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ANÁLISE DA POLÍTICA DA QUALIDADE DO TJBA 

Pendências de reuniões anteriores: 
 
A Política da Qualidade vem sendo compreendida, implementada e mantida em todos os níveis dentro do 
âmbito do SGQ, tendo sido ampliada a divulgação, como previsto, em especial pela expansão do Portal 
da Estratégia, ambiente virtual interligado ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
direcionado especificamente para os projetos estratégicos. 
 
No âmbito dos Cartórios Integrados de Relações de Consumo de Salvador, onde o SGQ já foi implantado 
e encontra-se em fase da manutenção do 12º mês, foram realizados os treinamentos dos diretores dos 
referidos Cartórios Integrados, pela Forte Consultoria, acerca das 12 instruções de trabalho estabelecidas 
para este escopo, no período de 24 a 26 de outubro de 2018. 
 
Foi realizado ainda, no dia 30 de outubro de 2018, o treinamento de magistrados e servidores dos 
Cartórios Integrados, acerca do Sistema de Gestão da Qualidade, Política da Qualidade, Cadeia de Ajuda, 
Planilha de Objetivos e Indicadores e procedimentos sistêmicos. 
 
A auditoria interna foi realizada no período de 12 a 14 de novembro de 2018, nos 1º, 2º e 5º Cartórios 
Integrados, contemplando em seu escopo as atividades dessas unidades, em consonância com a 
temática. 
 
No âmbito no Plantão Judiciário de 2º Grau, onde o SGQ está em fase de implantação, todas as 
capacitações realizadas vem contemplando a conscientização na Política da Qualidade, em especial com a 
realização de Workshop com foco nessa temática. 
 
 
Comentários: 
 
A Política da Qualidade estabelecida permanece adequada aos objetivos e metas propostos pelo Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, motivo pelo qual não há necessidade de revisão do documento.  
 
Nota-se que persiste a necessidade de implantação do Núcleo de Gestão da Qualidade, com vistas a 
promover o acompanhamento perene e a manutenção dos escopos atuais, bem como ampliar a 
certificação para outras unidades. 
 
 

Saída/Oportunidades para melhoria:  
 
a) Continuar com a constante conscientização na Política da Qualidade, oferecendo periodicamente 
capacitação aos servidores, divulgando a Política da Qualidade para os demais setores não relacionados 
aos escopos atuais do SGQ.  
b) Implantar o Núcleo de Gestão da Qualidade, visando promover o acompanhamento e ampliação das 
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unidades certificadas.  
 

MUDANÇAS EM QUESTÕES EXTERNAS E INTERNAS QUE PODEM AFETAR O SGQ 

Pendências de reuniões anteriores: 
 
No que pertine ao SECOMGE, em relação as oportunidades de melhoria previstas na reunião anterior: 
a) as mudanças ocorridas na Alta Direção não tiveram repercussão negativa na manutenção do SGQ, 
tendo sido dada continuidade aos projetos em andamento; 
b) foram reeditadas as Instruções de Trabalho para contemplar as novas rotinas decorrentes da 
implantação do sistema PJE, bem como foram realizadas capacitações para todos os colaboradores da 
unidade; 
c) a Primeira Vice-Presidência logrou êxito com a designação de 03 (três) servidores efetivos para os 
quadros da unidade e vem engendrando esforços para estabilizar o quadro; 
d) os equipamentos necessários (monitores, impressoras e microcomputadores) estão sendo fornecidos 
gradualmente, à medida que as licitações relacionadas são concluídas; 
e) a decisão do CNJ referente ao pedido de providências 0002182-27.2016.2.00.0000 não teve 
repercussão negativa na manutenção do SGQ. 
 
