
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
OUVIDORIA

RELATÓRIO DE SETEMBRO DE 2012 

O presente  documento visa  relatar  as  atividades  desenvolvidas  pela  Ouvidoria  no mês de 

setembro de 2012, em cumprimento ao disposto no art. 9º do seu Regulamento.

A Ouvidoria, neste período, recebeu 327 (trezentos e vinte e sete) manifestações de usuários 

internos e externos do TRT/10ª Região que apresentaram reclamações, elogios e denúncias, buscaram 

informações e fizeram sugestões referentes às várias unidades do Tribunal.

Os diversos tipos de manifestações, bem como os meios utilizados para formalizá-las, são 

apresentados também nos quadros constantes do resumo gráfico.

RECLAMAÇÕES

No mês foram registradas 24(vinte e quatro) reclamações representando 7,33% do total. Esse 

tipo de manifestação,  de grande importância para a Ouvidoria,  funciona como um termômetro da 

Instituição, pois avalia os problemas que podem comprometer o bom andamento das atividades do 

Tribunal. As reclamações recebidas foram encaminhadas aos setores competentes, a saber:

• três à  Coordenadoria  de  Suporte  ao Usuário,  sendo  uma (51740) pelo fato  de  seu nome 
constar  em  certidão  positiva  deste  TRT,  sendo  que  nunca  foi  reclamado  nesta  Justiça 
Especializada, sendo uma (52108) por não estar recebendo de andamento processual via TRT 
push e outra (52226) por constar em certidão on line nome de reclamados que já tiveram seus 
processos transitado em julgado e arquivados;

• uma à Diretoria-Geral (52392) acerca da morosidade do TRT10 em dar resposta aos pedidos 
de análise de despesa a ser realizada com a verba de suprimento de fundos;

• quatro  à  Ouvidoria,  sendo uma  (52410) que  escapam  dos  limites  de  atuação  desta 
Ouvidoria e outras três (51984, 52227 e 52330) buscando impulso em feitos a que não se 
referem;

• duas à 5ª Vara do Trabalho de Brasília (52236 e 52338) buscando impulso em feitos a que se 
referem;

• uma à 6ª Vara do Trabalho de Brasília (52004) buscando impulso em feito a que se refere;
• uma à 8ª Vara do Trabalho de Brasília (51914) buscando impulso em feito a que se refere;
• duas à 9ª Vara do Trabalho de Brasília (51926 e 52224) buscando impulso em feitos a que se 

referem;
• uma à 12ª Vara do Trabalho de Brasília (51990) buscando impulso em feito a que se refere;
• uma à 13ª Vara do Trabalho de Brasília (52228) por não conseguir visto dos autos através de 

pessoa sem os devidos poderes para tanto;
• uma à 14ª Vara do Trabalho de Brasília (52122) buscando impulso em feito a que se refere;
• uma à 15ª Vara do Trabalho de Brasília (51994) buscando impulso em feito a que se refere;
• uma à 16ª Vara do Trabalho de Brasília (52254) pelo suposto atraso no início de audiência de 

processo a que se refere;
• uma à 17ª Vara do Trabalho de Brasília (52319) buscando impulso em feito a que se refere;
• duas à 18ª Vara do Trabalho de Brasília (51991 e 52116) buscando impulso em feito a que se 

referem;
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• uma à 20ª Vara do Trabalho de Brasília (52124) buscando impulso em feito a que se refere;
• uma à 1ª Vara do Trabalho de Taguatinga (52390)  buscando impulso em feito a que se refere.

