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Daniel Ferreira de Souza SEESTP daniel.souza@trt12.jus.br 
Alexandre Goulart COPE alexandre.goulart@trt12.jus.br 
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ASSUNTO/DELIBERAÇÃO: 
 

1- Contabilização de Sessões no 2º Grau 

Foi constatado que os itens referentes a contabilização de sessões no sistema e-Gestão 
(92188 e 92189) traz um número bastante superior de sessões do que o efetivamente 
realizado. Abaixo encontram-se reproduzidas as regras do manual do sistema e-Gestão para 
os itens: 

92188 - Sessões de julgamento realizadas (ordinárias) - sessões que entraram no 
status "iniciada" no período de apuração e que possuem o tipo "ordinária". 

92189 - Sessões de julgamento realizadas (extraordinárias) - sessões que entraram 
no status "iniciada" no período de apuração e que possuem o tipo "extraordinária". 

Como exemplo da disparidade, seguem abaixo os números informados pela SEATUR e os 
extraídos do e-Gestão no período de 16/03/2020 a 13/10/2020: 

1) Conforme SEATUR: 

 
2) Conforme e-Gestão: 
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Em análise à situação, foi verificado que a inconsistência dos números é causada pela 
ocorrência de 3 situações atípicas: 

1) sessões canceladas que ainda assim foram contabilizadas pelo e-Gestão como 
realizadas por terem sido abertas; 

2) agendamento e abertura de sessões em dois dias seguidos, representando o segundo 
dia apenas a extensão do primeiro dia, causando contabilização dupla da mesma 
sessão;  

3) existência de processos com data de sessão em dia seguinte ao da sessão na qual foi 
incluído, sem a existência de sessão agendada ou realizada naquele dia. 

 

Quanto à situação referenciada no item 1, a SEATUR esclareceu que, quando há o 
cancelamento da sessão, é ainda assim necessário iniciá-la, para que possam ser retirados 
de pauta os processos incluídos. Tendo em vista, com isso, que os processos incluídos em 
sessões canceladas recebem o movimento de retirada de pauta, sugere-se que seja 
encaminhada proposta de melhoria do sistema e-Gestão para os processos retirados de pauta 
não sejam contabilizados nos itens de pauta. 

Quanto às situações dos itens 2, foi inicialmente discutida a possibilidade de serem 
consideradas ambas as sessões como sessões independentes para fins de produtividade, 
tendo em vista que haveria de fato realização de trabalhos em ambos os dias. Contudo, a 
SEATUR verificou que as sessões duplicadas identificadas (em junho de 2020, na 1ª Câmara) 
não foram de fato decorrentes de adiamento, e sim de realização de ajustes técnicos em 
alguns poucos processos. Desta forma, não deve ser contado, para fins de produtividade, 
apenas o primeiro dia.  

A SEATUR também esclareceu que é possível identificar as sessões duplicadas para fins de 
ajustes técnicos pela quantidade atipicamente baixa de processos. Segundo a SEATUR, não 
são realizadas sessões de fato nas câmaras que tratem de apenas 1 ou 2 processos, 
podendo, quando da extração dos dados de pautas para fins de pesquisa, ser 
desconsideradas as datas de sessão que apresentem esta característica. 

Quanto ao item 3, foram analisados processos nesta situação, mas não foram identificados, 
na movimentação constante na consulta do PJe, lançamentos que poderiam identificá-los de 
imediato, tendo em vista que contém a informação de inclusão na data de sessão correta. A 
SEATUR esclareceu se tratam de processos que necessitaram de adequações de pauta em 
sistema para fins meramente operacionais. O SEESTP esclareceu que, devido ao impacto 
desse tipo de ajuste nos números relacionados às sessões, seria recomendado que, em 
situações futuras, os ajustes sejam a eles comunicados diretamente, para fins de 
monitoramento. Adicionalmente, a SETIC se dispôs a analisar os processos em questão de 
forma a verificar movimentos que possam identificá-los de forma automatizada. 
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Por fim, a SETIC informou que a ocorrência dessas situações atípicas pode se tornar mais 
frequente com a fase inicial de implantação do Plenário Virtual, devido à maior necessidade 
de realização de ajustes, ressaltando-se a importância de identificação de métodos para 
saneamento dos dados extraídos do sistema até que a situação se normalize. 

 

Deliberação:  

1) Quanto às audiências canceladas, encaminhar ao Comitê Gestor Regional do e-
Gestão sugestão de melhoria para que sejam desconsiderados processos que 
sofreram retirada de pauta. 

2) Quanto a processos que sofreram adequação de pauta, a SETIC irá analisar os 
processos apontados pelo SEESTP, de forma a verificar movimentos que possam 
ser utilizados para identificá-los. Em futuras ocorrências, a SEATUR comunicará 
ao SEESTP a realização dos ajustes. 

3) Encaminhar a demanda ao Comitê Gestor Regional para análise da forma de 
contagem das sessões 

 

FECHAMENTO DA ATA 
DATA REDATOR CONTATO 

05/11/2020 Daniel Ferreira de Souza daniel.souza@trt12.jus.br 
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