No que pertine aos Cartórios Integrados, em relação às oportunidades de melhoria: 
 
a) a mudança na Alta Direção impactou na estrutura organizacional da Diretoria do Primeiro Grau (DPG), 
que atualmente está vinculada à Secretaria Judiciária (SEJUD). Na Gestão anterior, a DPG era vinculada 
diretamente à Presidência do TJBA e tal mudança ocasionou a necessidade de redefinição das atribuições 
dos envolvidos na Cadeia de Ajuda e nas respectivas Instruções de Trabalho, tendo em vista maior 
envolvimento e acompanhamento da Corregedoria Geral da Justiça no fluxo de trabalho dos Cartórios; 
 
b) tendo em vista a previsão de implantação do Sistema PJe para final de 2019, não haverá impactação 
direta para os Cartórios Integrados no ano em curso; 
 
c) foram remanejados os estagiários de nível médio do setor de atendimento dos Cartórios Integrados, 
tendo sido contratados estagiários de Direito para exercer suas funções (Decreto Judiciário n° 560/2018). 
Atualmente, cada Cartório Integrado de Relação de Consumo possui 04 vagas para nível médio e 08 para 
nível superior (TJ-OFI-2018/04479). Essa providência fez-se necessária em virtude de determinação do 
CNJ, após inspeção realizada em julho do ano corrente; 
 
d) houve pleno atendimento das expectativas no que se refere à aquisição de equipamentos, 
infraestrutura e execução de projetos; 
 
e) o quadro de servidores manteve-se estável; 
 
f) a decisão do CNJ referente ao pedido de providências 0002182-27.2016.2.00.0000 não provocou 
repercussão negativa na manutenção do SGQ; 
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g) Afigura-se inoportuna a ampliação do escopo em relação aos Cartórios Integrados das outras 
competências, em razão da necessidade de se atender, primeiramente, as recomendações do CNJ 
constante do relatório de inspeção nº 4760-89.2018.2018.2.00.0000 (Portarias nº 47 e 53, de 2018); 
 
No Plantão Judiciário de Segundo Grau, urge esclarecer que não há pendências anteriores, pois o sistema 
encontra-se em fase de implantação, iniciada no ano de 2018. 

Comentários:  
 
Em 25/09/2018 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) o Decreto Judiciário nº 643, que institui 
o Núcleo de Implantação do UNIJUD Digital. O projeto busca reunir as bases de dados atualmente 
dispostas em quatro sistemas utilizados pela Corte (PJe, SAJ, Projudi e Saipro) em uma única plataforma, 
a partir da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) em todas as unidades não criminais do 
Estado até janeiro de 2020. 
Vinculado à Secretaria de Planejamento e Orçamento (SEPLAN), o Núcleo contará com uma Coordenação 
Geral e Seções de Informática, de Instalação, de Triagem e de Digitalização, composto por integrantes 
das diversas unidades da administração que apoiarão a execução do projeto. 
Em decorrência do projeto UNIJUD, foram mantidas as seguintes alterações no panorama interno e 
externo no âmbito do SECOMGE e dos Cartórios Integrados, que podem afetar o Sistema de Gestão da 
Qualidade: 
a) migração de todos os processos em tramitação para o sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), 
com alteração de fluxos e rotinas; 
b) insuficiência de recursos humanos para atender as crescentes demandas; 
c) limitações orçamentárias para aquisição de infraestrutura, equipamentos e execução de projetos. 
 
O Plantão Judiciário do Segundo Grau não será afetado pela implantação do referido projeto, uma vez 
que já utiliza exclusivamente o Sistema PJe. 
 
Ainda no âmbito dos Cartórios Integrados há de se ressaltar que a inclusão dos Juízes Corregedores na 
Gestão do Sistema da Qualidade poderá afetar a definição das Instruções de Trabalho.  
 
Foram identificadas, ainda, as seguintes alterações no panorama interno e externo no âmbito do Plantão 
Judiciário do Segundo Grau, suscetíveis de repercutir no Sistema de Gestão da Qualidade: 
a) limitações orçamentárias para aquisição de infraestrutura, equipamentos e execução de projetos; 
b) redução no quadro de pessoal visando a otimização dos serviços e minimização de custos; 
c) deficiência do suporte de sistema nos dias em que não há expediente regular. 
 

