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

 

 

REUNIÃO COORDENADA/PRESIDIDA POR Juiz Roberto Wanderley Braga 

DATA 01/09/2021 

INÍCIO 15:00 h 

TÉRMINO 15:30 h 

LOCAL Grupo do Comitê / Whatsapp 

TIPO Telepresencial 

 

 

PAUTA: 

 

 E-Gestão 

 

Sobre as deliberações da reunião anterior, informamos que a causa dos 

valores e quantidades estranhos relativos aos 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", deveu-se ao fato 

de as audiências por videoconferência, que são a maioria, não estarem 

sendo computadas no cálculo destes tempos médios. O problema foi 

contornado com a inclusão dos códigos destes tipos de audiência, por 

nossa conta, nos scripts de extração destes itens na tabela 

EGE.TB_ITEM. Contorno similar foi adotado em outros Regionais, como 

pudemos observar na issue EG-4332. Registramos ainda a migração do 

extrator para ambiente Windows 2019 e a correção e validação conjunta 

com a CGP dos indicadores administrativos que serão utilizados no 

estudo da distribuição dos cargos vagos entre os Regionais. 
 

Restaram as seguintes deliberações: 

 
• Autorizada a implantação da versão 2.7 do extrator do PJe;  

 

• Avaliar impacto no E-Gestão da criação no PJe da unidade Núcleo 

Justiça 4.0 - Cálculo; 
 
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, 01 de setembro 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). 

https://tarefas.tst.jus.br/browse/EG-4332


 


