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

Ata n° 05/2021: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região realizada em 5 de agosto de 2021

Aos 5 dias de agosto de 2021, às 9h30, por meio da plataforma de reuniões virtuais Zoom,
reuniram-se os integrantes da Comissão de Revista do TRT-2, os Excelentíssimos
Desembargadores Dra. Silvana Abramo Margherito Ariano, Dra. Lilian Gonçalves e Dr. Flávio
Villani Macedo, com a presença das servidoras, Andreza Aparecida de Melo, diretora da
Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e Divulgação e Margarete Vitória Moura dos Santos,
chefe da Seção de divulgação de Informações Técnicas.
Aberta oficialmente a reunião, a Comissão aprovou a ata da última reunião realizada em
24/06/2021.
Seguindo na pauta da reunião, Dra. Silvana Abramo passou a palavra para a servidora Andreza
falar sobre a impressão de exemplares da Ed. n. 26. Andreza explicou que a impressão dos
exemplares dependerá da diagramação e finalização da Revista do Tribunal, para posterior
elaboração do contrato, e só então poderá ir para a gráfica que terá um prazo de cerca de 30 dias
para entrega dos exemplares impressos, estimando que provavelmente só estarão prontos em
janeiro de 2022. Ressaltou que a Revista do Tribunal não deverá ultrapassar o limite de 400
páginas e a Comissão concordou com a limitação. A Comissão concordou com a impressão dos
exemplares ainda que ocorra só em janeiro.
Dando continuidade, passou-se aos informes sobre o andamento dos trabalhos da edição n. 26,
com deliberações específicas em relação a prazos e procedimentos.
A comissão concordou em contatar a Desembargadora Ivani Contini Bramante para convidá-la a
escrever o artigo sobre greve sanitária.
Sobre as alterações no leiaute da Revista, inicialmente, a Dra. Silvana Abramo sugeriu atualizar o
texto da orelha, e colocar o nome de todos servidores envolvidos na reformulação da Revista do
Tribunal na contracapa, com o que a Comissão concordou. Também foi autorizado solicitar a
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colaboração da biblioteca para atualização da ficha bibliográfica, já que agora a Revista do
Tribunal terá edições impressas.
A servidora Andreza passou a apresentar o projeto da Revista do Tribunal para mostrar as
alterações de leiaute autorizadas e já implementadas. A comissão concordou em deixar o tema
doutrinário que terá 3 autores em negrito no sumário, seguido pela palavra “Perspectivas”,
destacando abaixo os subtítulos dos artigos recebidos juntos ao nome dos autores.
Concordou-se em incluir um editorial para que a Comissão possa apresentar a Revista do Tribunal
antes do texto da seção “Sobre esta edição”. Na ordem dos artigos, Dra. Silvana Abramo sugeriu
colocar o artigo de “Memória da Justiça do Trabalho” antes da subseção de notícias.
Sobre a anonimização de dados sensíveis, definiu-se que sejam utilizados 4 “X” para nomes e a
quantidade de “X” correspondentes aos números para CPF e CNPJ.
Foi aprovada a quantidade de até duas ementas por desembargador no ementário temático, e o
aumento do espaçamento entre ementas se não for comprometer o limite de páginas da Revista
do Tribunal.
Na seção de notícias, a Dra. Silvana Abramo sugeriu que sejam incluídas nesta edição notícias
sobre eventos de representação institucional e aposentadorias que não tenham sido publicadas no
site do Tribunal. E, em edições futuras, sugeriu-se solicitar notícias de demais fontes, tais como
Ejud, Cerimonial, etc. Concordou-se em mudar o nome da seção para “Acontecimentos”.
A servidora Natália Lungov, Secretária Executiva da Presidência, ingressou na reunião, a pedido
da Comissão para colaborar na indicação de eventos da agenda da Presidência que não tenham
sido noticiados no site pela Secom.
Sobre a jurisprudência recebida, a Dra. Silvana Abramo solicitou um prazo de 15 dias para que
possam ler e fazer a seleção, ficando, a relação de decisões selecionadas, para uma próxima
reunião a ser realizada em 19 de agosto, havendo concordância dos presentes.
Sobre o tema da próxima edição, Dra. Silvana Abramo sugeriu uma edição temática comemorativa
dos 80 anos da Justiça do Trabalho, e os demais membros da Comissão concordaram com a
sugestão, com a ressalva de que o Edital deveria ficar para a próxima edição de n. 28, com a
temática mais específica.
As demais alterações de leiaute exibidas foram confirmadas pelos membros da Comissão.
A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT2 ficou designada para o dia 19 de agosto de
2021, às 9h30, por videoconferência.
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Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada e para constar, foi
lavrada a presente ata.
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