
 
  

 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
 

 

  
  

 

 

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

 
 

Ata n° 06/2021: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região realizada em 19 de agosto de 2021 

 
 
Aos 19 dias de agosto de 2021, às 9h45, 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, Clarissa Pereira Alves de Miranda 

Ramalho, chefe da Seção de Apoio às Comissões de Regimento Interno, de Revista e de 

Uniformização de Jurisprudência, Margarete Vitória Moura dos Santos, chefe da Seção de 

Divulgação de Informações Técnicas e Natália Lungov Fontana, Secretária Executiva da 

Presidência.  

 

Aberta oficialmente a reunião, a Comissão aprovou a ata da última reunião realizada em 

5/08/2021.  

 

Em seguida, passou-se à análise do novo leiaute da Revista que foi compartilhado em tela. A 

alteração do texto da orelha, a atualização da ficha catalográfica e das informações técnicas da 

Revista foram aprovadas pela Comissão. 

 

No sumário, a Dra. Silvana sugeriu colocar o artigo do Ministro Augusto César em seção 

renomeada como “Abertura” e não mais “Sobre edição”, situada logo após a seção “Editorial” que 

conteria o texto de abertura feito pela Comissão. A sugestão foi acatada pela comissão.  

 

Foi sugerido o deslocamento da Composição do Tribunal para o final da Revista para facilitar a 

leitura, o que foi acatado pela comissão. Também foi autorizada a simplificação do título da seção 

que trará duas perspectivas sobre o tema das dispensas em massa. As demais alterações no 

sumário foram validadas pela comissão.  

 

A comissão deliberou sobre a publicação dos acórdãos e sentenças recebidos após edital de envio 

de jurisprudência e autorizou o envio de ofícios de agradecimento aos magistrados e 

desembargadores que atenderam ao edital.  

 

No item de notícias, foi autorizada a publicação da lista pesquisada pela equipe de apoio, 

acrescida da lista de juízes e desembargadores aposentados no período, bem como da 

informação do número de servidores capacitados, dados estes que serão enviados pela Ejud. 
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Dra. Silvana sugeriu a realização de um evento de lançamento para a edição n. 26 da Revista, 

com o que houve a concordância da comissão.  

 

Passando ao tópico da próxima edição, a Dra. Silvana sugeriu que o edital para submissão de 

artigos seja publicado apenas na edição n. 28. Dessa forma, na edição n. 27, seriam mantidos o 

sistema de convites para envio de artigos e o edital para envio de jurisprudência. A sugestão foi 

acatada pela Comissão. 

 

Acordou-se, ainda, que o tema da edição n. 27 será definido na próxima reunião, juntamente com 

os nomes dos autores convidados. 

A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT2 ficou designada para o dia 7 de outubro de 

2021, às 9h30, por videoconferência.  

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 11h35 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 

 

 
Flávio Villani Macedo 

Desembargador do Trabalho 
Membro da Comissão de Revista 

 

 

 


