
1º Relatório Trimestral da Ouvidoria do  
TRT 21ª Região 

Janeiro a Março de 2016 
 

Introdução 

 
O presente relatório se dá em cumprimento ao disposto no artigo 31-A, VI do Regimento 

interno deste Regional e contém dados quantitativos e qualitativos relativos às atividades 
desenvolvidas nos meses de Janeiro a Março de 2016, e, ao final, algumas sugestões na tentativa 
de melhorar os serviços prestados por este órgão. 

 
 

Manifestações Recebidas 1º Trimestre 
Ano Manifestações 

2015 278 
2016 239 

 

 

Manifestações por mês 

59

91 89
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Canais de comunicação utilizados em 2016 
Os canais de comunicação com o cidadão utilizados por esta Ouvidoria são e-mail, telefone, 

atendimento presencial e carta. Sendo o e-mail o canal mais utilizado, e a carta o menos utilizado 
(com nenhuma manifestação registrada até a presente data), conforme pode-se observar no gráfico 
abaixo. 

 

Canais de Comunicação 
Email Pessoalmente Telefone 
208 14 17 
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Tipos de Manifestações 
Abaixo, segue gráfico comparativo entre o número de manifestações, por tipo, recebidas no 

1º trimestre de 2016, com o número de registros em relação ao mesmo período de 2015. 
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Dados Relevantes 

 
Redução do número total de manifestações em relação ao mesmo período de 2015 

Comparando-se o número de manifestações 2016 (239 manifestações), com o número de 
manifestações no mesmo período de 2015 (278 manifestações), pode-se constatar que houve 
redução de 14% no número total de manifestações.  

 

Redução no percentual de reclamações 

As reclamações no primeiro trimestre de 2016 representam um percentual de 47,7% do número 
total de manifestações. Já no mesmo período de 2015, o número de reclamações representa 40,3% 
do total de manifestações. Desse modo, percebe-se elevação no percentual de reclamações do ano 
de 2016 em relação ao ano anterior. 

Todavia, em valores absolutos, o número de reclamações manteve-se praticamente inalterado, 
com 114, em 2016, e 112, em 2015.  

 

Redução do número de denúncias 

O número de denúncias no primeiro trimestre do ano de 2016 representam 3,8% do número 
total de manifestações. No mesmo período do ano anterior, o número de denúncias representou 
11,2% do número de manifestações.  Em termos absolutos, observa-se que houve dedução em 70% 
do número de denúncias, de 31, no primeiro período de 2015, para 9, em 2016. 

 

Manifestações que fogem a competência da Ouvidoria 

Destaca-se que 19 manifestações foram registradas como "fora da alçada da Ouvidoria", o que 
representa 8% do número total de manifestações. Sendo a maioria destas manifestações referentes 
a consultas em relação a direitos trabalhistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro de Manifestações por Unidades Jurisdicionais por ordem crescente 
 

Reclamações em 2016 

Unidade Jurisdicional 1º Trimestre 

1ª Vara do Trabalho de Mossoró  18 

2ª Vara do Trabalho de Mossoró  11 

3ª Vara do Trabalho de Mossoró  9 

1ª Vara do Trabalho de Macau 9 

7ª Vara do Trabalho de Natal  8 

8ª Vara do Trabalho de Natal  7 

6ª Vara do Trabalho de Natal  5 

2ª Vara do Trabalho de Natal  4 

2ª Vara do Trabalho de Macau 4 

Vara do Trabalho de Goianinha 3 

Vara do Trabalho de Ceará-Mirim 3 

3ª Vara do Trabalho de Natal  3 

4ª Vara do Trabalho de Natal  2 

1ª Vara do Trabalho de Natal  2 

10ª Vara do Trabalho de Natal  2 

Vara do Trabalho de Caicó 1 

Vara do Trabalho de Assu  1 

9ª Vara do Trabalho de Natal  1 

5ª Vara do Trabalho de Natal  1 

Vara do Trabalho de Pau dos 
Ferros 0 

Vara do Trabalho de Currais Novos 0 

4ª Vara do Trabalho de Mossoró  0 

11ª Vara do Trabalho de Natal  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 

 
Manifestações Recebidas em 2015 

 Email Pessoalmente Telefone Total 

jan/15 60 7 7 74 

fev/15 66 4 5 75 

mar/15 104 8 17 129 

Total 230 19 29 278 

 
Manifestações Recebidas em 2016 

  Email Pessoalmente Telefone Total 

jan/15 53 4 2 59 

fev/15 81 7 3 91 

mar/15 74 3 12 89 

Total 208 14 90 239 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Manifestação 

