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

 
 

REUNIÃO COORDENADA/PRESIDIDA POR Juiz Roberto Wanderley Braga 

DATA 07/12/2021 

INÍCIO 07:30 h 

TÉRMINO 08:00 h 

LOCAL Grupo do Comitê / Whatsapp 

TIPO Telepresencial 

 
 
PAUTA: 
 

 E-Gestão 

Decisões Monocráticas Publicadas: Somos um dos poucos TRTs onde este 

indicador (92.214) está praticamente zerado em 2021. Por outro lado, 

tivemos quase 300 processos decididos por Decisão Monocrática, o que 

mostra que elas existem. 

 

Colega de gabinete confirmou que elas estão sim sendo publicadas. 

Entretanto, são publicadas tirando proveito da Intimação automática 

do PJe (Ex: 0080382-11.2021.5.22.0000). Isolamos alguns casos 

pontuais em que o item 92.214 foi captado com sucesso este ano, e 

vimos que foram casos excepcionais onde o Gabinete fez de fato a 

publicação manualmente via PEC (Preparar expedientes e comunicações). 

 

Consultando o Jira, observamos issues que relatavam problema com os 

movimentos de publicação. Em algumas, como a PJEKZ-34575, o problema 

era ao utilizar o PEC. Aparentemente a issue foi finalizada e o 

problema corrigido. Já em outras, como a PJEKZ-32006 (32185 também), 

o foco é intimação automática - e estas constam como ainda em aberto. 

 

Para o momento, não nos resta muito senão aguardar um desfecho 

positivo da PJEKZ-32006, posto que usar o PEC e fazer a publicação 

manual nos soa um retrocesso diante da possibilidade da intimação 

automática. 

 

Introduzimos comentário na referida issue hoje (15/12/2021), na 

expectativa de que isso a promova um pouco na lista de prioridades do 

Grupo de Trabalho do PJe. 

 

A construção de um script alternativo para obtenção deste indicador 

encontrou empecilhos:  

- Apesar de haver um documento do tipo Decisão, o movimento de 

Publicação fica associado a um novo documento do tipo Intimação; 

- O tipo Decisão, genérico, é amplamente utilizado para diversos 

propósitos no 2o Grau. Há milhares de ocorrências dele por ano. 

Inflaria o indicador; 

 

Deste modo, enquanto o reparo não é disponibilizado, sugerimos que 

para preenchimento do Justiça em Números, para fins de subsidiar a 

captura do indicador "DeMono2", utilizemos os processos constantes 

nos indicadores "92.195/92.196 - Processos/Recursos Internos julgados 

por decisão monocrática" e não mais os do indicador "92.214 - 

Decisões Monocráticas Publicadas", como era apontado no mapeamento 

Justiça em Números X E-Gestão fornecido pela CGJT. 



 

Um último registro: Este erro começou em 2020 e nosso dado de 

decisões monocráticas publicadas do ano passado também ficou 

comprometido. A propósito, foi um dos pontos questionados pelo CNJ na 

auditoria de Abril/2021, devido à queda acentuada. 

 
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, 07 de dezembro 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). 
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