PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

ATA Nº 3/2022: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região

Aos 19 dias de maio de 2022, às 11h00, por meio da plataforma de reuniões virtuais Google Meet,
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 e a servidora Natalia Lungov Fontana,
Secretária Executiva da Presidência.
Aberta oficialmente a reunião, a Comissão aprovou a ata da última reunião realizada em 26/04/2022.
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. A Comissão confirmou a data de
publicação da edição n. 27 da Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região para o dia 23 de maio
de 2022, a forma de divulgação, que será a mesma da edição anterior e o encaminhamento dos
trâmites para a impressão dos exemplares, que serão realizados após a publicação da Revista
eletrônica.
Seguindo a pauta da reunião, passou-se à análise da Capa da Revista de n. 27. Foram aprovadas
as alterações na capa da Revista, com o ISSN no canto superior direito da capa, a demarcação do
período de edição de janeiro/junho de 2022, evidenciando-se a periodicidade semestral e também
a inclusão de subtítulo na capa para indicar “Edição comemorativa”, bem como inclusão da
logomarca dos 80 anos da Justiça do Trabalho.
Para cumprimento da ABNT NBR 6021:2015, que trata de publicação periódica técnica e/ou
científica, foi deliberado que a Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região não terá “orelha” a partir
da Edição n. 28.
Na sequência, foram tomadas decisões pontuais a respeito das informações constantes nos
elementos pré-textuais da edição n. 27 da Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região, bem como
foram apresentados o encarte da Linha do Tempo e o cartaz de divulgação da Revista n. 27, que
foram aprovados sem ressalvas pela Comissão.
Os demais itens da pauta da reunião serão discutidos na próxima reunião da Comissão de Revista
do TRT-2, que será oportunamente agendada.
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Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 12h45 e para constar,
foi lavrada a presente ata.

Silvana Abramo Margherito Ariano
Desembargadora aposentada do Trabalho
Presidente da Comissão de Revista do TRT-2
Flávio Villani Macedo
Desembargador do Trabalho
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