
















A análise das respostas da questão aberta do questionário, onde era solicitado

ao participante que, caso necessário, utilizasse o espaço para críticas, sugestões ou

comentários, estão abaixo definidas nas Tabelas 4, 5 e 6, a seguir.  

Tabela 4: Sugestões dos Usuários

Categorias F %

Prédio próprio com melhor localização das Varas da Capital 3 15

Possibilidade de cadastro específico como  preposto 2 10

Cadastrar e-mail das partes e remeter andamento das eta-

pas e arquivos de decisões

1 5

Disponibilizar campo para consulta processual também POR

NOME

1 5

Prepostos das municipalidades e/ou empresas possam ter

acesso integral às decisões diversas prolatadas nos Proces-

sos

1 5

Vara em Tavares ou Princesa Isabel - PB 1 5

Liberar o acesso aos despachos como acontece em outros

tribunais

1 5

Possibilidade de bloquear bens de esposas e filhos de em-

presas devedoras

1 5

Espaço próprio nas Varas para os advogados 1 5

Total digitalização dos autos 1 5

O site deveria ter a opção de juntar os arquivos pdf em um

único arquivo

1 5

As consultas aos processos deveriam ser por CNPJ 1 5

Dar intervalos aos juízes entre uma audiência e outra 1 5

Cadastrar mais de um advogado no processo eletrônico 1 5

Possibilidade de apresentação de documentos digitalizados

na inicial                 
1 5

O autor de o processo ter acesso na íntegra através do Push

a todos os dados do processo

1 5

Acesso ao teor das decisões dos juízes aos  representantes

de entidades sindicais devidamente cadastrados

1 5

Total 20 100



Tabela 5: Críticas dos Usuários

Categorias F %

Atendimento deficiente da 4ª Vara (servidores atendem mal,

falta de servidores ou lentidão no processo)

5 15,6

Demora para aguardar a audiência 3 9,4

Localização das Varas em Shopping 3 9,4

Demora da publicação das informações no portal 2 6,2

Número reduzido de servidores (Varas da Capital, Sousa) 2 6,2

Tempo de espera das ações trabalhistas 2 6,2

Dificuldade na Consulta de Jurisprudência no sítio do TRT 2 6,2

Servidores da 3ª Vara não acompanham o ritmo dos cartórios 1 3,0

Necessidade de melhoria na agilidade do setor contábil e de

cartório das Varas

1 3,0

Consulta a jusrisprudência não fornece decisões de primeiro

grau

1 3,0

Dificuldade para anexar documentos às petições eletrônicas 1 3,0

Tribunal perde tempo com outras atividades que as da área

fim

1 3,0

Dificuldade em acessar no portal de serviços 1 3,0

Demora no envio do ofício de notificação 1 3,0

Excesso de cadastros atrapalha o acompanhamento do

processo

1 3,0

Dificuldade na Consulta de Pauta das sessões de julgamento

do TRT

1 3,0

Percepção negativa dos Juízes acerca dos empregadores nas

audiências

1 3,0

Falta de uniformização dos serviços de pagamentos e

recebimentos de alvarás

1 3,0

Atendimento deficiente na 7ª Vara 1 3,0

Não acessibilidade das pessoas com deficiência à Vara de

Sousa

1 3,0

Total 32 100



Tabela 6: Elogios dos Usuários

Categorias F %

Prestação jurisdicional eficiente 7 40

Eficiência dos servidores das Varas 3 18

Sistema virtual 2 12

Eficiência dos trâmites processuais pelos Magistrados 2 12

Efetividade da Ouvidoria 1 6

Percebe-se vontade de melhorar o atendimento 1 6

Atendimento da diretora da 5ª Vara 1 6

Total 17 100

Pontos Fortes e Fracos segundo os Usuários

Tabela 7: Pontos Fortes segundo os Usuários

(Quanto mais alto o percentual de concordância, melhor)

Pontos Fortes %

Comunicação 57

Atendimento 55

Infraestrutura 50

Tabela 8: Pontos Fracos segundo os Usuários

(Quanto mais alto o percentual de concordância, pior)

Pontos Fracos %

Atos Processuais 43

Entre os usuários os pontos fortes foram: a comunicação, o atendimento e a

infraestrutura. Como ponto a ser melhorado e/ou aperfeiçoado está a dimensão atos

processuais. 





 


