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Ata n° 6/2022: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região realizada em 21 de julho de 2022

Aos 21 dias de julho de 2022, às 11h00, por meio da plataforma de reuniões virtuais Google
Meet, reuniram-se a presidente da Comissão de Revista do TRT-2, a Excelentíssima
Desembargadora Dra. Silvana Abramo Margherito Ariano, as 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. Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos
Desembargadores Dr. Flávio Villani Macedo, Dra. Lilian Gonçalves e Natalia Lungov Fontana,
Secretária Executiva da Presidência.

Aberta oficialmente a reunião, a Excelentíssima Dra. Silvana Abramo iniciou sua fala
aprovando, sem alterações, a Ata nº 5/2022 relativa à última reunião 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 à empresa contratada
para a impressão (PROAD: 29539/2022). A presidente da Comissão de Revista do TRT-2 foi
informada que a Assessoria Jurídica do Tribunal deu parecer favorável à contratação da empresa
classificada para realizar a impressão de 150 exemplares da Revista.. A Excelentíssima Dra.
Silvana Abramo sugeriu que as novas contratações contemplem a impressão de exemplares para
mais de uma edição.

Em relação à pendência da aprovação de lista para envio dos exemplares da Ed.27 da

Revista, foi decidido que a lista a ser encaminhada para deliberação da Comissão, na próxima
reunião, deverá contemplar as faculdades e universidades de São Paulo.

Na sequência, passou-se à análise da Edição n. 28 da Revista do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região. A Excelentíssima Dra. Silvana Abramo informou que todos os autores
convidados confirmaram participação para elaborar artigo para a Ed. n.28. Ainda, foi informado à
presidente da Comissão que todas as decisões recebidas foram aprovadas e selecionadas para o
Suplemento de Decisão Judicial da Ed. 28. Ainda, a presidente da Comissão foi atualizada sobre a
distribuição dos artigos recebidos por edital.

Por fim, foi discutida a nova forma de apresentação do Suplemento das Decisões Judiciais

no site da Revista do Tribunal. A Excelentíssima Dra. Silvana Abramo aprovou a apresentação e

decidiu por manter o Suplemento em formato idêntico ao ícone da Revista no site do Tribunal, com

a diferenciação de cor em preto e branco para destaque:

https://ww2.trt2.jus.br/jurisprudencia/publicacoes/revista-do-tribunal/revista-do-tribunal
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A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT-2 ficou designada para o dia 25 de
agosto de 2022, às 11h00, por videoconferência.

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 11h20 e, para
constar, foi lavrada a presente ata.

Silvana Abramo Margherito Ariano
Desembargadora do Trabalho aposentada

Presidente da Comissão de Revista do TRT-2


