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Ata n° 5/2022: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região realizada em 09 de junho de 2022

Aos 9 dias de junho 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, Margarete Vitória Moura dos Santos, chefe da Seção de Divulgação de
Informações Técnicas e Natalia Lungov Fontana, Secretária Executiva da Presidência.

Aberta oficialmente a reunião, a Excelentíssima Dra. Silvana Abramo iniciou sua fala
aprovando, sem alterações, as Atas nº 3/2022 e nº 4/2022 relativas às últimas reuniões da
Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

Seguindo a pauta da reunião, passou-se aos informes gerais sobre o andamento da
Edição n. 27 da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em relação ao
procedimento de impressão gráfica e envio dos impressos, bem como em relação ao envio dos
Ofícios de agradecimento. Foram dadas por encerradas as pendências relativas à publicação
eletrônica da Edição n. 27 da Revista.

Na sequência, passou-se à análise da Edição n. 28 da Revista do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região. A Comissão de Revista foi informada sobre o recebimento de 12 decisões
e 13 artigos científicos para a nova edição, os quais foram devidamente encaminhados para
análise junto à biblioteca deste Tribunal Regional. Ainda, foram discutidos os critérios de avaliação
das decisões e dos artigos, bem como foram abordados os convites a alguns autores para esta
edição.

A Comissão de Revista deliberou sobre a participação do Centro de Memória do Tribunal
Regional do Trabalho de São Paulo na Edição n.28 e debateram sobre o tema abordado, dentre as
sugestões do próprio setor. O tema escolhido foi "A participação de magistrados do TRT-2 na
história do TST". Ficou decidido, ainda, que deverá ser estendido, de forma permanente, o convite
ao Centro de Memória para participar das próximas edições da Revista do Tribunal, com a redação
de artigos científicos que serão publicados na subseção "Memórias da Justiça do Trabalho".

Em seguida, foi discutida a ausência de orientação de formatação para decisões judiciais
pela ABNT 6021. Foi sugerido o enquadramento das decisões na Revista do Tribunal como
possível Suplemento à Revista (material anexo de apoio), seguindo os padrões existentes
estabelecidos pela Norma 6021 da ABNT e boas práticas de outros Tribunais. Após debates, a
sugestão foi aprovada pela Comissão de Revista do TRT-2.



PODER JUDICIÁRIO
 JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Por fim, foi demonstrada a alteração da página da Revista no site do TRT-2 para a inclusão
do encarte da "Linha do Tempo", publicado na última Edição. A alteração foi aprovada pela
Comissão de Revista e ficou definido que será dado o mesmo tratamento para o suplemento de
Decisões Judiciais em edições futuras.

A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT-2 ficou designada para o dia 21 de
julho de 2022, às 11h00, por videoconferência.

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 12h20 e, para
constar, foi lavrada a presente ata.
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