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1. OBJETIVOS DA AUDITORIA

a) Confirmar o escopo da auditoria, incluindo atividades e localização das Unidades;

b) Confirmar que o sistema de gestão:
• cumpre com todos os requisitos da norma de referência, e requisitos legais e estatuários

aplicáveis;
• está eficazmente implementado e mantido; e
• é  eficaz,  conduzindo  ao  cumprimento  dos  objetivos  e  à  realização  da  política  da

organização; e
• da informação documentada está de acordo com as listas de controles informadas no PS

001-Procedimento de Controle de Documentos e Registros.

2. EQUIPE AUDITORA

Nome: Maurício Silva – Auditor Líder
Nome: Ana Cincurá – Auditora
Nome: Kleidy Mamédio- Auditora
Nome: Lucymara Brito-Auditora
Nome: Ademário Ângelo-Auditor

3. ESCOPO

a) Atividades dos 1º, 2º e 5º Cartórios Integrados;
b) Normas e instruções aplicáveis: 

• ISO 9001:2015
• IT'S de 001 a 013
• PS 001-Procedimento de Controle de Documentos e Registros

4. RESULTADO DA AUDITORIA INTERNA ANTERIOR

Data: 12/11/2018
(Auditor: Maurício Silva)

Relatório de Auditoria nº 05 – Processo TJ-COI-2017/13082

Verificamos que a unidade auditada arquivou o processo, após ter dado ciência, em 13/12/2017,
entretanto sem adotar o tratamento pertinente, qual seja a abertura do documento Registro de
Ação Corretiva e de Melhorias-RACM, no qual constaria o plano de ação para o tratamento dos
apontamentos evidenciados no referido relatório da auditoria interna.

Este procedimento reveste-se em não conformidade com o Requisito “10.2 Não conformidade e



ação corretiva” da Norma ABNT NBR ISO 9001:2015, cujas disposições do Sistema de Gestão
da Qualidade, no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, são asseguradas pelo documento da
qualidade  “PS-004-Procedimento  de  Não  Conformidade  e  Ação  Corretiva”,  que  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,
sendo elencado como uma das principais fontes de informação para gerar uma não conformidade
o relatório de auditoria.

Sendo assim, as não conformidades e as oportunidades de melhorias consignadas no relatório de
auditoria,  transcritas  resumidamente  no  quadro  a  seguir,  deixaram  ser  consideradas,
tempestivamente, para a melhoria do sistema da qualidade do Tribunal de Justiça.

a) Não Conformidades

Assunto Evidência Recomendação

Instrução de Trabalho

As  Instruções  de  Trabalho  reproduzem  os
fluxos  de  trabalho  contidos  nos  Atos
Conjuntos, editados pela Presidência e pela
Corregedoria  Geral  da  Justiça,  e  não
constituem os procedimentos, passo-a-passo,
objeto  da  padronização  dos  Cartórios
Integrados-CI's  e  do Sistema de Gestão da
Qualidade-SGQ.  Por  outro  lado,  o  modus
operandi dos CI's  não se encontra definido
nas  IT's,  sendo  o  processo  de  trabalho
conduzido  pelas  regras  do  atual  Sistema
SAJ,  não  registradas  nas  IT's,  e  pela
condução  pessoal  do  titular  da  respectiva
Diretoria.

Recomendou-se  revisar  todas  as  ITs  para
detalhar  os  fluxos  de  trabalho  contidos  nos
Atos  Conjuntos  e  assim  refletir  a
operacionalização  dos  procedimentos
atribuídos  a  cada  Diretoria,  bem  como
analisar  a  conveniência,  a  oportunidade  e  a
adequação  dos  instrumentos  ou  ferramentas
ora  adotados  de  forma  isolada,  a  fim  de
proceder  à  sua  padronização  para  utilização
obrigatória,  se couber,  por  todos os CIs,  ou
àqueles  de  mesma  especialidade  (Google
Drive, Pandium, modelo padrão de relatório
de movimento judiciário, entre outros).

Cadeia de Ajuda

A Cadeia de Ajuda dos Cartórios Integrados-
CIs  ainda  não  se  encontra  plenamente
consolidada,  apesar  dos  treinamentos
ministrados  sobre  esta  rotina  para  os
servidores lotados nos CI's.
Constatou-se que a Cadeia de Ajuda não está
devidamente  disseminada  nas  unidades  do
CIs, pois não há cartazes afixando-a em local
visível  para  que  os  operadores  das  rotinas
cartorárias  pudessem  visualizá-la
imediatamente  quando  houvesse  qualquer
dúvida que pudesse impactar na estabilidade
do processo.

Recomendou-se o retreinamento da Cadeia de
Ajuda  para  todas  as  partes  envolvidas,
definindo  as  responsabilidades  entre  as
pessoas para se resolver um problema quando
ele surge, objetivando consolidá-la como uma
efetiva rotina (padrão) de trabalho, interação e
envolvimento  entre  os  Magistrados,
Servidores  e  Equipe  de  Apoio,  atuando
prontamente  sempre  quando  surgem
anormalidades,  eliminando  as  instabilidades
verificadas no processo.

Política da Qualidade

Evidenciou-se  que  não  há  uma  percepção
clara dos Diretores dos Cartórios Integrados,
que  são pessoas  diretamente  envolvidas  no
processo, sobre sua responsabilidade dentro
do Sistema da Qualidade, em razão do baixo
envolvimento constatado com a Política da
Qualidade.

Constatou-se que Política da Qualidade não
está adequadamente comunicada nos CIs, em
razão da inexistência de quadros, panfletos,
ou quaisquer outros meios de comunicação
que  contribuam  para  incutir  a  política  na
rotina dos servidores e equipe de apoio.

Recomendou-se retreinar todos os Diretores e
as Equipe de Apoio dos CIs visando envolvê-
los profundamente na Política da Qualidade e
ajudá-los  a  enxergar  os  respectivos  papeis
para que os CIs alcancem os seus objetivos
propostos. 



b) Oportunidades de melhorias

Assunto Evidência Recomendação

Atos Conjuntos

Há  um ato  conjunto  para  cada  unidade  de
Cartórios  Integrados  –  formados  cada  um
por 4 (quatro) varas judiciais de relações de
consumo,  no  total  de  5  (cinco),  definindo
fluxos  de  trabalho  que  não  detalham  o
procedimento  passo  a  passo,  conforme
objetiva  tal  ferramenta,  constituindo,  em
verdade,  atribuições  que,  por  sua  vez,
constituem  elementos  passíveis  de
normatização neste nível.

a)  Editar  Ato Conjunto único,  ou para cada
grupo  de  cartórios  integrados  referentes  a
mesma  especialização  das  Varas  deles
integrantes  e  não  por  cartório  integrado
instalado, revogando os anteriores;

b)  Revisar  os  Atos  Conjuntos,  que
disciplinam fluxos de trabalho, para adaptá-
los à realidade do processo judicial eletrônico
e  da  legislação  específica  aplicável  à
especialidade  da  serventia:  relações  de
consumo, família, fazenda pública.

c) Na inclusão ou manutenção de atribuições
ou  atividades  ora  contidas  nos  Atos
Conjuntos, avaliar e considerar um primeiro
nível de detalhamento de tais procedimentos,
abrangendo  funções  legais  e  princípios  já
definidos  estrategicamente,  essenciais  ou
pétreos, atribuindo às Instruções de Trabalho
aspecto  e  nível  mais  operacional  (passo  a
passo, observado alguns condicionados).

Sistemas utilizados - 
Controle

A utilização de ferramentas, instrumentos, ou
modelos cartilha de forma isolada por alguns
Cartórios  Integrados-CIs  demonstram  a
ausência de uniformização em áreas que são
objeto da integração pretendida pelo Projeto,
propiciando  a  cultura  do  procedimento
pessoal e não institucional.

a)  Proceder  à  avaliação  do  SAJ  e  suas
funcionalidades, identificando a possibilidade
de melhoria e/ou adaptações ou a delimitação
de utilização para os CIs.

b)  Adotar  padrões  de  instrumentos
operacionais dos CIs.

5. EVIDÊNCIAS

Data: 12/11/2018
(Auditado: João Felipe Oliveira de Menezes – Diretor Adjunto da Diretoria de Primeiro Grau)
(Auditor: Maurício Silva)

Verificamos  que  o  auditado  demonstrou  conhecimento  integral  da  Política  da  Qualidade
(Requisito  5.2),  que  se  é  mantida  como  informação  documentada  em  meio  eletrônico  no
aplicativo Dropbox, Versão 00, de 17/07/2017.

O auditado mostrou as planilhas de Gestão de Riscos e Gestão de Oportunidades (Requisito
6.1),  Versão  00,  de  15/09/2017,  que  é  mantida  como  informação  documentada  em  meio
eletrônico  no  aplicativo  Dropbox,  contendo  ações  para  abordar  riscos  e  oportunidades  que
devem ser tratados para assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade atinja os resultados
pretendidos, potencialize os efeitos desejados, previna ou reduza os efeitos indesejados e atinja a
melhoria  contínua.  Entretanto  constamos  que  as  referidas  planilhas  não  se  encontram
devidamente preenchida, pois faltam informações da “severidade” e do “grau de atenção” do
risco, constituindo uma oportunidade de melhoria.