Saída/Oportunidades para melhoria: 
 
SECOMGE E CARTÓRIOS INTEGRADOS: 
a) planejamento de recursos e capacitação de funcionários, dotando-os da qualificação necessária; 
b) designação de servidores para as unidades; 
c) ampliação da dotação orçamentária  para as unidades. 
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PLANTÃO JUDICIÁRIO DO SEGUNDO GRAU: 
a) ampliação da dotação orçamentária para a unidade; 
b)redefinição das Instruções de trabalho por atividades; 
c)melhoria do suporte ao sistema PJe 2.0, principalmente em fins de semana e feriados prolongados, de 
forma ininterrupta. 
 

 
 

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS E RETROALIMENTAÇÃO DE PARTES INTERESSADAS 

Pendências de reuniões anteriores:  
 
Não foi possível incluir perguntas específicas direcionadas ao Serviço de Distribuição do 2º Grau, Plantão 
Judiciário do 2° Grau e Cartórios Integrados, em razão do TJBA ter optado por não realizar pesquisa de 
satisfação no ano de 2018. 
 

Comentários: 
 
A Secretaria de Planejamento (SEPLAN) não realizou pesquisa de opinião e satisfação no ano de 2018, 
tendo sido esclarecido pelo referido setor técnico que a Resolução nº 198/2014 do CNJ é facultativa 
quanto a pesquisa de opinião. 
 
A 1ª Vice-Presidência mantém em página própria link ativo para PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO, 
direcionada a Distribuição do 2° Grau e ao Plantão Judiciário do 2° Grau. Outrossim, está em andamento 
a pesquisa anual realizada com os usuários internos, encaminhada aos gabinetes mediante Oficio, com a 
respectiva disponibilização dos resultados até dezembro de 2018. 
 
Outrossim, em razão da implementação do Processo Judicial Eletrônico – PJe, a circulação de advogados 
no Serviço de Distribuição do 2º Grau e no Plantão Judiciário do 2° Grau foi sensivelmente reduzida. 
Desta forma, sendo quase nulo o atendimento presencial de advogados/partes, não houve o 
preenchimento das pesquisas nos formulários físicos, o que tornou inócua a sistematização deste 
procedimento em particular. 
 
Em relação ao funcionamento dos Cartórios Integrados, foi avaliada a satisfação dos advogados através 
de audiência pública realizada na sede da OAB. Além disso, as unidades integradas mantém pesquisa de 
satisfação presencial depositada em urnas no setor de atendimento. 
 

Saída/Oportunidades para melhoria: 
 
Foi identificada como oportunidade de melhoria a ampliação da divulgação da pesquisa de satisfação on-
line, em especial para os usuários externos, disponível na página da 1ª Vice-Presidência. 
Os Cartórios Integrados sistematizarão e tratarão as informações colhidas nas pesquisas de satisfação 
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existentes nos setores de atendimento das unidades. 

OBJETIVOS DA QUALIDADE 

Pendências de reuniões anteriores:  
No escopo do SECOMGE, foram revisados os objetivos e metas, através da Planilha de Objetivos e 
Indicadores, que contempla todos os serviços controlados, estabelecendo limite tolerável de não 
conformidades. Identificou-se, ainda, no âmbito do SECOMGE, que foi implementado o quadro de 
“Gestão à Vista”, divulgando entre todos os colaboradores da unidade o quantitativo de processos 
distribuídos e o percentual de não conformidades, o que se coaduna com os objetivos da unidade. 
 
No escopo dos Cartórios Integrados, foram revisados os objetivos e metas, através de Planilha de 
Objetivos e Indicadores. Em que pese não tenha sido implementado o quadro de Gestão à Vista, foi 
realizado treinamento acerca dos objetivos e indicadores para os magistrados e diretores das unidades 
envolvidas.  
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau, convém esclarecer que não há pendências anteriores, pois o sistema 
está em fase de implantação no ano de 2018. 

Comentários: 
 
Os objetivos da qualidade e desdobramentos estão adequados às metas organizacionais da instituição e 
direcionados para o atendimento das expectativas e necessidades de nossos usuários. 
Outrossim, em todas as capacitações realizadas o tema foi abordado, com o objetivo de difundir as metas 
estabelecidas. 
 
