macedo. 

 

Aberta oficialmente a reunião, a Dra. Silvana Abramo iniciou sua fala com alguns informes gerais. 

Confirmou a aprovação da ata da última reunião e informou que os ofícios-convites para as três 

comissões que escreverão os textos da Seção “Ações em destaque” da ed. 26 da Revista do 

TRT2 já foram enviados, e em contato com membros das comissões, foi informada que os textos 

estão sendo elaborados. 

 

Na sequência, a Dra. Silvana Abramo relatou que a reunião com a equipe da Biblioteca e da Ejud, 

foi muito proveitosa, houve uma concordância com o apoio à Revista, que será focado em dois 

aspectos: revisão ABNT dos artigos e indexação da Revista em outras bases de dados.  

 

Sobre a proposta de impressão de alguns exemplares da ed. 26, Dra. Silvana Abramo apresentou 

ofício de solicitação de impressão a ser enviado para o Presidente do Tribunal, tendo sido 

analisada e aprovada a redação com pequenos ajustes.  

 

Em relação ao edital para envio de jurisprudência, foi apresentada a minuta e explicado que o 

objetivo do edital é chamar Magistrados a contribuir com o envio de decisões judiciais do TRT2 

para a ed. 26 da Revista. A minuta foi analisada pela comissão e foram feitas adequações, 

conforme sugestões dos presentes. O edital foi aprovado pela comissão para ser publicado. 

 

Sobre a divulgação do edital, sugeriu-se que além da publicação, seja enviado ao e-mail dos 

magistrados e solicitada a divulgação do edital pela SECOM. Dra. Lilian Gonçalves pediu a 

elaboração de dois modelos de ofícios de agradecimento, um para envio aos magistrados cujas 

decisões não forem selecionadas e o outro para envio aos magistrados cujas decisões forem 

publicadas na Revista. 
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Na sequência, passou-se à apresentação das propostas de alteração de leiaute da Revista. 

 

Foi aprovada a reformulação do sumário para deixa-lo mais claro e com links apenas nos números 

que indicam as páginas.  

 

Sobre a seção de acontecimentos, Dra. Silvana Abramo sugeriu a alteração do nome de 

Acontecimentos para “Principais notícias” e a manutenção das notícias em formato de tópicos, 

com o que Dra. Lilian Gonçalves concordou. Deliberou-se reduzir a quantidade de notícias e 

aumentar o espaçamento entre elas, excluir as imagens e criar um destaque para cada notícia. A 

comissão vai definir as notícias que serão selecionadas para publicação. Quanto aos links da 

Revista, foi sugerido o uso apenas de links de caráter permanente, para que haja a integridade das 

informações, com o que as desembargadoras presentes concordaram. 

 

Na seção de Ações em destaque, sugeriu-se inserir uma página de apresentação, que deve 

indicar que os textos são de responsabilidade das comissões, tendo sido aprovada a proposta. 

 

Na seção indicadores institucionais de desempenho, sugeriu-se acrescentar uma subseção sobre 

o Observatório Nacional Covid-19, contendo um texto de apresentação para a página do 

Observatório e links para os painéis dinâmicos. Ao fim da subseção, um texto sobre a situação do 

TRT2 no Observatório Nacional, com a contribuição da Coordenadoria de Estatística para envio 

das informações, e em seguida, um quadro com links para acesso à legislação relacionada à 

Covid 19 (Planalto, TRT2, Tribunais Superiores e Observatório Nacional). Houve concordância 

com as sugestões apresentadas.    

 

Sugeriu-se deslocar as seções de Registros da 2ª Região e Indicadores institucionais de 

desempenho para após a seção “Composição do Tribunal”, com o intuito de dar um destaque 

maior para a doutrina, sugestão que foi aceita. 

 

A comissão aprovou a alteração na seção “Estudos Temáticos”, para excluir o título “Estudos 

Temáticos” e deixar somente o tema da Revista, seguido dos artigos de doutrina. 

 

A atual seção “Jurisprudência passará a se chamar “Jurisprudência anotada: súmulas e teses em 

destaque” e indicará a edição, revisão ou cancelamento de jurisprudência do TRT2 no período, 

bem como contemplará uma subseção de jurisprudência anotada com texto de autor convidado a 

comentar uma súmula ou tese em destaque, com o que concordaram as desembargadoras 

presentes.   

  

Quanto a anonimização do nome das partes em sentenças e acórdãos, foi autorizada a troca dos 

símbolos de hashtags pelas iniciais dos nomes das partes. Em relação aos demais dados 

sensíveis, a servidora Andreza se comprometeu a pesquisar para trazer sugestões na próxima 

reunião. 
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Sobre o tema doutrinário que terá 3 perspectivas diferentes, optou-se por nomeá-lo com o tema 

central do artigo, seguido de um breve texto de apresentação.  

 

Na seção “outros julgados sobre o tema”, sugeriu-se dar um espaçamento maior entre os jugados 

temáticos e excluir o ementário geral, o que foi aceito pelos membros da comissão presentes. Por 

fim, definiu-se que a composição do tribunal não será mas feita em caixa alta. 

 

Quanto ao cronograma da ed. 26, ficou definido que, em não havendo atrasos, a data prevista 

para lançamento da Revista será 27 de outubro de 2021. 

A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT2 ficou designada para o dia 22 de julho de 

2021, às 10h00, por videoconferência.  

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 12h20, e para 

constar, foi lavrada a presente ata. 

 
 
 

Silvana Abramo Margherito Ariano 
Desembargadora do Trabalho 

Presidente da Comissão de Revista 

 

Lilian Gonçalves 
Desembargadora do Trabalho 

Membro da Comissão de Revista 
 

 

 

 