O auditado mostrou a planilha de Objetivos e Indicadores (Requisito 6.2), cujos objetivos da
qualidade foram definidos pelo Diretor Geral (Revisão 01, de 15/09/2017) para as Diretorias
Administrativa,  Atendimento,  Cumprimento  e  Movimentação  e  que  orientam  os  Cartórios
Integrados para a melhoria dos seus produtos e serviços, visando ao cumprimento dos requisitos
aplicáveis.

O auditado mostrou os registros de treinamentos (Requisito 7.2.b) do pessoal relevante ao SGQ,
que ficam arquivados em uma pasta própria na Diretoria do Primeiro Grau, e também mantidos
como  informação  documentada  no  aplicativo  Dropbox,  contemplando  dois  treinamentos
ocorridos neste exercício:

• Treinamento das Instruções de Trabalho IT 001 a 004, Revisão 01, e IT's 005 a 012,
Revisão 00, conforme quadro abaixo:

Data Cartório Participantes

24/10/2018 1º Cartório Integrado Juiz e Diretores

25/10/2018 2º Cartório Integrado Diretores

25/10/2018 3º Cartório Integrado Diretores

26/10/2018 4º Cartório Integrado Diretores

26/10/2018 5º Cartório Integrado Diretores

• Treinamento  específico,  ocorrido  em  30/10/2018,  abordando  Sistema  da  Qualidade
(ISO), Política da Qualidade,  Cadeia de Ajuda, Planilha de Objetivos e Indicadores e
Procedimentos  Sistêmicos,  envolvendo  Juízes  de  Direito  e  Diretores  dos  Cartórios
Integrados.

Entretanto,  verificamos que não houve a participação das equipes de apoio nos treinamentos
realizados na nova versão das IT's.  Ressalte-se que o relatório anterior  da auditoria  também
recomendava o retreinamento do pessoal na Política da Qualidade e na Cadeia de Ajuda como
forma de assegurar que as pessoas que trabalham sobre controle dos Cartórios Integrados estejam
conscientes da política da qualidade, dos objetivos da qualidade relevantes, da sua contribuição
para a eficácia do SGQ, incluindo os benefícios de melhoria no desempenho e das implicações
de não estar em conformidade com os requisitos do SGQ (Requisito 7.3), constituindo-se em
uma não conformidade.

Verificamos a “Planilha de Necessidade de Treinamento” que indica o treinamento de ginástica
laboral objetivando manter os funcionários em boas condições físicas e psicológicas. Entretanto
o setor indicado na referida planilha é a unidade SECOMGE ao invés dos Cartórios Integrados,
representando a sua correção uma oportunidade de melhoria.

O auditado mostrou evidência de comunicação com os  clientes  (Requisito  8.2.1),  através  de
correio eletrônico. De acordo com o auditado, o cliente também utiliza os canais da Ouvidoria,
do Balcão do Cartório e a Corregedoria Geral da Justiça. Quando pertinente, as reclamações são
tratadas através da abertura de Registro de Ação Corretiva e de Melhorias-RACM, a exemplo das
RACM's números 01/2018 e 02/2018. Entretanto, a comunicação com o cliente mostra-se ainda
incipiente, devendo ser adotadas ações de melhoria (memorandos, sistemas, audiências ou site do
TJBA)  para  a  catalogação  e  tratamento  de  reclamações,  dúvidas  e  sugestões,  bem como  o
feedback relacionados aos produtos e serviços, constituindo-se em oportunidade de melhoria.



O auditado não evidenciou o quadro de controle interno e/ou externo dos produtos e serviços que
não estejam conforme com os requisitos da norma (PS-003), de forma a prevenir a sua entrega
não intencional, (Requisito 8.7), constituindo-se em uma não conformidade.

Constatamos que o Sistema de Automação da Justiça-SAJ 1º Grau, sistema informatizado para
cadastramento, distribuição e processamento dos feitos digitais na Primeira Instância do Poder
Judiciário do Estado da Bahia, encontra-se referenciado no Manual da Qualidade do Tribunal de
Justiça, sendo utilizado para a realização dos serviços controlados pelo SGQ (Requisito 8.1), o
controle das operações da  produção e serviços (Requisito 8.5.1), a identificação e rastreabilidade
das  saídas  (Requisito  8.5.2)  e  o  controle  de  liberação  de  produtos  e  serviços  às  partes
interessadas (Requisito 8.6).

O auditado não evidenciou a monitoração das informações relacionadas à percepção dos usuários
do grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas (Requisito 9.1.2), uma vez que
não  foi  realizada  uma  pesquisa  de  satisfação  dos  usuários,  representando  uma  não
conformidade.

O auditado não evidenciou a análise e avaliação dos dados provenientes da comunicação com o
usuário, memorandos, audiências, sistemas judiciais para demonstrar a adequação e eficiência do
Sistema de  Gestão  da  Qualidade,  bem como identificar  oportunidades  de  melhoria  contínua
(Requisito 9.1.3), constituindo-se em uma não conformidade.

O auditado não evidenciou o acompanhamento dos objetivos e indicadores, consistindo em uma
não conformidade (Requisito 9.1), uma vez que o registro deste acompanhamento é definido
através  da  planilha  de  “Acompanhamento  de  Objetivos  e  Indicadores”,  mantida  como
informação documentada no aplicativo Dropbox, e que se encontra sem preenchimento desde a
sua instituição, comprometendo a análise de dados e a melhoria contínua de todos os processos.

O  auditado  mostrou  os  Registros  de  Ação  Corretiva  e  de  Melhorias-RACM  referentes  ao
exercício  de  2018,  conforme quadro abaiso,  contemplando as  não conformidades  detectadas
(provenientes da reclamação do cliente, análise crítica da direção), a análise das causas e/ou
avaliação dos impactos e as respectivas ações corretivas adotadas pela Diretoria do Primeiro
Grau,  com a  consequente  avaliação  da  eficácia  da  ação.  Este  procedimento  encontra-se  em
conformidade com o documento da qualidade PS-004 Procedimento de Não Conformidade e
Ação Corretiva (Requisito 10.2).

Registros de Ação Corretiva e de Melhorias-RACM
2018

Nº Descrição Origem Conclusão

01/2018 Processo arquivado indevidamente. Reclamação do cliente Eficaz

02/2018 Paralisação  processual  por  prazo  superior  ao
tolerado  ao  tolerado  pelas  Instruções  de
Trabalho.

Reclamação do cliente Eficaz

03/2018 Inclusões de Instruções de Trabalho de forma
mais detalhada para melhor compreensão dos
servidores e promover eficiência e severidade
na prática

Reclamação do cliente
Análise crítica da Direção

Eficaz

04/2018 Diante  da  correção  da  Corregeddoria  aos
magistrados,  verificou-se  a  necessidade  de
adequação da Instrução de Trabalho relativa à
Diretoria Administrativa.

Outros (sem especificação) No período de avaliação da
ação corretiva.



1º CARTÓRIO INTEGRADO DAS VARAS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

IT  001 (ADM) - Orientações para a Diretoria Administrativa – Revisão 01 de 08/10/2018
(Auditada: Adriana Cerqueira de Freitas)
(Auditora: Kleidy Mamédio Leite)

A auditada mostrou conhecimento da instrução de trabalho.

Com relação a cadeia de ajuda, a auditada recorre aos colegas diretores e ao Juiz Titular.

A auditada recebeu treinamento da política da qualidade e demonstrou conhecimento dos seus
objetivos.

Evidenciamos  o  treinamento  do  auditado na  cadeia  de  ajuda,  na  instrução de  trabalho e  na
política da qualidade.

IT 002 (AT) – Orientações para a Diretoria e Equipe de Atendimento – Revisão 01 de
08/10/2018

(Auditado: Daniel Erick da Silva Santos)
(Auditora: Kleidy Mamédio Leite)

O auditado mostrou conhecimento da instrução de trabalho.

Com relação a cadeia de ajuda, o auditado recorre aos colegas diretores e ao Juiz Titular.

O auditado recebeu treinamento da política da qualidade e demonstrou conhecimento dos seus
objetivos.

Evidenciamos  o  treinamento  do  auditado na  cadeia  de  ajuda,  na  instrução de  trabalho e  na
política da qualidade.

IT  003  (MV)-Orientações  para  Diretoria  e  Equipe  de  Movimentação,  Revisão  01,  de
08/10/18

IT 005 (G)-Instrução de Trabalho das Filas de Processos, Revisão 00, de 08/10/18
IT 006 (PI)-Instrução de Trabalho da Pasta-Sub Fluxo; Petições Intermediárias, Revisão

00, de 08/10/18
IT 007 (FD) Instrução de Trabalho das Filas de Documentos, Revisão 00, de 08/10/18
(Auditado: Mateus Gondim da Silva – Diretor de Movimentação)
(Auditora: Ana Tereza Cincurá Dantas)

O entrevistado afirmou que não recebeu treinamento formal acerca das instruções de trabalho,
mas que conhecia o seu conteúdo por informações de colegas. 

