
COMISSÃO DE REVISTA 
Rua da Consolação, 1272, 2° andar - Centro  
São Paulo - SP - CEP: 01302-906 
Telefone: (11) 3150-2000, ramal 2826 
e-mail: revista@trt2.jus.br 

 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 
 

 
  
  
 

Ata n° 7/2022: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
realizada em 30 de agosto de 2022 
 
 Aos 30 dias de agosto de 2022, às 11h00, por meio da plataforma de reuniões virtuais Google 
Meet, reuniram-se os integrantes da Comissão de Revista do TRT-2, as Excelentíssimas 
Desembargadoras Dra. Silvana Abramo Margherito Ariano e 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. Ausentes, justificadamente, o 
Excelentíssimo Desembargador Dr. Flávio Villani Macedo e Natalia Lungov Fontana, Secretária 
Executiva da Presidência.  
 

Aberta oficialmente a reunião, a Excelentíssima Dra. Silvana Abramo iniciou sua fala 
aprovando a lista para envio de exemplares físicos da Revista n. 27. Foi informada à Comissão a 
inclusão de 25 universidades segundo o ranking da Ordem dos Advogados do Brasil para entrega 
de exemplares. Foi decidida a indicação das bibliotecas das universidades para recebimento dos 
exemplares. 

 
Dando continuidade à pauta da reunião, após análise e indicação de pequenos ajustes, foram 

aprovados pela Comissão os editais de recebimento de artigos e decisões judiciais e de chamada 
de pareceristas referentes à Edição n. 29 da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 

 
Em seguida, passou-se ao pedido de impressão de exemplares da Ed. 28. Foi informado aos 

membros da Comissão que o pedido de previsão de orçamento para exemplares impressos inclui a 
edição em produção e edições futuras da Revista do Tribunal e do Suplemento de Decisões 
Judiciais. A Comissão de Revista do TRT-2 aprovou o pedido e deliberou o seu encaminhamento 
ao Presidente do Tribunal. 

 
Em relação às tratativas com a Ejud-2 para evento de publicação da edição n. 28, foi decidido 

que será discutido na próxima reunião da Comissão. 
 

A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT-2 ficou designada para o dia 29 de 
setembro 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.  
 
 

Silvana Abramo Margherito Ariano  
Desembargadora do Trabalho aposentada  

 Presidente da Comissão de Revista do TRT-2   