  2016 2015 2016 2015 

Denúncia 9 31 3,7% 11,2% 

Dúvidas 22 27 9,2% 9,7% 

Elogios 2 4 0,8% 1,4% 

Informações 88 99 36,8% 3,6% 

Reclamação 114 112 47,7% 40,3% 

Sugestão 4 5 1,7% 1,8% 

Total 239 278   



 
SUGESTÕES 
 
a) Inobstante não tenha havido manifestação formal sobre a questão, foi-nos sugerido por servidor 

desta casa a implementação de fraldário, ou equipamento próprio para troca de fraldas de bebês 

que acompanham suas mães às audiências. Segundo seu relato, não muito raro acontece de uma 

mãe ser vista no gramado de nossos jardins, deitar a criança sobre algum tecido para trocar sua 

fralda. Diante disso, sugerimos a essa presidência que implante no espaço do banheiro feminino 

prancha de apoio que possibilite a troca de fralda de bebês, evitando com isso o constrangimento 

da mãe que precisa trocar a fralda do bebê, no gramado, ou em outro local ainda mais inadequado. 

 

b)Tendo em vista o considerável volume de manifestações sobre o não atendimento telefônicos 

pelas Vara de Trabalho, tanto de ligações externas como internas, e ainda considerando o disposto 

no Ato 315/2015, sugere esta Ouvidoria, que seja enviado expedientes dessa Presidência, 

advertindo aos Diretores de Secretaria para que não deixem de atender às ligações, principalmente 

nos ramais informados pelas respectivas Varas à presidência com tal objetivo (parágrafo único art. 

3º Ato 315/15). 

 

c) Quanto ao setor de Apoio ao PJe, à exemplo do que acontece em outros regionais, sugerimos 

seja efetuado convênio com a OAB/RN, a fim de que aquele órgão disponibilize 

funcionário/estagiário para orientar os advogados para uso do PJe, em nossos equipamentos. 

 

A resolução CSJT nº 136/14 no §3º de seu art. 10 recomenda que os órgãos da Justiça 

do Trabalho celebrem convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil ou outras 

associações representativas de advogados, bem como com outros órgãos públicos, para 

compartilhar responsabilidades na disponibilização de tais espaços, equipamentos e 

auxílio técnico presencial. 

 

d) Ainda quanto ao setor de Apoio ao PJe, fizemos levantamento junto aos regionais e verificamos 

grande variedade no trato da questão.  

A Lei 11.419/2006, que instituiu o PJe, pelo §3º do art. 10, determina à justiça a manuteção de 

equipamentos para digitalização e acesso à internet à disposição dos interessados no uso desse 

sitema processual. 



A Resolução CSJT nº 136/2014, por sua vez ,  pelo §1º do art. 10, dispõe que os órgãos da Justiça 

do Trabalho devem providenciar auxílio técnico presencial às pessoas com deficiência ou que 

comprovem idade igual ou superior a 60 (sessenta anos). 

Naturalmente, no início da implantação do PJe, muitas dúvidas e insegurança por parte dos 

usuários de tal sistema, motivaram este Tribunal a oferecer grande espaço físico, com 

equipamentos, treinamento e disponibilização de servidores para o apoio necessário. 

Contudo, hoje é perceptível que o espaço está sendo usado como extensão dos escritório 

advocatícios, com a disputa pelos advogados de minutos de uso dos equipamentos, enquanto 

esperam suas audiência. 

Nessa ótica, e destacando que a regulamentação correlata indica a necessidade apenas de 

AUXÍLIO, sugere essa Ouvidoria, que sejam adotadas providências para reduzir a oferta de 

equipamentos para o apoio aos usuários do PJe.  

1. Deixar apenas 3 computadores com um scaner à disposição dos usuários externos. 

2. O apoio ao PJe deverá passar a funcionar em uma parte onde hoje é a sala de atendimento 

ao público, a qual deverá ser modulada, com abertura para o ambiente da distribuição de 

feitos, possibilitando que os servidores que hoje estão nesse serviço possam auxiliar 

também nos trabalhos da DFN. 

3. Nesse raciocínio o ambiente onde funciona hoje o apoio ao PJe poderá abrigar com mais 

conforto e eficiência o atendimento ao público, utilizando os antigos móveis de quando a 

DFN ali funcionava, nos moldes que trataremos e fazemos algumas sugestões no próximo 

item. 

4. Afixar em local de fácil visualização orientaçao técnica, passo a passo para utilização de 

scaner e acesso ao sistema do PJe, dos documentos ali scaneados. 

