
 
 

REUNIÃO DE TRABALHO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO E-GESTÃO 

 

 

 

REUNIÃO COORDENADA/PRESIDIDA POR Juiz Roberto Wanderley Braga 

DATA 19/02/2021 

INÍCIO 15:00 h 

TÉRMINO 15:30 h 

LOCAL Grupo do Comitê / Whatsapp 

TIPO Telepresencial 

 

 

PAUTA: 

 

 E-Gestão 

 

Após abertura dos trabalhos e debates sobre os temas levantados, 

ficaram ajustadas as seguintes deliberações: 

 

• Considerando que muitas das remessas de 2020 foram produzidas 

com as versões 2.5.4 e 2.5.5 do extrator; Considerando o fato 

de que ainda não analisamos a fundo a versão 2.6.1 do 

extrator; Refazer as remessas de 2020 utilizando a versão 2.6 

do extrator, com o intuito de tirar proveito de todas as suas 

melhorias, e, também, corrigir dados do 2º Grau referentes às 

sessões de julgamento que ocorreram por volta do fim de um 

mês, e que só tiveram seu efetivo registro de realização dias 

depois, com a remessa do mês ao qual se referia já fechada; 
• Autorizar a implantação em ambiente de produção do hotfix 

2.6.1 do extrator de dados do PJe. Entretanto, esta versão 

deve ser utilizada para remessas a partir de janeiro de 2021; 
• Identificar junto à CGP eventuais discrepâncias entre os dados 

de Recursos Humanos fornecidos no E-Gestão e a nossa 

realidade; 
 
ENCERRAMENTO: 

 

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

presente ata, assinada por todos os presentes. 

 

 

 

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO: Fica marcada para o dia 16/04/2021, às 15:00 

horas. 

 

Teresina-Piauí, 19 de fevereiro de 2021. 

OBS: ASSINADO ELETRONICAMENTE NO PROAD TRT22 520/2014 

 

 

_________________________________ 

Roberto Wanderley Braga 

Juiz do Trabalho 

 

 

________________________________ 

José Wallace R. Macedo Junior 

Secretário STIC 



  
 

 

_________________________________ 

Maria Elemir de Carvalho 

Gonçalves 

Servidora da ASSEJUD 

 

 

 

_________________________________ 

Flávia Silvana Tavares Braga 

Coordenadora das Turmas 

 

 
 

 

_________________________________  

Raimundo Nonato de Oliveira 

Júnior 

Diretor da 3ª Vara do Trabalho  

 

 

 

__________________________________    

Leila Maria de Araújo M. Alcântara 

Diretor da 4ª Vara do Trabalho  
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Samuel Lopes Soares 

Assessor de Desembargador 

 

 

 

___________________________________      

Thiago Correia Lima Castelo Branco 

Servidor da SECOR 

 
  

 


