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Aos 21 de fevereiro de 2020, às 14h, por meio da plataforma de reuniões virtuais Webex, 
reuniram-se os integrantes da Comissão de Revista do TRT2, os excelentíssimos 
Desembargadores Dr. Flávio Villani Macêdo e a Dra. Lilian Gonçalves, ausente 

justificadamente a Dra. Regina Duarte, com a presença das servidoras Andreza Aparecida 
de Melo, diretora da Coordenadoria de Normas, Jurisprudência e Divulgação, Leila Dantas 
Pereira, Diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental e 
Clarissa Pereira Alves de Miranda Ramalho, servidora da Seção de Apoio às Comissões de 

Regimento Interno, de Revista e de Uniformização de Jurisprudência.  
 
Iniciados os trabalhos, a Presidente saudou a todos e elogiou os trabalhos da Comissão de 
Revista e da equipe de apoio pelos esforços e comprometimento, sugerindo que constasse 

elogio formal nos assentamentos funcionais de todos os servidores envolvidos nas 
atividades elaboração, editoração e publicação da Revista do TRT2. Dr. Flávio Villani 
acompanhou a sugestão da presidente, elogiando e enaltecendo o comprometimento de 
todos os servidores para o trabalho da Comissão de Revista durante toda a gestão que se 

encerra.  
 
Exibidas as sugestões de temas para a edição n° 25 da Revista do TRT2, Dra. Lilian 
ressaltou que o tema deveria estar relacionado à Pandemia, tendo sido escolhido pelos 

membros da comissão o tema central: “Crise global do Corona Vírus: os impactos da 
pandemia nas relações de trabalho” e  definidos os seguintes subtemas e autores sugeridos: 
 
- "O papel da Justiça do Trabalho como mecanismo de proteção. Preservação do emprego, 

da empresa e da saúde do trabalhador”. 
 
- “Possibilidade de flexibilização da legislação trabalhista diante da excepcionalidade 
causada pela pandemia de Covid-19”. 

 
- “Doenças ocupacionais relacionadas à pandemia de Covid-19: Fatores de Risco e 
prevenção”. 
 
- “Atuação dos profissionais envolvidos no combate à pandemia”. 

 
- “O trabalho essencial na pandemia”. 
 
- “O trabalho portuário em tempos de pandemia”. 
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- “Novas perspectivas para o trabalho no mundo pós-pandemia”  
 

Dando prosseguimento as deliberações, aprovou-se que a  seção “Ações em destaque”  
tratará dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual. 
 
Em seguida, foi definida a Lei n° 14.020/2020 para ser abordada na seção “Legislação 

comentada. 
 
Ademais, foi escolhido o nome da Dra. Maria da Conceição Batista para ser homenageada 
(in memorian).  

 
Por fim, foram sugeridos os nomes dos colaboradores da edição n° 25 da Revista do TRT2, 
bem como os responsáveis por efetivarem o convite. 
 

Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a reunião foi encerrada e, para constar, 
foi lavrada a presente ata, assinada pelos membros da Comissão de Revista e servidores 
presentes. 
 

 
 

 

Lilian Gonçalves Desembargadora Presidente da Comissão de Revista 

 

 

 

Flávio Villani Macêdo Desembargador Membro da Comissão de Revista 