Embora  haja  uma  cópia  da  cadeia  de  ajuda  no  atendimento  do  cartório  integrado,  quando
perguntado acerca da cadeia de ajuda, o servidor disse não ter conhecimento da mesma e que, em
casos de dúvidas recorria aos colegas e à Diretoria de Primeiro Grau. 

O servidor demonstrou ter conhecimento do serviço, ter boa desenvoltura no uso do Sistema
SAJ, mas pouca familiaridade com as instruções de trabalho.

Item 4:



Questionado sobre as instruções contidas na instrução e organizadas segundo o tipo de petição
apresentada,  afirma  que  a  classificação pode ser  retificada  ao ser  recebido no Juízo.  Ainda,
afirma  que  é  procedimento  comum à  totalidade  (ou  quase)  de  hipóteses  de  petições  e  não
somente nos tipos específicos de petições ali  impresso o passo de cadastrar advogados, bem
como  a  verificação  da  procuração.  Em  alguns  casos  ali  indicados  pode  ser  necessário
providenciar ato para manifestação da parte contrária, quando for anexado algum documento, em
atendimento ao CPC e referido Provimento Conjunto nº 06/2016.

A depender da  situação, pode exigir ação diversa à indicada. Em razão disso, a IT deve ressalvar
essa possibilidade na forma da Lei.

Os  atos  ou  ações  impressas  como  “Mover  para  Ag.  Publicação”  não  são  mais  necessários,
porquanto foi objeto de solicitação e alteração para subfluxo automático no sistema SAJ. 

Alguns  juízes  podem  adotar  procedimento  diverso  no  previsto  na  IT,  então,  se  possível
legalmente, a IT deve prever esta faculdade como justificativa para fazer diferente: preceito legal
ou decisão do juiz.

O que demandará a necessidade de atualização para aprimorá-la.
 
Item 5 - Observações

O termo "observações" não é adequado para dar destaque a questões basilares ou importante que
devem nortear cada passo ou ato praticado.

A exemplo de "Só se analisa petição na fila de petição", que pode ser complementado com a
repercussão  do  cumprimento  disso.  Para  manter  o  fluxo  automático  tem que  adotar  outros
procedimentos em consequencia, para corrigir.
 
A obrigatoriedade de utilizar o perfil no sistema é o de CI e não da Vara.

Suas disposições devem ser revistas e, se ratificada como padrão aceito ou estabelecido como
modelo mais adequado, ser transferido para o início da IT, como premissas, requisitos a observar
ou condutas esperadas em todo o trabalho. O foco deve ser o conjunto, o todo, os procedimentos
necessários para atingir o resultado, não somente observando um aspecto específico, como o das
petições , ou de parte dos subfluxos. 

IT 004 (CP)-Orientações para Diretoria e Equipe de Cumprimento, Revisão 01, 08/10/18
(Auditada: Patrícia – Diretora de Cumprimento)
(Auditora: Lucymara Brito)

Critério de distribuição para a equipe: 

Uma pasta/fila para cada servidor, segundo a capacidade ou qualificação de cada um.
A diretora cobra a produção semanalmente e trata/procede ao monitoramento semanal das filas,
através dos subfluxos “Ag. Análise” e “Ag. Cumprimento” de cada fila de cada servidor, a fim de
acompanhar a produtividade. O acompanhamento do subfluxo "Ag. Emissão" é relaizado duas
vezes no mês.

A equipe de cumprimento é formada por 5 membros.

Treinamento: A Diretora afirma que recebe treinamento desde 2016. 



IT's:  Não se recorda do número das IT's da área e não demonstra conhecer o teor das IT"s,
utilizando-se de informações relativas ao uso do sistema informatizado SAJ.

Filas de Trabalho ou fluxos/subfluxos tratados pela equipe: 

Atos  ordinatórios  (elaborados  pela  D.  Movimentação),  Audiências,  Decisões  Interlocutórias,
Despachos, Sentenças, Termos de Audiência.

Atos da Dir. Cumprimento: Mandados, Ofícios, Cartas, Carta Precatória,  Termos (adjudicação,
etc), Alvará, Atos ordinatórios.

Procedimentos:

Verifica os atos ordinatórios recebidos, automaticamente pelo sistema, para cumprimento.

Confere  nome e  endereço  do  destinatário  para  evitar  rejeição  ou  devolução  pleos  Correios,
observando o critério de formatação definido pelos Correios(não são aceitos outros caracteres,
somente letras e números,) e salva o cadastro.

Emite o ato/expediente conforme demandado, selecionando “atos do Documento” para inserir
destinatário, nome do perito e demais informações cabíveis, segundo a natureza do documento.

Caso não haja expediente a cumprir, remove o ato/processo da pasta de cumprimento e o sistema
repassa automaticamente para a equipe de movimentação.

Seleciona uma dentre outras tantas (12, no mínimo) opções de carta, utilizando o modelo de
código 396 para intimação genérica, porque não gera rejeição pelos Correios; o de nº 5000239
para Carta de intimação ou de Audiência/Citação; e código 500474, para intimação genérica de
mandado, após definição de formato e prazo.
 
Alguns documentos produzidos  na Diretoria  de Cumprimento são assinados pelo Juiz:  Carta
Precatória, Carta de Sentença, Edital e Termo de Adjudicação.

O Alvará é emitido pela Diretoria de Atendimento.

No caso de Mandados (por Oficial  de Justiça) seleciona o formato,  prazo,  tipo (dentre  280
modelos). Atualmente, o 1º CI elegeu o modelo 500297, para facilitar a edição, para intimação
genérica.

No caso de Carta, envia por AR.

No caso de Ofícios entrega em mãos, através de estagiário, adotando modelo genérico, de ordem
do Juiz, mas utiliza o modelo de carta, que possui mesmo fluxo no sistema. Entrega via Oficial
de Justiça, como intimação genérica de ordem.

Cadeia  de  Ajuda :  Questionada,  demonstrou  desconhecer  e  informou  que  recorre  a  outros
diretores de cumprimento dos outros CI's.

Percebe-se que as IT's foram redigidas a partir de determinados fluxos e/ou subfluxos do sistema
informatizado utilizado ora indicando uma descrição correspondente, ora relacionando espécies
de classificação, dificultando o entendimento quanto ao que se propõe: fluxo de procedimento
operacional da atividade cartorária.



2º CARTÓRIO INTEGRADO DAS VARAS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

IT 001 (ADM) - Orientações para a Diretoria Administrativa – Revisão 01 de 08/10/2018
(Auditada: Fernanda de Sousa Dias)
(Auditora: Kleidy Mamédio Leite)

A auditada mostrou conhecimento da instrução de trabalho.

Com relação a cadeia de ajuda, a auditada recorre ao Juiz Titular e ao Juiz Corregedor.

A auditada recebeu treinamento da política da qualidade e demonstrou conhecimento dos seus
objetivos.

Evidenciamos  o  treinamento  do  auditado na  cadeia  de  ajuda,  na  instrução de  trabalho e  na
política da qualidade.

IT 002 (AT) – Orientações para a Diretoria e Equipe de Atendimento – Revisão 01 de
08/10/2018

(Auditada: Fernanda dos Santos Dias - Substituta )
(Auditora: Kleidy Mamédio Leite)

A auditada mostrou conhecimento da instrução de trabalho.

Com relação a cadeia de ajuda, a auditada recorre ao Juiz Titular e ao Juiz Corregedor.

A auditada recebeu treinamento da política da qualidade e demonstrou conhecimento dos seus
objetivos.

Evidenciamos  o  treinamento  do  auditado na  cadeia  de  ajuda,  na  instrução de  trabalho e  na
política da qualidade.

Observação:
 Não existem servidores no balcão de atendimento, mas apenas estagiários do curso de Direito,
sobrecarregando o Diretor com as demandas do público externo.

IT  003  (MV)-Orientações  para  Diretoria  e  Equipe  de  Movimentação,  Revisão  01,  de
08/10/18

IT 005 (G)-Instrução de Trabalho das Filas de Processos, Revisão 00, de 08/10/18
IT 006 (PI)-Instrução de Trabalho da Pasta-Sub Fluxo; Petições Intermediárias, Revisão

00, de 08/10/18
IT 007 (FD) Instrução de Trabalho das Filas de Documentos, Revisão 00, de 08/10/18
(Auditadas: Shirley Raposo dos Santos - Diretora de Movimentação substituta em exercício e
Sarah Maia Ribeiro Santiago - titular em licença maternidade)
(Auditora: Ana Tereza Cincurá Dantas)

Ambas  afirmaram ter  recebido treinamento  nas  instruções  de  trabalho,  mas  desconheciam a
localização da pasta  que continha as mesmas.  Shirley tinha cópia das  instruções  em e-mail,
recebido da DPG.

Quando  perguntadas  acerca  da  cadeia  de  ajuda,  afirmaram  desconhecer  a  existência  do
documento e disseram procurar João Felipe em casos de dúvidas e dificuldades.
As servidoras demonstraram ter segurança e domínio do serviço e do Sistema SAJ, mas pouca



familiaridade com as instruções de trabalho.

