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1. OBJETIVO 

 

Estabelecer sistemática para o controle de documentos e registros da qualidade 

necessários para prover evidência de conformidade com os requisitos da Norma NBR ISO 

9001:2015 e que apresentem resultados obtidos de maneira a garantir a sua correta 

aplicação, revisão e disponibilização. 

 

2. APLICAÇÃO 

 

Nos locais quando necessários para a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

Externa: Requisitos da NBR ISO 9001:2015 – Requisito 7.5 

 

4. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 

 

4.1 Consultoria da Qualidade e/ou Chefes das unidades: Elaboração dos documentos e 

registros da qualidade necessários para prover evidência de conformidade com os 

requisitos e que apresentam resultados obtidos. 

 

4.2 Diretores e/ou Chefes das unidades: análise dos documentos e registros da qualidade 

necessários para prover evidência de conformidade com os requisitos e que 

apresentam resultados obtidos. 
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4.3 Comitê de Governança e/ou Gestores: análise e aprovação dos documentos da 

qualidade  necessários para prover evidência de conformidade com os requisitos e que 

apresentam resultados obtidos. 

 

5. METODOLOGIA  

 

5.1 Elaboração e Controle de Documentos Internos e Externos. 

 

A elaboração e/ou revisão de documentos da qualidade é feita conforme a 

necessidade de cada unidade pela Consultoria e/ou pelos respectivos chefes. 

 

As Listas Mestras de Documentos do Sistema da Qualidade (LMDI e LMDE) 

controlam os documentos internos e externos. 

No âmbito do SECOMGE, as listas terão as seguintes padronizações: 

 

5.1.1 Lista Mestra de Documentos Internos - LMDI: 

 

a) origem: indica se a origem do documento é interna ou externa; 

a) identificação: sigla ou código do documento;   

b) denominação: designação do documento; 

c) finalidade: descrição do documento; 

d) revisão/ data da publicação: número da revisão; 

e) periodicidade: indica o lapso temporal para verificação do status do documento; 

f) aprovação do documento: data da aprovação ou publicação do documento; 
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g) acesso: permissão para visualização do documento;  

h) distribuição: onde há cópias distribuídas; e 

i) revisão/edição: indica o número da revisão ou edição atual do documento. 

 

5.1.2 Lista Mestra de Documentos Externos - LMDE: 

  

a) origem: indica se a origem do documento é interna ou externa; 

b) identificação: sigla ou código do documento; 

c) denominação: processo pelo qual se designa; 

d) finalidade: tendência para a realização de um fim ou objetivo; 

e) lei Publicação/ Portaria/ Validação do documento: Validade ou data de publicação do 

Ato Normativo; 

f) periodicidade: quando a verificação do status do documento deve ser realizada; 

g) fontes de dados: local de pesquisa do documento;  

h) responsável: pessoal ou departamento responsável em verificar status do documento; 

i) acesso: pessoa responsável pelo acesso do documento; 

j) distribuição: local onde contém cópia do documento; e 

k) revisão/edição: indica o número da revisão ou edição atual do documento. 

 

No âmbito dos Cartórios Integrados, as Listas Mestras de Documentos Internos e Externos 

terão as seguintes configurações: 

 

5.1.3 Lista Mestra de Documentos Internos - LMDI: 

 



 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Procedimento de Controle de Documentos e Registros   

PS 001 / Revisão: 02 Data: 23.10.2018 
 

 

CONTROLE DE ALTERAÇÕES 

REVISÃO DATA DE APROVAÇÃO ALTERAÇÕES 

00 15.08.2017 Versão original 

01 14.12.2017 Itens da LMDI, LMDE e LMR. 

02 23.10.2018 Disponibilização dos documentos; 

Alteração no período de aprovação. 

Elaborado por: Roberto Monezi 

(Forte) 

Analisado por: Dra. Mariana 

Guimarães Nunes – Chefe do 

SECOMGE 

Aprovado por:  

Comitê de Governança 

   Página 4 de 8 

j) origem: indica se a origem do documento é interna ou externa; 

k) identificação: sigla; 

l) denominação: nome do documento; 

m) finalidade: objetivo do documento; 

n) revisão: indica o número da revisão atual do documento; 

o) periodicidade: indica o lapso temporal de revisões ou alterações do documento; 

p) aprovação: data da aprovação; e 

q) disponibilização: onde há cópia do documento. 

