
 
REUNIÃO DE TRABALHO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO E-GESTÃO/TRT22 

 

 

REUNIÃO COORDENADA/PRESIDIDA POR Juiz Roberto Wanderley Braga 

DATA 02/08/2021 

INÍCIO 15:00 h 

TÉRMINO 15:30 h 

LOCAL Grupo do Comitê / Whatsapp 

TIPO Telepresencial 

 

 

PAUTA: 

 

 E-Gestão 

 

Sobre as deliberações da reunião anterior, registramos que 

encontramos alguns defeitos relativos aos processos migrados para PJe 

via CLET, e, encontramos issues no ambiente Jira onde outros 

Regionais formalizaram ocorrências similares. Optamos por não colocar 

a 2.6.1 em produção enquanto não tivermos contornado o problema; 

Registramos ainda a inclusão das colunas solicitadas (de tarefas) na 

consulta analítica dos processos dos itens do E-Gestão, dentro da 

plataforma regional. 

 

Restaram as seguintes deliberações: 

 
• Apurar o motivo dos valores elevados e das quantidades 

reduzidas na apuração dos itens "90.412 - Do ajuizamento da 

ação até a realização da 1ª audiência na fase de conhecimento" 

e "90.413 - Da realização da 1ª audiência até o encerramento da 

instrução na fase de conhecimento", constatados pela Secretaria 

da Corregedoria Regional durante Correição Ordinária em Vara do 

Trabalho; 

• Migrar o extrator do E-Gestão para novo ambiente Windows 2019, 

visando adotar um ambiente mais protegido contra invasores do 

que o Windows 2008 R2, e, para contornar o problema de 

agendamento automático não identificado, que tem exigido a 

extração manual diariamente; 

• Verificar junto a CGP a exatidão dos valores informados nos 

indicadores administrativos 2030, 2035, 403, 2038, 2039, 2040 e 

2042, posto que o Ofício Circular CSJT.GP.SG.SGPES Nº 49/2020 

informa que estes serão os indicadores utilizados no estudo da 

distribuição dos cargos vagos entre os Regionais. 
 
ENCERRAMENTO: 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a 

presente ata, assinada por todos os presentes. 

 

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO: A princípio fica marcada para o primeiro dia 

útil do mês subsequente, às 15:00 horas. 

 

Teresina-Piauí, 02 de agosto de 2021. 



OBS: ASSINADO ELETRONICAMENTE NO PROAD TRT22 520/2014, PELOS 

PARTICIPANTES: Roberto Wanderley Braga (Juiz do Trabalho), José 

Wallace R. Macedo Junior (Secretário STIC), Lucilene Araújo Marques 

Sousa  (Servidora da COJUD), Flávia Silvana Tavares Braga (Secretária 

do Tribunal Pleno), Raimundo Nonato de Oliveira Junior (Diretor de 

Vara do Trabalho), Samuel Lopes Soares (Assessor de Desembargador),  

Semon Bolivar Valentim Silva (Secretário Judiciário), Thiago Correia 

Lima Castelo Branco (Servidor da SECOR). 

 