(Entrevistada: Fernanda Cíntia Santos Menezes - Diretora de Cumprimento)
(Auditora: Ana Tereza Cincurá Dantas)

A entrevistada afirmou que recebeu treinamento formal acerca das instruções de trabalho e que
conhecia o seu conteúdo. Indicou ainda que a pasta com as instruções encontrava-se em cima da
sua mesa de trabalho e estava disponível para todos do cartório.

Quando perguntada acerca da cadeia de ajuda, a servidora afirmou ter conhecimento da mesma e
indicou que havia cópia afixada no atendimento. 

A servidora demonstrou ter conhecimento do serviço e das instruções, além de boa desenvoltura
no uso do Sistema SAJ.

3º Cartório Integrado das Relações de Consumo:
(Auditada:  Marielle Souza Ferreira – Diretora de Cumprimento)
(Auditora: Lucymara Brito)

Treinamento:  A entrevistada  afirma  ter  recebido  treinamentos,  inclusive  quanto  à  qualidade.
Afirma ter participado de workshop no ano anterior e acredita que esses encontros deveriam
continuar para buscar a uniformização e melhoria dos CIs. 

IT's:  Não menciona  especificamente  as  IT's  que  são  de  responsabilidade  de  sua  Diretoria  e
explana que não utiliza as IT's no dia-a-dia pelo fato de não acrescentar orientação adicional ao
Ato Conjunto nº  34/2017 que utiliza,  ou às opções de subfluxos,  filas e botões  contidos no
próprio sistema SAJ e manuais (de fluxo do sistema, Manual de Práticas Cartorárias).

Contudo, demonstra amplo conhecimento sobre os procedimentos de sua diretoria e, no geral,
das  demais  diretorias,  declarando,  ainda,  que  neste  cartório  todos  trabalham  de  forma
colaborativa,  eventualmente  auxiliando  as  demais  diretorias  que  precisam de  apoio,  como a
diretoria de movimentação, por exemplo, que possui maior volume de trabalho.

Cadeia de Ajuda: Neste CI mantém diálogo constante com os outros diretores de seu CI, por ter
consciência de que qualquer alteração em seu modo de trabalho afetará diretemente às demais
diretorias. Reconhece não haver uniformização de procedimentos internos com os outros CIs.
Ratifica  a  dificuldade  tornar  efetiva  a  padronização  de  despachos,  também  porque  alguns
magistrados  requerem procedimento  diverso,  mesmo  quando  é  pacífico  o  entendimento  em
relaçao ao outro procedimento. Treina seus servidores quanto aos procedimentos internos. 

Critério de Distribuição a Equipe:  Uma servidora acessa a pasta Inicial  dos documentos e todos
os demais servidores de sua equipe podem trabalhar em todas as filas de responsabilidade da
equipe, adotando o critério cronológico para colocar em dia as filas do fluxo de trabalho no
sistema SAJ. A equipe foca em determinada fila. Alvará, edital, ofício e ato ordinatório expedem
e retiram de imediato da fila para limpar "Ag. Encerramento do Ato"

Definição  de  Metas  dinâmica:  Todos  da  equipe  tem  conhecimento  das  metas  de  trabalho,
continuamente, para atender às necessidades do Cartório no período. Se determinada fila cresce
numa proporção maior que outras,  a ela redireciona e redistribui os esforços para manter as
metas pré-estabelecidas. Com esta finalidade a meta pode ser alterada diaria ou semanalmente.



O 3º CI já conseguiu superar a meta do CNJ de um processo baixado para cada processo novo,
alcançando a razão média de 3 baixas para cada processo distribuído, em que pese duas das varas
ainda apresentarem índice menor em relação às demais, variando de 2,71 a 3,42.

Desse modo, o 3º CI tem reduzido continuamente o acervo processual do CI conforme planejado
e num período de um ano reduziu cerca de 5.000 processos em tramitação, atingindo ao final do
mês de Outubro/2018 a casa dos 17.387 processos nas 4 varas. Cada CI recebe em média 400
processos novos por mês. Desde a criação do CI, em 30/04/2017 até 31/10/2018 houve uma
redução no acervo na ordem de 32,56%.

Acredita que todos os CIs podem trabalhar juntos para construir a uniformização buscada, mas
desde que haja mais tempo para atuarem conjuntamente para desenvolver os instrumentos e/ou
atualizá-los.

Conhecer  para  Controlar  efetivamente:  Destaca,  ainda,  a  necessidade  de  entender  como  o
sistema  SAJ funciona para trabalhar de forma mais eficiente nas filas. Centraliza (Tem a noção
de que o custo do controle não pode ser maior que o benefício dele decorrente). Seleciona uma
única fila para controlar o decurso de prazo as partes.

Manutenção/Limpeza :  As  filas  devem  ser  constantemente  limpas,  inclusive  através  dos
subfluxos, para controlar o fluxo e manter a contagem confiável, como reprodução da realidade.
Alguns subfluxos do sistema SAJ são automáticos, não exigem a seleção de qualquer botão ou a
"limpeza", desde que os documentos sejam produzidos no fluxo de trabalho. Em caso negativo,
se um documento é elaborado noutra  aba/funcionalidade do sistema,  é  interrompido o fluxo
automático e o usuário terá que reiniciar o fluxo registrando alguma informação "externa" ao
fluxo, ou movendo a fila.

Por exemplo, para cada processo recebido e enviado para o cartório, é criada uma cópia nos
subfluxos "Ag. Encerramento do Ato" e em "Ag . Publicação", além de constar em "Ag. Análise"
da fila/fluxo de trabalho "Decisões Interlocutórias" ou "Sentenças" ou "Despacho", que é o ponto
de partida para a atividade da equipe.

Afirma que a limpeza das filas e fluxos deixa o processo mais leve, facilitando o acesso a ele,
sem pendências a serem "pensadas" ou processadas. Quando há muitas pendências o sistema
trava e não abrir o processo.

Na última semana do mês é procedida a limpeza do acervo de processos.

Procedimentos:

1. Após acessar o sistema SAJ pelo Cartório Integrado - com o seu CPF-, certificando-se que
NÃO está na Vara específica, acessa a pasta "Ag. Análise".

1.1 Seleciona a decisão para visualizar o processo na tela auxiliar.

1.2  Atenta  para  carregar  a  fila  toda  -  porque  ao  abrir  o  sistema  somente  carrega  os
primeiros 150 - antes de aplicar o filtro para selecionar os mais antigos para providenciar o
ato/documento.

2.  Acessa  o  processo  para  confirmar  se  há  expediente  a  ser  cumprido  pela  Equipe  de
Cumprimento e qual o documento a ser expedido.



2.1 Não havendo, exclui da fila de "Ag. Análise" e move para "Ag. decurso de Prazo...". 

3. Inicia a emissão do documento sempre dentro do fluxo de trabalho no sistema, em "Atos do
Documento"  -   não  nas  abas  alternativas  do  sistema  -  sempre  buscando  finalizar  o
documento, a fim de não "travar" o fluxo automático e evitar o crescimento dos subfluxos
automáticos de elaboração, assinatura, etc.

3.1 Configura o ato, definindo model (usa o 345 para Mandados), gera atos, confirma o emissor
no CI para distribuir a um dos Oficiais (Mandado).

4.  Seleciona,  preferencialmente,  o  meio digital  para envio dos  expedientes  externos:  Malote
Digital para Carta Precatória, AR Digital para Cartas e Ofícios.

4.1 No caso de Ofício, por exemplo, devido a limitação imposta pelo sistema dos Correios,
os modelos disponíveis eram rejeitados pelos Correios,  então utiliza o modelo de Carta,
alterando a denominação para "Ofício" e adotando tamanho menor para evitar o envio por
AR Físico, a fim de agilizar o processo.

4º CARTÓRIO INTEGRADO DAS VARAS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

IT 001 (ADM) - Orientações para a Diretoria Administrativa – Revisão 01 de 08/10/2018
(Auditada: Edileusa Ramos  dos Santos Souza)
(Auditora: Kleidy Mamédio Leite)

A auditada mostrou conhecimento da instrução de trabalho.

Com relação a cadeia de ajuda, a auditada recorre ao Juiz Titular e ao Juiz Corregedor.

A auditada recebeu treinamento da política da qualidade e demonstrou conhecimento dos seus
objetivos.

Evidenciamos  o  treinamento  do  auditado na  cadeia  de  ajuda,  na  instrução de  trabalho e  na
política da qualidade.

IT 002 (AT) -  Orientações  para a Diretoria e  Equipe de Atendimento – Revisão 01 de
08/10/2018 
(Auditada: Hélica Helena Oliveira Novaes)
(Auditora: Kleidy Mamédio Leite)

A auditada mostrou conhecimento da instrução de trabalho.

Com relação a cadeia de ajuda, a auditada recorre ao Juiz Titular, a Diretoria de Primeiro Grau-
DPG e ao Juiz Corregedor.

A auditada recebeu treinamento da política da qualidade e demonstrou conhecimento dos seus
objetivos.

Evidenciamos  o  treinamento  da  auditada  na  cadeia  de  ajuda,  na  instrução de  trabalho e  na
política da qualidade.



