
LANÇAMENTO 2º FASCICULO REVISTA CIENTIFICA

Senhoras e senhores, boa tarde!

Saúdo a presença de todos, na pessoa do Excelentíssimo Ministro 

Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Diretor da ENAMAT.

É com grande satisfação que lançamos hoje o 2º Fascículo da Revista 

Científica da Escola Judicial, versando o dossiê temático sobre A 

aplicação do Direito e Processo do Trabalho pós Reforma: 

desafios jurídicos. 

A revista também está à disposição no seguinte endereço eletrônico: 

www.trt4.jus.br/revistaejud4.

O periódico tem como objetivo a difusão de conhecimentos e 

reflexões sobre temas relacionados ao mundo do trabalho, além da 

formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores da Justiça 

do Trabalho. 

Sua missão precípua é fomentar o debate acadêmico democrático, 

com vistas à melhoria da prestação jurisdicional e ao 

desenvolvimento da Justiça do Trabalho, enquanto responsável por 

assegurar o melhor equilíbrio das relações entre capital e trabalho, 

com a garantia da dignidade e demais direitos fundamentais dos 

trabalhadores.

A publicação tem por foco a comunidade jurídica em geral, em 

especial integrantes da magistratura do trabalho, procuradores do 

trabalho, advogados, servidores da Justiça do Trabalho e do 

Ministério Público do Trabalho, professores e acadêmicos das áreas 

humanas.

Com vistas à qualificação da CAPES no estrato B2, aproveito a 

oportunidade para agradecer o incansável trabalho de toda a equipe 

da Revista Científica, em especial, do Vice-Editor, José Felipe Ledur, 

pela parceria em tantos projetos da Escola Judicial, e das servidoras, 

Adriana Sarmento e Tamira Pacheco, pela minuciosa e dedicada 

análise de cada passo do processo de seleção e publicação.

Em nome da equipe da Revista da Escola Judicial do TRT4, 

agradecemos a Excelentíssima Desembargadora Diretora de nossa 

Escola Judicial, Carmen Izabel Centena Gonzalez, Presidente eleita 

deste Tribunal, por nos confiar e nos dar plenas condições de 

desenvolver esse trabalho tão especial e importante de nossa Escola; 

agradecemos ainda o Excelentíssimo Desembargador Diretor eleito 



de nossa Escola Judicial, Ricardo Hofmeister de Almeida Martins 

Costa, por dar continuidade a esse valioso projeto.

Por fim, informo que, em dezembro próximo, será publicado o Edital 

do 3º Fascículo e, desde logo, contamos com a colaboração de todos 

na submissão de seus trabalhos para fins de publicação em nossa 

Revista da Escola Judicial do TRT4. 

Muito obrigado!

Leandro Krebs Gonçalves