No âmbito do Plantão Judiciário do 2º Grau, foi elaborada Planilha de Objetivos e Indicadores para 
contemplar todas as tarefas previstas nas instruções de trabalho da unidade, estabelecendo limite 
tolerável de não conformidades, o que vem sendo regularmente acompanhado pela Chefia do Plantão 
Judiciário de 2º Grau e pela 1ª Vice-Presidência.  
 

Saída/Oportunidades para melhoria: 
 
Como oportunidade de melhoria para o SECOMGE, foi identificada a necessidade de solicitar melhorias 
do Sistema PJe 2º Grau, no que tange a obtenção de relatórios e controle de produtividade.  
 
Em relação aos Cartórios Integrados, identificou-se a necessidade de efetivar a “Gestão à Vista”, 
incluindo o controle das não conformidades no rol dos objetivos e metas dos serviços controlados. 
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau, identificou-se a necessidade de melhoria no Quadro de Controle de não 
Conformidades e suas tabelas para ajustar o índice de referência para as atividades que independem do 
quantitativo dos processos recepcionados na unidade. 

ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS PROCESSOS E CONFORMIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS 



 
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  

  ATA DE ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA GESTÃO     

IDENTIFICAÇÃO 
ACAG 

DATA 
 

 

 Página 6 de 16 

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO 

Pendências de reuniões anteriores:  
 
As não conformidades dos serviços controlados são monitoradas e acompanhadas mensalmente pelos 
gestores das unidades, a exemplo do quadro abaixo referente ao SECOMGE. 
 

  
 
Nos Cartórios Integrados não há controle das não conformidades, haja vista que os objetivos inicialmente 
previstos diziam respeito ao tempo de duração dos processos nas filas de trabalho. 
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau, não houve pendências de reuniões anteriores.  

Comentários: 
 
As não conformidades não extrapolaram os limites de tolerância estabelecidos na planilha de objetivos e 
indicadores do SECOMGE, contudo, no mês em que tal índice foi elevado, houve o registro em formulário 
próprio das ações corretivas e de melhoria, para elaboração de plano de ação e monitoramento da 
eficácia das medidas adotadas. 
 
A auditoria interna constatou a necessidade de ampliar o acompanhamento, pelos colaboradores e pela 
Alta Direção, das não conformidades dos serviços controlados. Assim, foram alteradas as Instruções de 
Trabalho (CHEFIA/PAUTA) para incluir a comunicação do RACM e QUADRO DE PNC à 1ª Vice-Presidência 
para análise e deliberação, via Sistema SIGA e a exibição de quadro de “Gestão à Vista” no SECOMGE. 
 
No SECOMGE foram registradas 06 (seis) RACM's – Registro de Ação Corretiva e de Melhoria no ano de 
2018, a saber: 

 RACM 01/2018 de 05/02/2018 – Desenvolver sistema eletrônico de emissão de certidão judicial 
de 2º Grau no site do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; 

 RACM 02/2018 de 12/03/2018 - Aumento das reclamações dos usuários internos quanto aos 
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erros no cadastramento após a implantação do sistema PJe; 
 RACM 03/2018 de 15/03/2018 - Desenvolver sistema eletrônico para registrar impedimentos 

automáticos dos Desembargadores; 
 RACM 04/2018 de 30/04/2018 - O percentual de não conformidades no mês de abril aumentou e 

se aproximou do limite estabelecido na planilha de objetivos e indicadores. 
 RACM 05/2018 de 30/08/2018 - A chefia da unidade constatou a necessidade de promover 

capacitação dos novos integrantes da equipe no SGQ. Outrossim, faz-se necessário preparar os 
colaboradores para os novos procedimentos de triagem inicial, bem como utilização do sistema 
SIMPED; 

 RACM 06/2018 de 26/10/2018 - Ajustes das não conformidades e oportunidades de melhoria, 
identificadas na AUDITORIA INTERNA. 

