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Ata n. 07/2021: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região realizada em 18 de outubro de 2021 

 
 
 
Aos 18 dias de outubro 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 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 

19/08/2021.  

 

Seguindo na pauta da reunião, a servidora Andreza passou a falar sobre os ajustes finais e 

impressão de exemplares do n. 26 da Revista do Tribunal. Foi informado que a revista está em 

fase final de revisão, que será disponibilizada em 27 de outubro, e após essa data, será 

encaminhada para a seção de contratos que vai enviar para a gráfica contratada para impressão 

de alguns exemplares. 

 

Apresentado o editorial da revista, este foi aprovado pela comissão após alguns ajustes. 

 

Sobre a divulgação do número 26 da Revista do TRT2, além da troca do banner no Portal do 

Tribunal, será solicitado à SECOM a inclusão de notícia em destaque no site do Tribunal sobre o 

lançamento, que ocorrerá em 27 de outubro de 2021, bem como a produção de vídeo de 

divulgação da Revista, a ser disponibilizado no site do TRT2 na 2ª semana de novembro de 2021. 

Também foi sugerida uma divulgação mensal, no site do Tribunal, sobre as seções da revista, 

ajustando-se com a SECOM um cronograma para estas divulgações no ano de 2022.  

 

Sobre o mailing e ofícios para todos os Tribunais Regionais do Trabalho, deverá ser combinado o 

envio com a Presidência deste Tribunal, sendo autorizada a elaboração de ofício genérico em vez 

de nominal a cada um dos presidentes. 
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Deliberou-se sobre o envio de ofícios de agradecimento e exemplares impressos aos autores, bem 

como envio de exemplares aos presidentes dos Tribunais Regionais Trabalhistas e a algumas 

universidades, junto com um cartão como forma de divulgação.  

 

A comissão concordou com a divulgação da Revista do TRT2 junto a chefes dos poderes judiciário 

e legislativo, nas pessoas dos presidentes de Tribunais Superiores, da Câmara de Deputados e do 

Senado Federal, por meio de envio de exemplares.  

 

Dra. Silvana Abramo sugeriu a divulgação via mailing na rede das escolas judiciais dos demais 

Tribunais Regionais do Trabalho, sugestão que foi aprovada. 

 

Quanto aos demais temas da pauta referentes ao número 27 da revista, foi acordado pelos 

presentes que serão discutidos em nova reunião.  

A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT2 ficou designada para o dia 8 de novembro de 

2021, às 9h30, por videoconferência.  

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 11h17 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 

 

 

 


