
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Procedimento de Não Conformidade e Ação Corretiva 

PS 004 / Revisão: 01 Data: 14.12.2017 
 

 

CONTROLE DE ALTERAÇÕES 

REVISÃO DATA DE APROVAÇÃO ALTERAÇÕES 

00 15.08.2017 Versão original 

01 14.12.2017 Não houve 

Elaborado por: Roberto Monezi 

(Forte) 

Analisado por: Dr. Cícero Moura – 

Diretor de Primeiro Grau 

Aprovado por: Comitê de Governança 

  Página 1 de 4 

 

1. OBJETIVO 

 

Este procedimento tem como objetivo descrever a metodologia para definição e 

implementação de ações corretivas em qualquer etapa do processo da qualidade, visando à 

melhoria contínua da prestação jurisdicional. 

 

2. APLICAÇÃO 

 

Nos setores quando necessários para a eficácia do Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

 

Externa: Requisitos da NBR ISO 9001:2015 - Requisito 10.2  

 

4. DEFINIÇÕES 

 

RACM – Registro de ação corretiva e de melhoria 

 

5. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE 

 

5.1 Todos os servidores dos setores necessários, para a eficácia do Sistema de Gestão da 

Qualidade, devem: 

 

a) identificar a não-conformidade; e 

b) comunicar ao responsável a não-conformidade. 

 



 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Procedimento de Não Conformidade e Ação Corretiva 

PS 004 / Revisão: 01 Data: 14.12.2017 
 

 

CONTROLE DE ALTERAÇÕES 

REVISÃO DATA DE APROVAÇÃO ALTERAÇÕES 

00 15.08.2017 Versão original 

01 14.12.2017 Não houve 

Elaborado por: Roberto Monezi 

(Forte) 

Analisado por: Dr. Cícero Moura – 

Diretor de Primeiro Grau 

Aprovado por: Comitê de Governança 

  Página 2 de 4 

5.2 Chefes de unidades, Gestores e Diretores responsáveis pelos processos devem: 

a) preencher a RACM; 

b) determinar e descrever a ação imediata, as investigações e o relato das causas; 

c) definir e descrever a ação ou ações corretivas; e 

d) acompanhar e analisar a eficácia da ação. 

  

5.3 Auditores devem: 

 

a) identificar a não-conformidade; e 

b) comunicar ao responsável da área a ocorrência da não-conformidade identificada. 

 

6. CICLO DO PROCESSO DE NÃO-CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA 
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7. METODOLOGIA  

 

7.1 Analisar criticamente as não-conformidades. 

 

São consideradas como principais fontes de informação para originar uma não-

conformidade: 

 

a) reclamações de partes interessadas; 

b) ocorrências na execução dos serviços; 

c) resultados de análises críticas; 

d) resultados de análise de dados; 

e) medição de processos; e 

f) relatório de auditorias. 

 

7.2 Analisar criticamente as não-conformidades e necessidade de ação corretiva. 

 

O responsável da área de ocorrência, com base nas informações relativas a não-

conformidade, decide se há necessidade de ação corretiva, avaliando o impacto dos 

problemas, em especial: 

 

a) atendimento a regulamentos e/ou legislação; 

b) custos dos processos; 

c) satisfação das partes interessadas; 

d) performance do Sistema de Gestão; 

e) custo da não-conformidade; e 

f) imagem institucional. 

 

7.3 Registrar, identificar a causa, implementar a ação e analisar a eficácia. 
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As etapas para implementação de uma ação corretiva devem contemplar: 

 

a) descrição da não-conformidade; 

b) ação imediata; 

c) estudo das causas que contribuem para a não-conformidade; 

d) definição da ação corretiva; 

e) implementação da ação; e  

f) verificação da eficácia. 

 

Deverá ser indicado um responsável pela implementação da ação corretiva e o 

período de ocorrência desta verificação. Deverá ainda ser indicado um responsável pelo 

acompanhamento da ação e determinar um período suficiente (de acordo com a 

necessidade de cada ação corretiva) para análise da eficácia sobre a ação tomada.  

 

7.4 Analisar criticamente as ações corretivas implementadas. 

 

Os resultados do conjunto de ações corretivas implementadas ou necessárias devem 

ser analisados nas Reuniões de Análise Crítica pela Alta Direção, especialmente para as 

situações que necessitam de recursos, objetivando assim assegurar a melhoria contínua da 

eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

8. Registros 

 

RACM – Registro de ação corretiva e de melhoria 

Atas de Reuniões de Análises Críticas da Alta Direção 

 

 