 

5.1.4 Lista Mestra de Documentos Externos - LMDE: 

 

l) origem: indica se a origem do documento é interna ou externa; 

m) identificação: sigla; 

n) denominação: nome do documento; 

o) finalidade: objetivo do documento; 

p) revisão/edição: indica o número da revisão ou edição atual do documento; 

q) periodicidade: indica o lapso temporal de revisões ou alterações do documento; 

r) fonte de dados: indica a fonte das informações de possíveis alterações ou revisões do 

documento; 

s) responsável: indica o nome e/ou cargo do responsável pelas revisões; e 

t) disponibilização: onde há cópia do documento. 

  

 

5.2 Identificação, Disponibilização e Controle das Cópias dos Documentos 
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Os documentos originais da qualidade aprovados deverão ser mantidos nos 

arquivos da qualidade, através de sistema de armazenamento e compartilhamento de 

documentos (dropbox) e disponibilizados para consulta aos usuários em meio físico. 

 

É obrigatória a disponibilização e manutenção atualizada das instruções de 

trabalho, procedimentos sistêmicos e manual da qualidade no portal da estratégia, 

hospedado no sitio eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com link único 

nas demais páginas vinculadas as unidades certificadas. 

 

As cópias dos documentos da qualidade, nos locais onde são aplicáveis, serão 

disponibilizadas, identificadas pela marca d’água “CÓPIA CONTROLADA”, com a 

finalidade de prevenir a sua indevida utilização. 

 

As cópias obsoletas serão destruídas ou, quando necessárias, retidas com 

identificação através do carimbo “OBSOLETO” ou em meio eletrônico com marca d’água 

em arquivo formato PDF. 

 

Os documentos da qualidade serão analisados e aprovados, obrigatoriamente, no 

último trimestre de cada ano. Na hipótese de inexistirem alterações nesse período, o 

documento será revalidado através de registro na Ata de Reunião da Alta Direção, 

mantendo-se a data inicial de elaboração, análise e da aprovação. 

 

 

5.3 Elaboração e Controle de Registros da Qualidade 
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Os registros mandatórios da norma NBR ISO 9001:2015 e os gerados pelo sistema 

de gestão da qualidade são controlados através da Lista Mestra de Registros (LMR), onde 

constam, no âmbito do SECOMGE, os seguintes itens: 

 

a) item da norma: requisito que o registro atende  

b) identificação: nome, código ou sigla do registro;  

c) descrição: nome do registro;  

d) armazenamento: local onde é armazenado;   

e) proteção: quem tem acesso e/ou quem protege o registro de deterioração, ou acesso 

indevido; 

f) recuperação: forma de armazenamento;   

g) retenção: tempo de guardo do registro;  

h) disposição: destino do registro após tempo de retenção; e 

i) revisão/edição: indica o número da revisão ou edição atual do documento. 

 

No que concerne aos Cartórios Integrados, a Lista Mestra de Registro terá a seguinte 

configuração: 

 

j) item da norma: identifica o item da norma que está sendo atendido; 

k) descrição: identifica a descrição do item da norma que está sendo atendido; 

l) identificação: sigla ou nome do registro; 

m) armazenamento: local onde está armazenado; 

n) proteção: indica quem tem acesso ao registro; 
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o) recuperação: forma como é arquivado dentro da pasta; 

p) retenção: o tempo que fica guardado o registro; e 

q) disposição: forma que é efetuada o descarte do registro. 

 

  

 

 

6. CONTROLE DOS DOCUMENTOS E REGISTROS DA QUALIDADE 

 

A natureza da alteração de um documento é definida e registrada no campo 

denominado “Controle de Alterações” no rodapé de cada documento do sistema da 

qualidade, preenchendo os seguintes itens: data da aprovação, resumo da alteração, 

elaboração, análise e aprovação.   

 

A metodologia definida deve assegurar que os documentos da qualidade: 

 

a) estejam disponíveis no local e momento apropriados; 

b) sejam adequados para o uso pretendido; 

c) assegurem a proteção dos documentos e registros contra perda de confidencialidade, 

de alterações indesejadas, uso indevido, extravio, disponibilização e acesso, 

armazenamento e proteção, disposição e retenção. 

 

 

7. BACKUP DOS DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS 
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Todos os documentos e formulários da qualidade estão disponíveis no sistema 

eletrônico de armazenamento e compartilhamento (dropbox), com cópia de segurança no 

sistema eletrônico de armazenamento e compartilhamento interno do Tribunal de Justiça 

do Estado da Bahia (psyche), mantendo registro da data de atualização dos arquivos. 

 

8. REGISTROS  

 

Lista Mestra de Documentos Internos (LMDI) 

Lista Mestra de Documentos Externos (LMDE) 

Lista Mestra de Registros (LMR) 


