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

 
 

Ata n° 01/2022: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região realizada em 24 de fevereiro de 2022 

 
 
 

Aos 24 dias de fevereiro de 2022, às 11h00, 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, Dr. Flávio Villani Macedo, com a presença das servidoras, 

Andreza Aparecida de Melo, diretora da Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e Divulgação, 

Ana Paula da Silva Aveiro, 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. Ausente, justificadamente, a Excelentíssima 

Desembargadora Dra. Lilian Gonçalves. 

 

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

gerais sobre o envio dos exemplares físicos da Revista do Tribunal n. 26 e sobre o andamento dos 

trabalhos do número 27 da Revista do Tribunal. 

 

Neste sentido, comunicou-se que a impressão de 150 exemplares do n. 27 da Revista foi autorizada 

pela Presidência do Tribunal, com limite de 500 páginas por exemplar. 

  

Seguindo na pauta da reunião, passou-se à análise do Ato Normativo elaborado para padronização 

dos parâmetros editoriais da Revista, o qual foi aprovado pela Comissão de Revista com as seguintes 

observações e indicações de ajustes: 

 

 a Revista do Tribunal passará a adotar o sistema de publicação contínua, com chamada 

sempre aberta para recebimento de artigos científicos da comunidade jurídica em geral para 

publicação na seção de Doutrina, sem temática específica; 

 as decisões judiciais selecionadas poderão tratar de qualquer tema relacionado à Justiça do 

Trabalho;  

 o ementário será constituído por uma decisão de cada Turma do TRT2, sem restrição de 

tema; 

 a seção de Doutrina poderá contar, excepcionalmente, com artigos de autores convidados 

pela Comissão de Revista do TRT2; 

 nas seções destinadas exclusivamente aos autores convidados (Legislação Comentada, 

Jurisprudência Anotada, Memória da Justiça do Trabalho e Ações em Destaque), o tema 

será preferencialmente determinado pela Comissão; 

 a seção Memória da Justiça do Trabalho passará a ter um viés temático, deslocando-se as 

homenagens para a subseção Acontecimentos; 

 é competência da Comissão de Revista do TRT2 a constituição do Conselho Editorial, a 
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criação do fluxo editorial e do cadastro de pareceristas e que para o número 27 da Revista a 

avaliação será feita por duplo cego, pela própria Comissão ou por quem ela indicar; 

 exclusão da seção de Estatísticas. 

 

O Edital de chamada para submissão de artigos para a Revista foi aprovado com a indicação de 

pequenos ajustes. 

 

A Comissão sugeriu que com o lançamento do Ato e do Edital fosse divulgado um material aos 

juízes e gabinetes contendo convite, informações e vídeos incentivando o envio de artigos 

científicos, jurisprudências e ementas para a Revista.  

 

Passou-se à análise do modelo do Manual, o qual foi aprovado pela Exma. Dra. Silvana Abramo. 

 

Seguiu-se para análise da nova página da Revista, a qual foi aprovada pela Dra. Silvana Abramo 

com algumas alterações, como a inclusão de link para as Revistas antigas (Síntese e RevTrim) e a 

inclusão de recursos para facilitar a acessibilidade. 

 

A servidora Andreza ficou responsável pela realização de todos ajustes apontados, bem como pelo 

envio das novas minutas à Comissão de Revista do TRT2, para aprovação final. 

 

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 13:00h e para constar, 

foi lavrada a presente ata. 

 

 
 

Silvana Abramo Margherito Ariano 

Desembargadora do Trabalho 

Presidente da Comissão de Revista 

 

 

Flávio Villani Macedo 

Desembargador do Trabalho 

Membro da Comissão de Revista 

 

 

 


