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Ata n° 8/2022: Reunião da Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região realizada em 29 de setembro de 2022

Aos 29 dias de setembro 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 aposentada 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 e Dra. Lilian Gonçalves, e Natalia Lungov Fontana,
Secretária Executiva da Presidência.

Aberta oficialmente a reunião, a Excelentíssima Dra. Silvana Abramo iniciou sua fala
parabenizando a equipe de apoio da Revista pela excelente execução do trabalho no biênio 2020
a 2022 e agradecendo a participação dos demais desembargadores, Dra. Lilian Gonçalves e Dr.
Flávio Villani.

Em seguida, foi aprovada a Ata. n. 7 da Reunião da Comissão de Revista do Tribunal
Regional do Trabalho da 2. Região, realizada em 30 de agosto de 2022.

Dando continuidade à pauta da reunião, a Comissão foi informada sobre o envio da Edição
27 impressa, porém foram encontrados problemas de impressão da gráfica contratada, mesmo
após realização anterior de revisão de boneco - prévia impressa enviada pela gráfica para análise
antes da impressão dos 150 exemplares. Os erros foram graves e em 10% dos exemplares, sendo
eles erros de ausência de seções da revista, duplicidade de seções, erros de corte, de cor, entre
outros. As revistas com erro foram enviadas para a Secretaria de Infraestrutura, Logística e
Administração Predial (SILAP), que ficou responsável por encaminhar para a gráfica. Após a
correção, os novos exemplares serão disponibilizados para a presidência do TRT-2 e para os
gabinetes dos integrantes da nova Comissão de Revista (biênio 2022-2024).

Em relação aos informes da revista n. 29 (previsão de publicação em maio/2023), foram
publicados os editais para recebimento de artigos, decisões e chamamento de pareceristas.

Em seguida, foi sugerida para a Comissão a contratação de consultoria pela Associação
Brasileira de Editores Científicos para a adequação da Revista às bases de qualificação e
indexação em novos repositórios, o que foi aceito pela Dra Silvana Abramo como assunto a ser
pleiteado junto à nova Comissão de Revista do TRT-2 no biênio 2022-2024.

A desembargadora Silvana Abramo sugeriu adicionalmente a participação da equipe da
Revista no seminário anual da Qualis, que possui apresentação de projetos editoriais de diversas
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revistas. As outras sugestões foram os cursos de indexadores para periódicos científicos e demais
cursos da Associação Brasileira de Editores Científicos.

Ainda em relação à Edição 29, foi informado à Comissão que há notícia sobre os editais
abertos na homepage do TRT2 e haverá novos informes, conforme calendários indicados à
SECOM.

Em seguida, em relação à Revista 28, foram aprovados o editorial e as notícias.

Em relação à Revista 29, foi sugerida a indicação à nova comissão de Revista (biênio
2022-2024) a realização do evento de publicação em maio de 2023. Foi decidido o tema e
indicação de colaboradora para a seção "Legislação Comentada", bem como para seção
"Jurisprudência anotada".

Para a seção "Memória do TRT2", foi indicado o tema "60 anos do primeiro concurso da
magistratura trabalhista no Brasil", que visa resgatar o processo, o resultado e a trajetória dos
primeiros aprovados no concurso. Foi sugerida pela Comissão a inclusão das alterações advindas
do novo modelo de certame por unificação nacional em 2016.

Em seguida, foi decidido para a seção "Ações em Destaque" o convite à Comissão de
Assédio com foco nas ações de combate ao assédio moral e sexual.

Foi sugerida a elaboração de listagem dos temas pendentes no planejamento editorial da
Revista do atual biênio para apresentação na reunião de transição.

A próxima reunião da Comissão de Revista do TRT-2 ficou designada para a semana do
dia 17 de outubro de 2022, com data, horário e forma de realização ainda indefinidos.

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada às 12h30 e, para
constar, foi lavrada a presente ata.

Silvana Abramo Margherito Ariano
Desembargadora do Trabalho aposentada

Presidente da Comissão de Revista do TRT-2