ELOGIOS

Foram registrados e encaminhados 10 (dez) elogios, representando 3,05% das manifestações, 

a saber:

• um à Coordenadoria dos Serviços Gerais (52127) parabenizando a funcionária da limpeza 
Arlete do primeiro andar edifício sede pelos bons préstimos prestados a sua pessoa;

• um à  Presidência  (52230)  consignando  a  sua  satisfação  com  o  apoio  que  a  Exma 
Desembargadora-Presidente,  Elaine  Machado  Vasconcelos,  proporcionou  à  11ª  edição  da 
Olimpíada Nacional da Justiça do Trabalho; 

• quatro  à Ouvidoria  (52155, 52248, 52308 e 52346)  pelo bom atendimento dispensado por 
seus servidores;

• dois à  Secretaria  da  Tecnologia  da  Informação  e  de  Comunicações,  sendo  uma (52051) 
registrando elogio ao servidor Alexandre, Chefe de Seção da Coordenadoria de Suporte ao 
Usuário, por ter  compreendido a urgência da sua demanda e solucionado-a prontamente e 
também elogiando o servidor André da Matar, por não medir esforços para atender o público 
interno e outra (52373) agradecendo a informação dada, pois resolveu o, problema com essa 
orientação;

• um à 2ª Vara do Trabalho de Palmas (52172) pelas audiências simultâneas realizadas naquela 
Vara,  elogiando  os  Juízes  Francisco  Barros,  Reinaldo  Martini  e  Daniel  Queiroga  pela 
iniciativa;

• um à 2ª Vara do Trabalho de Taguatinga (52233) agradecendo pelo tratamento prestado pela 
2ª Vara de Taguatinga, principalmente em nome dos servidores. José Roberto e Luiz Gonzaga, 
que  prestam um serviço  de excelência,  esclarecendo,  com atenção e  presteza,  as  dúvidas 
levadas pelas partes.

INFORMAÇÕES

Foram registrados  271 (duzentos e setenta e um)  pedidos de  informações  representando 

82,87% das manifestações recebidas pela Ouvidoria, todos atendidos.

SUGESTÕES

Registrou-se  2 (duas) sugestões representando 0,61% do total das manifestações, a saber:

• uma  ao  Presidente  da  Comissão  instituída  pela  Portaria  nº  005/2012  (52270)  sugerindo 
mudanças referente a Resolução 63 do CSJT;

• uma à Secretaria de Administração (52260) sugerindo a colocação de um pequeno móvel no 
toalete feminino, ao lado do Plenário. 

DENÚNCIAS

No  mês,  foram  registradas  11  (onze) denúncias  representando  3,36% do  total  das 

manifestações recebidas, a saber:
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• onze à Ouvidoria (51915, 52130, 52177, 52189, 52237, 52250, 52328, 52336, 52365, 52368 e 
52369) que extrapolam a competência funcional deste Tribunal;

DÚVIDAS

No mês, foram registradas 7 (sete) dúvidas representando 2,14% do total das manifestações, 

a saber:

• quatro à  Ouvidoria,  sendo  duas (52157,  52377 e  52402)  que  extrapolam a  competência 
funcional deste Tribunal e outra (52044) buscando impulso em feito a que não se refere;

• uma ao Núcleo de Saúde (52318) ponderando quanto a escala de trabalho do corpo médico 
do edifício Sede deste Regional,

• uma à  Secretaria-Geral  Judiciária  (52174) realizando  pesquisa  sobre  a  atualização 
tecnológica  para  processo  eletrônico  e  sobre  a  exigibilidade de  juntada de  documentação 
representativa original nas varas dos diversos tribunais onde tramitam ações de seus clientes;

• uma à 7ª Vara do Trabalho de Brasília (52374) acerca  de andamento em feito a que não se 
refere.

OUTRAS MANIFESTAÇÕES

Registrou-se, ainda, 2 (duas) manifestações que por não se enquadrarem nos assuntos 
tradicionais  foram  classificadas  como  “outros” representando  0,61% do  total  das 
manifestações, a saber:

• uma à Coordenadoria de Suporte ao Usuário (52356) por não conseguir acesso a “certidão on 
line”

• uma à 15ª Vara do Trabalho de Brasília (52386) buscando impulso em feito a que se refere.

