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Ata nº 4/2022: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

 
Aos 26 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, 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, a servidora Natalia Lungov Fontana, Secretária Executiva da Presidência. 

 

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

sobre a tiragem dos exemplares físicos da Revista de n. 27, bem como a divulgação de publicação 

no Portal do TRT-2 e a divulgação do edital da Revista de edição n. 28. 

 

Seguindo a pauta da reunião, passou-se à análise dos demais itens pendentes da pauta da última 

reunião de 19 de maio de 2022, com as tratativas da edição de n. 28 da Revista do Tribunal do 

Trabalho da 2ª Região. Foi apresentado um fluxo editorial para análise dos artigos e decisões 

judiciais enviados para a Revista n. 28. A Comissão de Revista aprovou o fluxo apresentado e decidiu 

que os artigos e decisões serão igualitariamente distribuídos entre os pareceristas, com o prazo de 

30 dias para análise dos artigos e decisões. Em caso de material reprovado, serão indicados aos 

autores os itens que não foram devidamente cumpridos do edital. 

 
Na sequência, foram deliberados os temas e sugeridos os nomes de autores convidados para 

contribuírem com a Seção de Registro da 2ª Região na Revista n. 28. 

 

A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT-2 ficou designada para o dia 9 de junho de 2022, 

às 11h00, por videoconferência. 

 

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 12h50 e para constar, 

foi lavrada a presente ata. 
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