IT  003  (MV)-Orientações  para  Diretoria  e  Equipe  de  Movimentação,  Revisão  01,  de
08/10/18

IT 005 (G)-Instrução de Trabalho das Filas de Processos, Revisão 00, de 08/10/18
IT 006 (PI)-Instrução de Trabalho da Pasta-Sub Fluxo; Petições Intermediárias, Revisão

00, de 08/10/18
IT 007 (FD) Instrução de Trabalho das Filas de Documentos, Revisão 00, de 08/10/18
(Auditada: Eugênia Gomes de Brito Azevedo - Diretora de Movimentação)
(Auditora: Ana Tereza Cincurá Dantas)

A entrevistada afirmou que recebeu treinamento formal acerca das instruções de trabalho e que
conhecia o seu conteúdo. Desconhecia se havia na unidade uma pasta com as instruções para
eventuais consultas e informou que tinha em e-mail recebido da DPG.

Quando perguntada acerca da cadeia de ajuda, a servidora demonstrou não ter conhecimento
acerca do que se tratava, mas, uma vez esclarecido o que era, informou que recorria ao juiz
corregedor, em caso de dificuldades.

A servidora demonstrou ter conhecimento do serviço e do Sistema SAJ, mas pouca familiaridade
com as instruções de trabalho e desconhecia o Ato Conjunto nº 34/2017.

(Auditada: Daniela Novaes Rodrigues - Diretora de Atendimento)
(Auditora: Ana Tereza Cincurá Dantas) 

A entrevistada afirmou que não recebeu o treinamento formal acerca das instruções de trabalho e
que participara apenas de algumas aulas, mas que conhecia o seu conteúdo e informou que sabia
da existência da pasta com cópia das mesmas, localizada na mesa da Diretora administrativa. 

Quando perguntada acerca da cadeia de ajuda, a servidora disse não ter conhecimento do que era,
mas, uma vez esclarecido, informou recorrer aos outros diretores e,  junto com estes,  ao juiz
corregedor. 

5º CARTÓRIO INTEGRADO DAS VARAS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

IT 001 (ADM) - Orientações para a Diretoria Administrativa – Revisão 01 de 08/10/2018
(Auditado: Alexandre Lordelo Barreto Barbosa)
(Auditores: Kleidy Mamédio Leite)

O auditado mostrou conhecimento da instrução de trabalho.

Com relação a cadeia de ajuda, o auditado recorre aos colegas diretores e ao Juiz Titular.

O auditado recebeu treinamento da política da qualidade e demonstrou conhecimento dos seus
objetivos.

Evidenciamos  o  treinamento  do  auditado na  cadeia  de  ajuda,  na  instrução de  trabalho e  na
política da qualidade.

IT 002 (AT) – Orientações para a Diretoria e Equipe de Atendimento – Revisão 01 de
08/10/2018

(Auditada: Virgínia Maria Martins Pereira Lima)
(Auditora: Kleidy Mamédio Leite)

A auditada mostrou conhecimento da instrução de trabalho.



Com relação a cadeia de ajuda, a auditada recorre ao Juiz Corregedor.

A auditada recebeu treinamento da política da qualidade e demonstrou conhecimento dos seus
objetivos.

Evidenciamos  o  treinamento  da  auditada  na  cadeia  de  ajuda,  na  instrução de  trabalho e  na
política da qualidade.

IT  003  (MV)-Orientações  para  Diretoria  e  Equipe  de  Movimentação,  Revisão  01,  de
08/10/18

IT 005 (G)-Instrução de Trabalho das Filas de Processos, Revisão 00, de 08/10/18
IT 006 (PI)-Instrução de Trabalho da Pasta-Sub Fluxo; Petições Intermediárias, Revisão

00, de 08/10/18
IT 007 (FD) Instrução de Trabalho das Filas de Documentos, Revisão 00, de 08/10/18
(Auditado: Carlos Henrique Gomes Ramos - Diretor de Movimentação)
(Auditora: Ana Tereza Cincurá Dantas) 

O entrevistado afirmou que recebeu treinamento formal acerca das instruções de trabalho e que
conhecia o seu conteúdo.  Informou que havia na unidade uma pasta com as instruções para
eventuais consultas na mesa do diretor administrativo.

Quando perguntado acerca da cadeia de ajuda, indicou que tinha cópia no cartório e que recorria
ao  juiz  corregedor  e  a  DPG,  mas,  na  maioria  das  vezes  por  se  tratarem de  dificuldades  e
problemas com sistema, à DPG. 

O servidor  demonstrou ter  conhecimento do serviço,  do Sistema SAJ e do Ato Conjunto nº
34/2017 e ainda grande entusiasmo na gestão e acompanhamento do serviço e da produtividade
dos servidores da sua diretoria. 

Oportunidades de melhorias para as Instruções de Trabalho

Observou-se que as Instruções de Trabalho-IT's carecem de detalhamento acerca dos passos para
execução dos serviços e de melhor estruturação do fluxo do processo. As mesmas contêm apenas
as filas de processos do Sistema SAJ, sem qualquer detalhamento do serviço e as atividades ali
constantes referem-se às funções disponíveis na tela correspondente do Sistema SAJ e não a
sequência das atividades a serem desenvolvidas. Ademais, falta identificação do responsável por
cada um dos serviços, sendo atribuída responsabilidades e autoridades a todas as diretorias.

Vale destacar que a mudança implementada na estrutura das IT's, em relação às anteriores, não
resultou  producente.  Se  antes  elas  apresentavam-se  agrupadas  por  Diretoria,  possibilitavam
maior  foco na atividade  para que  se buscasse orientação.  Agora,  o  servidor,  colaborador  ou
Diretor que buscar por informações para o exercício no Cartório Integrado (CI), deve consultar
mais de uma IT e, mesmo assim, seus dispositivos são  insuficientes para o servidor novo exercer
suas  funções;  ou  dispensável  para  os  servidores  que  utilizam a  regulamentação  que  rege  a
atividade cartorária. 

As IT's não oferecem informação adicional substancial aos normativos que regem a atividade
cartorária, tampouco consolida o procedimento consoante os preceitos neles contidos: Manual de
Práticas Cartorárias Cíveis, Provimento Conjunto nº CGJ-CCI-06/2016 que disciplina os atos
ordinatórios  cíveis  e  criminais  e  o  Ato  Conjunto  nº  34  de  14/12/2017  que  agrupou  o
disciplinamento dos cartórios integrados.

Verificou-se ainda que não há uniformidade nos procedimentos, sendo adotados procedimentos 



individualizados  e  particulares  em  cada  cartório,  destinando  tratamento  de  algumas  filas  a
procedimentos  diversos,  como  forma  de  adaptar-se  a  ausência  de  filas  específicas  para
determinados  atos,  a  exemplo  da  fila  “processo  excepcional”  que  um  cartório  usa  para
encaminhar  os  processos  para  expedir  alvará,  enquanto  outro  utiliza  para  emitir  certidão  de
crédito.

Ainda quanto à falta de padronização dos cartórios, verificou-se que algumas filas de processos,
a exemplo da ATO ORDINATÓRIO – INICIAL, que é tratada no 4º Cartório pelo Gabinete,
enquanto nos demais, pela Equipe da Diretoria de Movimentação do Cartório.

Cabe  avaliar  a  necessidade  de  atualização  dos  manuais  de  usuários  do  sistema,  além  da
atualização das IT's . Neste sentido, as IT's devem consolidar definições de condições, requisitos
mínimos  de  gestão  a  serem  padronizados  e  uniformizados,  devidamente  identificados  e
acordados como resultado de discussão entre todos os cartórios envolvidos e a coordenação.
Importante,  identificar  as  boas  práticas  já  vivenciadas  e  reconhecidas  no projeto  que devem
replicadas, obrigatoriamente, nos demais cartórios. O modelo a ser adotado não pode ser pessoal,
mas  institucional,  definido  com a participação de  todos.  Reuniões  periódicas  entre  cartórios
integrado e entre  eles  e  a  coordenação do projeto,  devidamente documentadas  é  primordial.
Disso depende o sucesso do projeto.

Há que avaliar se objetivo das IT's para concentrar esforços na sua base de sustentação que é a
padronização e uniformização e que igualmente devem nortear a sua elaboração, definindo um
formato e linguagem que adotadas em todas.  As versões atuais evidenciam erros de formatação,
digitação, etc.

A estatística obtida dos quantitativos apresentados nas filas, fluxos e subfluxos, assim como os
relatórios fornecidos à coordenação são importantes para o monitoramento e avaliação dos CIs.
Desse modo, é crucial que os valores ali impressos, expressem a realidade do cartório. Daí a
importância do uso adequado do sistema informatizado, notadamente, quanto ao tratamento das
filas que exige a limpeza contínua , imediatamente após a conclusão de um ato , sempre que
possível.

Observações específicas:

IT  003  (MV)-Orientações  para  Diretoria  e  Equipe  de  Movimentação,  Revisão  01,  de
08/10/18

As filas de processos de que trata a instrução constam da IT005 com um pouco mais de detalhes.

