
 

 

 

Comissão de Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 

  

  

   

 ATA Nº 01/2020 

  

    

Em 04 de março de 2020, às 17:00 horas, no gabinete da Desembargadora Lilian 

Gonçalves, localizado no 9º andar do Edifício Sede, do Tribunal Regional do Trabalho da 

Segunda Região, situado na Rua da Consolação, nº 1272, Bairro Cerqueira Cesar, nesta 

Capital, reuniram-se os integrantes da Comissão de Revista do Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região, as Desembargadores Lilian Gonçalves e Regina Duarte; as 

servidoras Leila Dantas Pereira, diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, 

Normativa e Documental, e Andreza Aparecida de Melo, diretora da Coordenadoria de 

Normas, Jurisprudência e Divulgação.  

Ausente, justificadamente, o Desembargador Flávio Villani Macêdo. 

  

Iniciados os trabalhos, a presidente da Comissão de Revista, Dra Lilian Gonçalves, 

saudou a todos os presentes e pediu para que fossem iniciados os trabalhos. 

 

A diretora da Secretaria de Gestão Jurisprudencial, Normativa e Documental, Leila Dantas 

Pereira, comunicou que a próxima edição da Revista do TRT2 (23/2020) será publicada 

em 16/03/2020 e que estão sendo providenciados os ofícios de agradecimentos. 

 

Em atendimento ao pedido realizado pela Dra Lilian Gonçalves, referente à inclusão de 

ícone de acesso rápido à Revista no site do TRT2, informou-se que a demanda foi 

submetida ao Comitê do Portal e que será realizado um estudo que contemple os 

números de acessos aos ícones existentes, com a finalidade de subsidiar a troca de um 

ícone atual pelo ícone da Revista do TRT2. O estudo será entregue na próxima reunião 



 

 

do comitê do portal, em 14/04/2020. Enquanto não se finaliza o estudo, será realizada a 

divulgação por meio de banner. 

 

Em seguida, foi submetido à Comissão de Revista o pedido realizado pela Dra Erotilde, 

Juíza auxiliar da Corregedoria, integrante da Comissão do Portal, que versa sobre a 

possibilidade de inclusão da Revista do TRT2 no acervo da biblioteca da Faculdade de 

Direito de São Bernardo do Campo. A Comissão deliberou a autorização. 

 

Na sequência, passou-se aos debates a respeito do conteúdo da edição nº 24/2020 da 

Revista do TRT da 2ª Região, a ser publicada no segundo semestre de 2020. Deliberou-

se sobre o tema da nova edição, bem como sobre os autores convidados para 

colaborarem com a próxima publicação da Revista. 

 

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. 

 

 

 

Lilian Gonçalves 

Desembargadora Presidente da Comissão de Revista 

 

 

 

Regina Duarte 

Desembargadora membro da Comissão de Revista 

 

 
 

 


