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

 

 

Ata n° 02/2022: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região realizada em 26 de abril de 2022 

 

 

Aos 26 dias de abril de 2022, às 10h00, 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, 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, o Excelentíssimo Desembargador 

Dr. Flávio Villani Macedo. 

 

Aberta oficialmente a reunião, a Comissão aprovou a ata da última reunião realizada em 24/02/2022. 

 

Na sequência, a Excelentíssima Dra. Silvana Abramo iniciou sua fala com informes gerais sobre o 

andamento dos trabalhos da Edição n. 27 da Revista do Tribunal. 

 

Seguindo a pauta da reunião, passou-se à análise do cronograma para lançamento da edição da 

Revista de n. 27 e das demais edições da Revista do TRT-2. Foi aprovada pela Comissão a alteração 

dos meses de lançamento da Revista do Tribunal do Trabalho da 2. Região para maio e novembro, 

mantendo-se a periodicidade semestral. O lançamento da Edição de n. 27 ficou previsto para 23 de 

maio de 2022. 

 

Foi deliberado que o N. 27 terá a mesma forma de divulgação da edição anterior, a saber: 

campanhas efetuadas pela Secom, informativos enviados pela equipe de apoio da revista e ofícios 

às autoridades enviados pela Presidência. 

 

Dando continuidade à reunião, foram apresentados os textos do editorial e das orelhas do N. 27, os 

quais foram aprovados sem ressalvas. 

 

A seguir, foi analisada a questão pertinente à divulgação do edital de chamada para submissão de 

artigos científicos e de decisões judiciais n. 1, de 30 de março de 2022 e do Ato n. 14/GP, de 31 de 

março de 2022. A Comissão aprovou o envio de dois informativos extras da seguinte forma: um 

informativo para divulgação do prazo para envio de artigos científicos, que será encaminhado a todo 

público interno e externo no decorrer da semana de 25/04/22 a 29/04/22 e o outro informativo para 

divulgação do prazo para envio de decisões judiciais do TRT-2, a ser enviado na semana de 2/05/22 

a 7/05/2022.  
 

A Excelentíssima Dra. Lilian Gonçalves sugeriu que fossem enviados ofícios aos presidentes dos 

Tribunais Regionais para divulgação do edital da revista de n. 28 do Tribunal Regional do Trabalho 

da 2ª Região, o que foi imediatamente aceito pela Comissão. 

 

https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14690
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14690
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14687
https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/14687
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Foi informado que a Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região obteve o número do 

ISSN eletrônico e ficou definido que toda menção à revista nas publicações será sempre como 

“Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”. 

 

Por fim, a Excelentíssima Dra. Silvana Abramo comunicou o pedido do Excelentíssimo 

Desembargador Dr. Flávio Villani Macedo, no sentido de que seja registrado elogio à equipe que 

atua na Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, pedido este que a Comissão 

prontamente acatou. 

 

A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT-2 ficou designada para o dia 19 de maio de 

2022, às 11h00, por videoconferência. 

 

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 11h00 e para constar, 

foi lavrada a presente ata. 

 

 

Silvana Abramo Margherito Ariano 

Desembargadora aposentada do Trabalho  

Presidente da Comissão de Revista do TRT-2 

 

Lilian Gonçalves 

Desembargadora do Trabalho  
Membro da Comissão de Revista do TRT-2 