IT 004 (CP)-Orientações para Diretoria e Equipe de Cumprimento, Revisão 01, 08/10/18

A Diretoria de Cumprimento é responsável  pelo cumprimento de determinações do Juiz que
resultem em encaminhamento de expedientes externos; os atos ordinatórios internos exigidos são
providenciados pela Diretoria de Movimentação.
 
Item 3 - Responsabilidade e Autoridades 

Apresenta a expressão " Execução e abertura de produto não conforme" desprovido de descrição
adequada para demonstrar com clareza do que se trata.



Item 4 e demais subitens

Restringe-se a reproduzir atribuições definidas no Ato Conjunto nº 34 de 14/12/2017,  excluindo
atribuição relativa a tratar a fila "Ag. Impressão" prevista no inciso II do Art. 6º, §2º. Ratificar se
esse subfluxo não deve ser tratado para proceder a limpeza de outros.

Item 5 - Registros

Apesar de indicar relatórios, E-SAJ, e-mail, não indica o objeto ou descrição de registro.

IT 005 (G)-Instrução de Trabalho das Filas de Processos, Revisão 00, de 08/10/18

O título da primeira página é diferente nas demais, outrossim o contador de número de páginas
mostra apenas página 3 de 3, embora seja constituída de 11 páginas.

Observou-se  que  não há  uniformidade no tratamento  das  filas  em todos os  cartórios,  sendo
adotados  procedimentos  individuais  em  cada  um  deles,  a  exemplo,  o  item  4.1  –  Ato
Ordinatório/inicial é tratado pelo gabinete no 4º cartório integrado, enquanto nos  demais é feito
pela equipe de movimentação.

As conclusões de que tratam os itens 4.3 a 4.12, são atribuições do gabinete, em consequência do
ato ordinatório praticado (Item 4.1),  ademais,  por se tratar de ato ordinatório inicial,  remete
sempre para a fila concluso/ato inicial (Item 4.3).

IT 006 (PI)-Instrução de Trabalho da Pasta-Sub Fluxo; Petições Intermediárias, Revisão
00, de 08/10/18

Apresenta título da primeira página diferente da segunda, outrossim o contador de número de
páginas indica existência de 3 páginas, embora só contenha duas.

IT 007 (FD) Instrução de Trabalho das Filas de Documentos, Revisão 00, de 08/10/18

• Apresenta a mesma situação descrita na instrução anterior no que se refere ao título e
quantidade de páginas.

• As subpastas das filas de documentos não detalha os responsáveis, aparentando serem
todas as ações da equipe de movimentação, quando apenas as filas “ag análise” e “ag
cumprimento” são atribuídas a esta equipe, enquanto as demais, são atos do gabinete. 

IT 008 (M) Instrução de Trabalho da Pasta – Mandados, Revisão 00, de 08/10/18

A IT é apresentada em 2 páginas, mas faz referência a 3 páginas.

A despeito desta IT ser de responsabilidade da Diretoria de Cumprimento e do título indicado no
anverso  (frente)  objeto  da  instrução  e  acima  descrito,  o  verso  apresenta  título  divergente:
"Orientações  para  a  Diretoria  e  Equipe  de  Movimentação".  A numeração indicada  no verso
diverge igualmente do anverso: " IT (G) - 005".

Item 3 - Responsabilidades e Autoridades

Em  que  pese  a  referida  IT  indicar  todas  as  4  Diretorias  (  Administrativa,  Atendimento,
Cumprimento e de Movimentação) como responsáveis, foi afirmado por servidores deste 



Cartório que o setor responsável por esta atividade/fluxo é a Diretoria de Cumprimento.

Apresenta a expressão " Execução e abertura de produto não conforme" desprovido de descrição 
adequada para demonstrar com clareza do que se trata.

Item 4 - Mandados

A adoção de mais de 2 ITs e a insufiência de orientação adicional para a equipe não motiva a
equipe a utilizá-la como guia de ajuda. 

A redação  ali  descrita  não  agrega  benefício  à  execução  de  um procedimento  que  visa  ser
uniforme.

Há destaque para os subfluxos do fluxo de trabalho da equipe no sistema SAJ ao relacionar a
sumária descrição correspondente, que se inicia em "Ag. Emissão", que é de conhecimento de
quem acessa o sistema ou já o utiliza o sistema em suas atividades. A instrução é guiada por
subfluxos  subsequentes  que  ocorrem  de  forma  automática,  conforme  o  procedimento  se
desenvolve: em função da abertura e elaboração do documento, primeiro salvamento, assinatura
do documento e liberação dos autos para nova fase. 

Não há o destaque devido para as ações adequadas que não são automatizadas e dependem da
análise  do  servidor  e  referem-se  ao  tratamento  das  filas  dos  fluxos  e  subfluxos,  ou  não
evidenciadas  previamente  pelo  sistema,  ou  não  previstos  em  normativos  por  se  tratar  de
detalhamento de procedimentos operacionais, a exemplo de:

- indicar quando estiver em "Ag. Impressão"- o fluxo de trabalho desloca-se para o Oficial
para  aguardar  o  cumprimento  por  ele  -,  caso  o  Oficial  não  responda  num  prazo
previamente estabelecido quanto ao cumprimento, deve ser reenviado.

-  indicar  a  situação  ou  momento  de  determinado  passo,  por  ordem cronológica,  por
executor: se positiva segue para decurso de prazo, se negativa, emite ato ordinatório para a
parte se manifestar em relação a endereço ou outra informação.

- indicar hipóteses de mover da "Ag. Providência do Cartorio" para a fila de decurso de
prazo geral, evitando a aumento contínuo dessa fila (enquanto num Cartório possui cerca
de 150, noutro possui 7.200).

IT 009 (O)-Instrução de Trabalho da Pasta – Ofícios, Revisão 00, de 08/10/18

A IT é apresentada em 3 páginas, mas faz referência a 2 páginas.

Item 3 - Responsabilidades e Autoridades

Em  que  pese  a  referida  IT  indicar  todas  as  4  Diretorias  (Administrativa,  Atendimento,
Cumprimento  e  de  Movimentação)  como  responsáveis,  foi  afirmado  por  servidores  deste
Cartório que o setor responsável por esta atividade/fluxo é a Diretoria de Cumprimento.

Apresenta a expressão "Execução e abertura de produto não conforme" desprovido de descrição
adequada para demonstrar com clareza do que se trata.



Item 4 - Ofícios

A insuficiência de orientação adicional para a equipe não a obriga a utilizá-la como parâmetro. 

Na IT há um destaque para os subfluxos do fluxo de trabalho da equipe no sistema SAJ ao
relacionar a sumária descrição correspondente, que se inicia em "Ag. Emissão", contudo, sem
esclarecer  que  a  transição  para  as  subsequentes  ocorre  de  forma  automática,  conforme  o
procedimento  se  desenvolve:  em  função  da  abertura  e  elaboração  do  documento,  primeiro
salvamento, assinatura do documento e liberação dos autos para nova fase. 

Em contrapartida, não há o destaque devido para orientar as ações adequadas ao tratamento das
filas dos fluxos e subfluxos não evidenciadas previamente pelo sistema, ou não previstos em
normativos por se tratar de detalhamento de procedimentos operacionais, a exemplo de:

- Ressaltar as possibilidades de erro, travar o fluxo e dificultar o acesso rápido ao processo
devido ao uso inadequado de determinada função, a exemplo do Diretor/Escrivão assinar
quando o subfluxo posicionado era "Ag. Assinatura do Juiz".

-  Enfatizar,  de  forma  proativa,  os  requisitos  mínimos  para  preparar  expediente  para
expedição através dos Correios,  relacionando os motivos para rejeição no momento da
emissão do documento (4.1), ao invés de discriminá-los após envio, após o prazo de envio
ou momento da verificação da rejeição (4.11).

- Indicar a necessidade de ao fazer o Malote Digital e não podendo ser registrado o número
de postagem, mover  para a fila de decurso de prazo geral.

Itens 4.12 a 4.16

Ratificar procedimentos, inclusive, para inclusão de dados do envio por meio físico com AR
neste meio, como o momento exato e adequado para o registro da numeração de envio, para
retomada do fluxo digital e atualização das filas.

Não consta informações adicionais às orientações para uso do sistema informatizado.

IT 010 (C)  Instrução de Trabalho da Pasta – Cartas, Revisão 00, 08/10/18

A despeito desta IT ser de responsabilidade da Diretoria de Cumprimento e do título indicado no
anverso  (frente)  objeto  da  instrução  e  acima  descrito,  o  verso  apresenta  título  divergente:
"Orientações para a Diretoria Administrativa".  A numeração da IT indicada no verso diverge
igualmente do anverso: " IT (ADM) - 001".

Assim como as demais retrocitadas, o item 3, não resta claro a descrição ali impressa e induz a 
indicar todas as diretorias como responsáveis pela instrução, embora seja de responsabilidade da 
Diretoria de Cumprimento.

De  igual  modo,  a  IT  somente  relaciona  subfluxos  do  fluxo  de  trabalho  da  equipe  de
cumprimento,  sem evidenciar objetivamente a distinção de procedimentos entre os diferentes
expedientes  a  serem expedidos.  Neste  particular  aspecto,  a  existência  de  uma IT para  cada
expediente pode configurar-se desnecessária para tornar a sua utilização obrigatória ou contínua.



