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Deliberações em negrito 
 

Registros 

 

1. Remessas de Dados 

As remessas de 2017, 1º e 2º graus, estão aprovadas até o mês de abril. 

 

2. Correição Geral 

No período de 15 a 19 de maio, foi realizada correição ordinária no TRT da 3ª Região 
pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Foram analisados os dados e a 
movimentação processual por meio do sistema e-Gestão. 

Conforme excerto da ata de correição: 

"Nesse passo, verificou-se, em consulta realizada no dia 31/03/2017, que todas as 
remessas do Sistema e-Gestão de janeiro de 2015 a março de 2017 foram aprovadas 
no 1º e 2º Graus, não existindo inconsistências nos processos físicos registradas no 
sistema de validação dos dados. Portanto, o Tribunal Regional se encontra adaptado ao 
Manual de Orientações Unificado do e-Gestão de 1º e 2º graus e ao Manual de Regras 
de Validação do e-Gestão de 1º e 2º graus." 

Ainda conforme o relatório apresentado, "a prestação jurisdicional no âmbito desta Corte 
tem sido concedida de forma efetiva e célere". Foi ainda constatado que o TRT-MG 
destaca-se nacionalmente em vários aspectos, no que tange a prazos de tramitação 
judicial. 

 

3. Relatório de processos cadastrados no CLE sem ba ixa no legado 

Com relação ao relatório de processos suspeitos enviado pela Corregedoria-Geral em 
janeiro de 2017, os quais se apurou consistirem em processos cadastrados no CLE sem 
a respectiva baixa no PUTTY, a Diretoria Judiciária expediu ofício às Varas, no dia 30 
de janeiro, solicitando a regularização das inconsistências apuradas. 

Ao longo da correição ordinária, a Corregedoria-Geral identificou a persistência do 
problema e fez constar em ata que: 

"É importante, ainda, relatar que, com o apoio da Coordenadoria de Estatística e 
Pesquisa do TST – CESTP -, foram identificados 1.795 processos pendentes de 
finalização em 31/3/2017 e que estavam pendentes em mais de uma fase ou sistema. 
Todavia, a Diretoria Judiciária do TRT3 já identificou as causas e apresentou proposta 
de solução, com o encaminhamento de ofício circular às varas (Of. Circ. n. 
GP/DJ/2/2017, de 17/5/2017), determinando a regularização das inconsistências no 
prazo de 20 dias e reforçando as orientações referentes ao cadastro no módulo CLE. As 



correções serão monitoradas pela Diretoria Judiciária". 

Portanto, a partir do mês de junho, serão monitorad os os resultados do ofício 
encaminhado pela Presidência.  

 

A próxima reunião está agendada para o dia 05/07/20 17. 

 

Ata aprovada 
Desembargador Emerson José Alves Lage 

Coordenador 

 