 

e) Considerando que o setor de Atendimento ao Público de Natal é um dos setores de grande 

demanda perante esta Ouvidoria, foi realizada visita àquele setor para que, conversando com os 

servidores e responsáveis, pudessemos identificar os pontos negativos e tentarmos corrigi-los, 

dentro do possível. 

A central de informações processuais, incluída no Fórum Trabalhista de Natal, cuja atividade 

principal é atendimento direto do jurisdicionado: reclamantes, reclamados, advogados e terceiros 

alheios às reclamações trabalhistas, no balcão ou via telefone.  

São cinco ramais e três pequenas aberturas na divisória de vidro para o pronto atendimento. 

O espaço físico não é adequado para a tarefa, pois foi utilizada antiga sala de reprografia sem as 

adaptações necessárias. 



Os jurisdicionados em atendimento, dependendo de sua altura, e na maioria dos casos, têm a 

necessidade de se curvar para se comunicar com o servidor que está do outro lado lhe atendendo, 

por meio da abertura do vidro que separa os ambientes. 

O nível de ruído do ambiente de atendimento é insuportável, eis que fica ao lado do salão de espera 

(átrio das varas) , além do burburinho das pessoas tem o sistema de som, com as chamadas para as 

audiências. 

Devido ao alto nível de barulho, quando o servidor que atende fala um pouco mais alto, a pessoa 

que está sendo atendida, algumas vezes se sente ofendida pelo tom de voz utilizado. 

Pelas mesmas causas, o atendimento telefônico fica prejudicado,  

Também em visita ao setor de apoio ao PJe, em conversa com  servidores ali lotados verifiquei que 

o local carece de sinalização com normas claras e precisas sobre as atividades ali desenvolvidas, e 

atribuições dos servidores, eis que é comum que os advogados utilizem aquele ambiente para 

assinarem suas petições e eventualmente solicitarem do servidor a digitalização de documentos 

para naquele momento juntarem aos autos. 

Temos, inclusive registro de manifestação nesta Ouvidoria de advogado reclamando que a 

servidora do apoio ao PJe, deixou de atendê-la quanto a digitalização de peças que seria incluído 

em seu processo judicial eletrônico, sendo certo que a digitalização pelo servidor não está 

albergada na norma. 

Dessa forma, sugere essa Ouvidoria que, dentro do possível, sejam efetuados ajustes conforme 

segue: 

1. Alterar layout daquele setor, permitindo que o usuário entre na sala do atendimento para 

falar com o servidor sentado em uma cadeira, em frente a sua unidade, à exemplo de como 

acontecia na distribuição antes dela ser deslocada para onde hoje funciona. Talvez 

aproveitando o mesmo móvel. 

2. Equipar a Central de Atendimento com equipamento de controle eletrônico de atendimento, 

que expeça senha, e indique em painel eletrônico, qual o número do próximo atendimento e 

qual a mesa que será atendido. Tal recurso possibilitará que, quando o servidor estiver 

atendendo ao telefone, o usuário que se encontra presencialmente aguardando sua vez, 

aguarde sua chamada, assim como acontece atualmente nas agência bancárias ou serviços 

do mesmo gênero. 

3. Implementar sinalização orientando o usuários/jurisdicionado que busca o setor de 

atendimento e PJe, quais são os serviços prestados naquele setor e as atribuições dos 

servidores ali presentes. 



4. Assegurar o adequado treinamento a todos os servidores, estagiários e terceirizados que 

realizem atendimento ao público (telefonistas central de atendimento e  atendimento das 

Varas). Treinamento esse que deve ser amplo, abrangente e permanente, inclusive de molde 

a despertar, em cada um desses prestadores, a consciência quanto à relevância de se bem 

atender o cidadão; 

 

5. Adotar medidas para implementar e assegurar, efetivamente, o atendimento preferencial 

estabelecido em lei; 

 

6. Disponibilizar ao Setor de Atendimento ao Público ferramentas adequadas ao controle de 

suas ações, tais como visibilidade ampla do andamento processual de todas as Varas (SAP 

e PJe), implantação de sistema de registro de atendimentos, instalação de câmeras de 

segurança com gravação de vídeo e som, instalação de equipamento de gravação de 

ligações telefônicas no atendimento ao público externo, etc.  

 

7. Implantar ainda, nas unidades onde houver de atendimento ao público, sistema eletrônico 

de avaliação instantânea do atendimento recebido, à exemplo dos que hoje é encontrado em 

lojas e farmácias da cidade (Farmácia Drogasil, Loja Renner, etc.), com a utilização de um 

computador já instalado na unidade. 

 