IT 011 (CP ) Instrução de Trabalho da Pasta - Carta Precatória, Revisão 00, 08/10/18

Itens 3 e 4 similares às IT's anteriormente citadas.

Item 4.7 a 4.10 -

A despeito da possibilidade de envio por Malote Digital ou pelos  Correios, a IT não apresenta de
forma clara a diferenciação de procedimentos entre tais meios.

Há orientação normativa do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado  

quanto  ao  uso  do  Malote  Digital  no  envio  de  documentos  no  âmbito  do  Poder  Judiciário.
Ademais, tal ferramenta oferece maior agilidade por não se submeter ao prazo dos Correios.

Sob outro aspecto, em razão do serviço de AR Digital dos Correios não permitir a impressão em
PDF do arquivo da Carta Precatória, tampouco enviar por via digital o seu anexo devido ao
tamanho, restaria como alternativa o envio do AR por meio físico a exigir maior prazo geral.

Além de maior esforço e tempo no preparo, que inclui a impressão, o envelopamento, emissão
do AR, após o envio e devolução do AR físico, deve ser indicada a necessidade de registrar no
sistema SAJ o número postagem e demais informações, se couber, para viabilizar a retomada do
fluxo digital.

A IT  não  demonstra  claramente  as  duas  formas  de  envio  como  alternativas  excludentes,
tampouco padroniza numa única opção.

IT 012 (A) Instrução de Trabalho da Fila - AG Análise de Petições Juntadas

A IT é apresentada em 11 páginas, mas faz referência a um total de 3 páginas.

A despeito da numeração desta IT impressa no anverso e acima indicada, nas demais páginas
divergem do anverso: " IT (G) – 005- Instrução de Trabalho para Equipe de Movimentação”.

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
Identificação: LMDE
Revisão: 01
Data: 13/11/2018
Auditor: Ademário Santos

Observamos que existe informação documentada de origem externa, considerada necessária para
a operacionalização do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, sendo identificada e controlada
pela Lista Mestra de Documentos Externos – LMDE, item 5.1.2 do Procedimento de Controle de
Documentos e Registros – PS 001.

Analisamos a informação documentada, identificada e controlada pelos Cartórios Integrados, em
cada item da LMDE e concluímos que a informação documentada está em acordo com a Lista
Mestra de Documentos Externos – LMDE.



a) Documentos em Conformidade com a Lista Mestra de Documentos Externos – LMDE:

Identificação Descrição

ISO 9001:2015 Requisitos sistema de gestão da qualidade 

Constituição Federal Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Lei nº 13.105/2015 Código de processo Civil

Lei nº 10.741/2003 Estatuto do Idoso

Lei nº 10.406/2002 Código Civil

Lei nº 12.527/2011 Lei de Acesso à Informação

Resolução nº 65/2008 Resolução nº 65 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Resolução nº 46/2007 Resolução nº 46 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
Identificação: LMDI
Revisão: 02
Data: 12/11/2018
Auditor: Ademário Santos

Observamos que existe informação documentada de origem interna, considerada necessária para
a operacionalização do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, sendo identificada e controlada
pela Lista Mestra de Documentos Internos – LMDI, item 5.1.1 do Procedimento de Controle de
Documentos e Registros – PS 001.

Analisamos a informação documentada, identificada e controlada pelos Cartórios Integrados, em
cada  item da  LMDI  e  concluímos  que,  exceto  na  observação  dos  itens  identificados  como
oportunidade de melhoria, a informação documentada está em acordo com a Lista Mestra de
Documentos Internos – LMDI.

b) Documentos em Conformidade com a Lista Mestra de Documentos Internos – LMDI:

Identificação Descrição

Procedimento para Controle de Documentos e 
Registros (PS-001)

Descrever a metodologia para controle de documentos

Procedimento de Auditoria (PS-002) Descrever a metodologia para auditoria interna

Procedimento de Produto Não-Conforme (PS-
003)

Descrever a metodologia para controle de produto não-
conforme

Procedimento de Não Conformidade e Ação 
Corretiva (PS-004)

Descrever a metodologia para abertura de não conformidade e 
ação corretiva

Manual da Qualidade (MQ) Descrever o Sistema de Gestão da Qualidade

Política da Qualidade (POL) Determinar a Política da qualidade

Missão, Visão e Valores (MVV) Determinar a missão, visão e valores da empresa

Planilha de Objetivos e Indicadores (POI) Determinar os objetivos com indicadores a serem alcançados

Orientações para Diretoria Administrativa - IT 
(ADM-001)

Descrever a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para Diretoria 
Administrativa.



Identificação Descrição

Orientações para Diretoria e Equipe de 
Atendimento – IT (AT-002)

Descrever a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para Diretoria e equipe de 
atendimento.

Orientações para Diretoria e Equipe de 
Movimentação – IT (MV-003)

Descrever a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para Diretoria e equipe de 
movimentação.

Orientações para Diretoria e Equipe de 
Cumprimento – IT (CP-004)

Orientar a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para Diretoria e equipe de 
cumprimento.

Instrução de Trabalho das Filas de Processo – IT 
(G-005)

Orientar a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para filas de processo.

Instrução de Trabalho da Pasta-Sub Fluxo-
Petições Intermediárias – IT (PI-006)

Orientar a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para pasta-subfluxo- petições
intermediárias.

Instrução de Trabalho das Filas de Documentos – 
IT (FD-007)

Orientar a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para filas de documentos.

Instrução de Trabalho da Pasta Ofícios – IT (M-
008)

Orientar a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para pasta – Mandados.

Instrução de Trabalho das Filas de Documentos – 
IT (O-009)

Orientar a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para pasta – Ofícios.

Instrução de Trabalho da Pasta Cartas – IT (C-
010)

Orientar a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para pasta – Cartas.

Instrução de Trabalho da Pasta Carta Precatória – 
IT (CP-011)

Orientar a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para pasta – Carta Precatória.

Instrução de Trabalho da Fila AG Anãlise de 
Petições Juntadas – IT (A-012)

Orientar a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para fila – Ag análise de 
petições juntadas.

Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
(RITJ/BA)

Dispõe sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça, 
estabelece a competência dos seus Órgãos, regula a instrução e
julgamento dos processos originários e dos recursos que lhes 
são atribuídos e institui a disciplina de seus serviços

Resolução TJBA nº 05 de 27/03/2013 - Regimento
dos Órgãos Auxiliares e de Apoio Técnico 
Administrativo da Justiça 

Dispõe sobre a estrutura, competência e funcionamento dos 
Órgãos de Apoio Técnico Administrativo da Justiça

Resolução nº CM-02, de 14/02/2011 Institui o Centro Judiciário de Solução de Conflitos Tributários
e dá outras providências



Identificação Descrição

Instrução de Trabalho da Pasta-Sub Fluxo-
Petições Intermediárias – IT (PI-006)

Orientar a forma correta para atividades de 
processamento/execução dos serviços cartorários das Varas das
Relações de Consumo da Capital para pasta-subfluxo- petições
intermediárias.

Resolução nº CM-01, de 24 de janeiro de 2011 Cria  o  Programa  de  Apoio  aos  Órgãos  Jurisdicionais  na
realização  de  perícias  judiciais,  diretamente  ligado  à
presidência do tribunal de justiça, e dá outras providências.

Provimento nº CGJ – 06/2011 Regulamenta os procedimentos que deverão ser adotados pelas
unidades judiciárias e administrativas da Comarca da Capital, 
em virtude da implantação do Sistema de Automação do 
Judiciário – SAJ.

ATO CONJUNTO Nº 17/2017 Dispõe sobre a implantação do Sistema de Cartórios 
Integrados nas 4ª, 17ª, 18ª e 20ª Varas de Relação de Consumo 
da Comarca da Capital e dá outras providências.

ATO CONJUNTO Nº 10/2017 Dispõe sobre a implantação do Sistema de Cartórios 
Integrados nas 1ª, 7ª, 12ª e 13ª Varas de Relação de Consumo 
da Comarca da Capital e dá outras providências.

ATO CONJUNTO Nº 01/2017 Dispõe sobre a implantação do Sistema de Cartórios 
Integrados nas 8ª, 9ª, 15ª e 19ª  Varas de Relação de Consumo 
da Comarca da Capital e dá outras providências

ATO CONJUNTO Nº 05/2016 Dispõe sobre o fluxo de trabalho do projeto piloto do Sistema 
dos Cartórios Integrados das 2ª, 5ª, 10ª e 11ª Varas das 
Relações de Consumo da Capital.

ATO CONJUNTO Nº 04/ 2016 Dispõe sobre a criação e implantação do Sistema de Cartórios 
Integrados nas Varas de Relação de Consumo da Comarca da 
Capital e dá outras providências

ATO CONJUNTO Nº 34/ 2017 Dispõe sobre a unificação do fluxo de trabalho do Sistema dos 
Cartórios Integrados das 20 Varas de Relações de Consumo da 
Capital.