TEMPO DE RESPOSTA DA OUVIDORIA

Em  sua  atuação  como  interlocutora  entre  o  usuário  interno/externo  e  o  Tribunal,  esta 

Ouvidoria, sempre ciente que o tempo demandado entre a manifestação e a resposta oferecida podem 

comprometer  sua  efetividade,  buscou  cumprir  com o  disposto  no  indicador  4,  do  Planejamento 

Estratégico deste Tribunal. A meta estabelecida neste instrumento é de 5 dias de tempo de respostas 

sobre o total de atendimentos realizados, objetivando o atingimento do patamar de 70% no ano de 

2012. O quadro abaixo, demonstra os resultados apurados nos diversos tipos de demandas recebidas, 

permitindo verificar a superação da meta estabelecida, a saber:
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MANIFESTAÇÕES CONCLUÍDAS NO PERÍODO

Tipo Interpostas no período Interpostas no período e 
concluídas 

Interpostas no período e 
concluídas em até 5 dias

Denúncia 11 10 9

Dúvida 7 6 5

Elogio 10 9 5

Informação 271 260 253

Outros 2 2 2

Reclamação 24 16 13

Sugestão 2 0 0

Total 327 303 287

Total de manifestações interpostas no período: 327
Total de manifestações interpostas no período e concluídas: 303
Total de manifestações concluídas no período em até 5 dias: 287
Percentagem de manifestações concluídas no período em até 5 dias: 87,77%

Este é o  extrato fiel  das  informações  obtidas nos relatórios gerenciais  do Sistema 

Administrativo Informatizado deste Tribunal das atividades desenvolvidas por esta Ouvidoria.

Brasília,        de  outubro  de  2012.

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA DA VEIGA DAMASCENO 

Desembargador do Trabalho Ouvidor do TRT/10ª Região
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QUADRO 1: TIPOS DE MANIFESTAÇÕES E MEIOS UTILIZADOS

ORIG/TIPO DENÚN. DÚVIDA ELOGIO INFORM. OUTROS RECLAM SUGESTÃO TOTAL
0800 129 129
BALCÃO 10 10
CARTA
E-MAIL 1 3 4
INTERNET 11 7 9 129 2 24 2 184
TOTAL 11 7 10 271 2 24 2 327

QUADRO 3: TIPOS DE MANIFESTANTES
MAGISTRADOS
ADVOGADOS 20
PARTE NO PROCESSO TRABALHISTA 62
ESTAGIÁRIO 2
SERVIDORES DO TRT 10 13
OUTROS 230
TOTAL

QUADRO 4: MANIFESTAÇÕES – STATUS
ANALISADA
CONCLUÍDAS 316
ENCAMINHADAS 11
PENDENTES
PENDENTE COM RESPOSTA
TOTAL 327
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QUADRO 2: TIPOS E UNIDADES RECEPTORAS DE MANIFESTAÇÕES 
Local/tipo Denún. Dúvida Elogio Inform. Outros Reclam. Sugestão Total

CDASP 1 1

CDPES 4 4

CDSEG 1 1

CDSUP 12 1 3 16

GBPRE 1 1

NUARQ 1 1

NUSAU 1 1

OUVJU 11 4 4 216 5 1 241

SEADM 1 1

SEGEP 1 1

SETIN 2 3 5

SETU3 1 1

SGJUD 1 5 6

VTB03 2 2

VTB04 1 1

VTB05 2 2 4

VTB06 2 1 3

VTB07 1 2 3

VTB08 1 1

VTB09 3 2 5

VTB11 1 1

VTB12 2 1 3

VTB13 1 1

VTB14 1 1

VTB15 1 1 1 3

VTB16 2 3

VTB17 2 1 3

VTB18 1 2 3

VTB19 1 1

VTB20 1 1 2

VTB21 4 4

VTP02 1 1

VTT01 1 1

VTT02 1 1

TOTAL 11 7 10 271 2 24 2 327
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