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

Ata n. 08/2021: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região realizada em 8 de novembro de 2021

Aos 8 dias de novembro de 2021, às 9h45, por meio da plataforma de reuniões virtuais Zoom,
reuniram-se os integrantes da Comissão de Revista do TRT-2, a Exma. Desembargadora
aposentada e presidente da Comissão Dra. Silvana Abramo Margherito Ariano, a Exma.
Desembargadora Dra. Lilian Gonçalves e o Exmo. Desembargador 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.
Aberta oficialmente a reunião, a Comissão aprovou a ata da última reunião realizada em
18/10/2021.
Sobre a divulgação do n. 26 da Revista, a servidora Andreza informou que ainda estão pendentes
o envio de ofícios para os Tribunais Regionais do Trabalho e o pedido de divulgação junto à Ejud,
providências essas que serão feitas pela servidora Natália Lungov.
A servidora Clarissa informou que os ofícios de agradecimento aos colaboradores assinados pela
Dra. Silvana já foram enviados.
Após observação da Dra. Silvana Abramo, a comissão autorizou a reformulação da página de
apresentação da Revista do TRT2 no site do Tribunal.
Seguindo na pauta da reunião, a servidora Andreza passou a falar sobre o cronograma do n. 27 da
Revista do TRT2, informou que o lançamento deve ocorrer no final de abril de 2022 e relatou que
diante do prazo mais exíguo, seria interessante a redução do número de artigos de doutrina com o
que os presentes concordaram.
Foi exibida a sugestão de possíveis temas e a comissão definiu que o numero 27 da Revista do
TRT2 será comemorativa e terá como tema central a “Justiça do Trabalho no Brasil – 80 anos:
reflexões e perspectivas”.
Foi autorizada pela comissão a exclusão da seção contendo o ementário temático neste número
comemorativo da Revista do TRT2.
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A comissão reformulou e definiu os subtemas do próximo número, bem como deliberou sobre
sugestões de autores a serem convidados. Dois subtemas ainda ficaram com opções de autores
em aberto, o que será objeto de análise e deliberação da comissão nos próximos dias.
Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 11h39 e para
constar, foi lavrada a presente ata.
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