ATO CONJUNTO Nº 07/2017 Dispõe sobre a implantação do Sistema de Cartórios 
Integrados nas 3ª, 6ª, 14ª e 16ª Varas de Relação de Consumo 
da Comarca da Capital e dá outras providências.

Decreto Judiciário nº 461/2016 Determina que a remessa dos autos de recursos referentes às
decisões proferidas em processos eletrônicos no primeiro grau
de jurisdição ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia será
suprida por ofício expedido por determinação do juiz da causa.

Decreto Judiciário nº 246/2016 Determinar às unidades do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia a adoção de medidas visando à redução de 30% (trinta 
por cento) das despesas com investimento para o exercício de 
2016 - Comunicação preferencialmente pelo meio eletrônico 

Decreto Judiciário nº 423/10 Institui o sistema de requisição eletrônica de materiais.

Decreto Judiciário nº 726/2018 Regulamenta procedimento de expedição de Alvará Eletrônico
em casos de recebimento em moeda corrente.

Provimento Conjunto nº CGJ-CCI-011-2013 Dispõe sobre o Serviço de Protocolo Postal no âmbito do
Poder Judiciário do Estado da Bahia.

Provimento Conjunto nº CGJ/CCI - 06/2016 Dispõe  sobre  os  atos  ordinatórios  no  âmbito  dos  Cartórios
Cíveis e Criminais no Estado da Bahia.



    c) Oportunidade de melhoria:

c.1)  Ocorrência indicação de local errado da publicação do documento:

Identificação Descrição

LEI 10.845 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2007 Dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciária do Estado da
Bahia,  a administração e o funcionamento da Justiça e  seus
serviços auxiliares.

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 298/2016 
ALTERADO PELO DECRETO 577/2017

Dispõe  sobre  o  Programa  de  Estágio  de  estudante  de  nível
médio  (regular  e  profissionalizante)  e  de  nível  superior,  no
âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia.

DECRETO JUDICIÁRIO Nº 911/2018 Constitui Grupo de Trabalho para, no âmbito da Justiça Comum
do Primeiro Grau do Estado da Bahia,  elaborar  o Manual de
Práticas e Rotinas Cartorárias Cíveis.

6. Auditoria Externa

Analisamos o Relatório Final de Auditoria – Fase 2 NBR ISO 9001:2015 da auditoria externa
realizada pela Empresa Conceitos Certificadora, datado de 10 de novembro de 2017, cujo escopo
do Sistema de Gestão da Qualidade referiu-se  Sistema de Cartórios  Integrados nas Varas de
Relações de Consumo da Comarca da Capital.

Como resultado da auditoria externa realizada, destacam-se os seguintes itens:

• Área  foco  para  a  próxima  auditoria:  Não  conformidades  relacionadas  ao  Setor
Cadastramento (SECOMGE);

• Pontos positivos:
- Controle de não conformidades;
- Participação e envolvimento da Alta Direção;
- Detalhamento das IT's-Instruções de Trabalho;
- Participação e comprometimento da equipe de colaboradores;
- Manual da Qualidade.

• Não foram identificadas não conformidades em relação aos requisitos da Norma  NBR
ISO 9001:2015.

• Conclusões da auditoria externa:

A organização auditada POSSUI seu sistema de gestão da qualidade, que observa os requisitos
estabelecidos pela(s) norma(s) em referência e demonstra a capacidade sistêmica em atender aos
requisitos  aplicáveis  aos  produtos  e  serviços  ceberto  pelo  escopo,  bem  como  a  política  e
objetivos estabelecidos.

Baseado no nível de desenvolvimento e maturidade demonstrado pelo sistema de gestão e nos
resultados da auditoria, o Auditor recomendou que a Auditoria seja CONCEDIDA.



7. Considerações

Constamos  que  os  Cartórios  Integrados  das  Relações  de  Consumo  da  Capital  executam
corretamente  as  suas  atividades,  corroborando  com  isso  os  indicadores  da  taxa  de
congestionamento  pré  e  pós  integração  e  do  índice  de  atendimento  a  demanda,  conforme
assinalam as tabelas a seguir:

Cartório
Taxa de Congestionamento¹ Índice de Atendimento à

Demanda²
(%)

Pré Integração
(%)

Pós Integração
(%)

1º Integrado 97,53 81,55 191,30

2º Integrado 99,58 73,81 236,92

3º Integrado 97,30 59,78 259,01

4º Integrado 99,29 85,88 147,93

5º Integrado 98,49 83,03 164,99
Fonte: Diretoria do Primeiro Grau-DPG
Observações:

(1) A taxa de congestionamento mede a efetividade do tribunal em um período, levando-se
em conta o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente ao
final do período anterior ao período base (Fonte: Conselho Nacional de Justiça-CNJ).
(2)  O Índice  de  atendimento  à  demanda  mede  a  relação  entre  o  número  de  processos
baixados  e  o  número  de  casos  novos  apresentados  no  mesmo  período,  medidos
separadamente no 1º e 2º graus (Fonte: Conselho Nacional de Justiça-CNJ). 

Entretanto as não conformidades consignadas neste relatório evidencia que a Alta Direção deste
processo,  representada  pela  Diretoria  de  Primeiro  Grau-DPG,  deve,  no  nível  estratégico,
aprimorar a liderança e comprometimento para o desenvolvimento e melhoria do seu Sistema de
Gestão da Qualidade, ampliando a percepção do que está acontecendo em relação a qualidade
dos Cartórios Integrados e assim garantir o cumprimento das atividades de acordo com o que foi
planejado.

De modo geral, verificou-se pouco conhecimento e engajamento dos diretores entrevistados com
a política da qualidade e com a necessidade de uniformização dos serviços. Outrossim, observou-
se a adoção de sistemáticas individualizadas e particulares em cada cartório, distanciando-se da
padronização almejada, permanecendo cada cartório com seu modus operandi próprio.

Observou-se  que  as  Instruções  de  Trabalho-IT's  possuem  pouca  utilidade  prática  para  o
desenvolvimento  e  padronização  dos  serviços,  em virtude  da  ausência  de  detalhamento  dos
procedimentos,  limitando-se  a  reproduzir  meramente  as  pastas  de  trabalho  do Sistema SAJ,
sendo, pois, praticamente ignorada pelos entrevistados, tornando-se necessário o aprimoramento
e disseminação das mesmas para que sejam de fato guia para nortear e padronizar o serviço de
maneira única e uniforme em todos os cartórios integrados.

Eventualmente,  uma IT define o procedimento a adotar,  segundo o tipo de classificação das
petições (IT 012),  contudo, sem ressalvar que em determinadas situações, a fim de acatar o
ordenamento jurídico vigente, exige a emissão de algum outro ato, como para manifestação da
parte contrária. Por outro lado, um procedimento comum a totalidade (ou quase) de hipóteses de
petições é indicado como específico de alguns tipos, a exemplo de cadastrar advogados, ou não é
mencionado, como o de verificar procuração.

Embora  o ato de gerir  uma unidade  ou órgão pressupõe certa  liberdade de planejar,  dirigir,
supervisionar  e  controlar  a  atividade  do  cartório,  tais  funções  devem  ser  desenvolvidas
obedecendo as diretrizes, políticas, planos e demais instrumentos de gestão. A prerrogativa de



gestor não pode comprometer o propósito maior de buscar a qualidade, através da padronização,
bem como da eficiência operacional e da agilidade processual. 

O  compartilhamento  do  mesmo  sistema  informatizado,  e-mail  institucional,  espaço  físico  e
estrutura cartorária de apoio,  por si  só não são suficientes para implementar  e manter ações
integradas de padronização e de qualidade, se a forma de utilização desses instrumentos ou o
modelo de gestão não for igualmente compartilhado.  Seguidamente, há que se ressaltar que a
busca da qualidade é um processo contínuo de melhoria que exige atualização, como decorrência
da integração dos profissionais envolvidos e retroalimentação do procedimento.

Quanto à cadeia de ajuda, percebeu-se que não está consolidada e é um termo, pela maioria,
desconhecido, não havendo também uniformidade nos reportes, pois foram recebidas respostas
diversas, desde recorrer aos colegas diretores, à Diretoria de Primeiro Grau, em particular ao
servidor João Felipe e ao juiz corregedor, sem obediência à ordem de recorrência,  conforme
estabelece a mesma. 

Verificamos que a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade-SGQ do SECOMGE inclui
a determinada pela  norma NBR ISO 9001:2015 e a determinada como necessária reter  para
evidenciar a conformidade de produtos e serviços e são controladas através da Lista Mestra de
Registros.
Verificamos  que  a  informação  documentada  de  origem interna  e  externa,  necessária  para  a
operacionalização do SGQ é identificada e controlada, respectivamente, pela Listra Mestra de
Documentos Internos-LMDI e Lista Mestra de Documentos Externos-LMDE.

Salientamos, por fim, que as observações consignadas neste relatório objetivam contribuir para a
melhoria do Sistema da Qualidade, cujas pertinências e providências quanto às implementações
solicitamos que sejam informadas a esta Controladoria do Judiciário.

8. Assinaturas

Salvador, 19 de novembro de 2018
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Kleidy Mamédio Leite                                                                    Lucymara Braga de Brito
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