 
Como forma de otimizar o sistema de distribuição, a 1ª Vice-Presidência, através do expediente SIGA TJ-
OFI-2018/07577, demandou o desenvolvimento de módulo eletrônico de prevenção, que integre os 
sistemas SAIPRO, SAJ e PJe, destacado de todos os sistemas judiciais, no qual será permitida a consulta 
manual de processos relacionados no âmbito do 2º Grau. Com o avanço da uniformização dos sistemas 
judiciais, pretende-se que o módulo de prevenção já esteja integrado no próprio sistema PJe. 
 
No âmbito dos Cartórios Integrados foram registradas 04 (quatro) RACM's – Registro de Ação Corretiva e 
de Melhoria no ano de 2018, a saber: 
 

 RACM 01/2018 de 22/05/2018 - Processo arquivado indevidamente; 
 RACM 02/2018 de 08/08/2018 - Paralisação processual por prazo superior ao tolerado pelas 

Instruções de Trabalho; 
 RACM 03/2018 de 14/08/2018 - Inclusões de Instruções de Trabalho de forma mais detalhada 

para melhor compreensão dos servidores e promoção de eficiência e severidade na prática; 
 RACM04/2018 de 29/10/2018 - Diante de correção da Corregedoria aos magistrados, verificou-se 

a necessidade de adequação da Instrução de Trabalho relativa à Diretoria de Atendimento. 
 
Foi apontada não conformidade da Auditoria Interna na ausência do “Quadro de Controle de Não 
Conformidade”. Entretanto, essa não conformidade já foi tratada com a elaboração do quadro que, a 
partir deste mês, será preenchido regularmente.  
 
Monitoradas a partir de Setembro de 2018, as não conformidades no âmbito do Plantão Judiciário do 2º 
Grau não extrapolaram os limites de tolerância estabelecidos na Planilha de Objetivos e Indicadores. 
Contudo, foi sugerido na Auditoria Interna, como oportunidade de melhoria, o envio do Quadro de 
Controle de Não Conformidades e suas tabelas à 1ª Vice-Presidência, a fim de cientificar a Alta Gestão. 
 
Foram abertas 04 (quatro) RACMs, Registro de Ação Corretiva e de Melhoria, que são: 

 RACM 001 de 15.08.2018 – Melhoria da Estrutura Física do Plantão; 
 RACM 002 de 03.10.2018 – Pesquisa de Satisfação do Usuário; 
 RACM 003 de 18.10.2018 – Envio do Quadro de Controle de Não Conformidades; 
 RACM 004 de 18.10.2018 – Ajustes de Não Conformidades e Melhorias apontadas na Auditoria 

Interna. 



 
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  

  ATA DE ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA GESTÃO     

IDENTIFICAÇÃO 
ACAG 

DATA 
 

 

 Página 8 de 16 

 
Tabela de Acompanhamento: 

 

Saída/Oportunidades para melhoria:  
 
Em relação ao SECOMGE, tendo em vista que todos os sistemas processuais serão unificados, constata-se 
a necessidade de desenvolvimento de um módulo de prevenção unificado, integrado ao Sistema PJe. 
 
No que tange aos Cartórios Integrados, identificou-se a necessidade de sistematizar e controlar as não 
conformidades no rol dos objetivos e metas dos serviços controlados. 
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau, verificou-se a necessidade de ajustar a Planilha de Controle de Não 
Conformidades para contemplar o índice adequado a incidência de cada evento.  

RESULTADO DE AUDITORIA INTERNA 

Pendências de reuniões anteriores:  
 
Uma nova versão do Sistema RHNet  está em elaboração pela empresa Solutis Tecnologia e a entrega 
está prevista para fevereiro de 2019.  

NÃO CONFORMIDADES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
1. Não verificar periodicamente a chegada de processos pelo sistema PJe 0 0 0
2. Preenchimento incorreto da Ata 1 0 0
3. Preenchimento incorreto do livro de Protocolo 0 0 0
4. Preenchimento incorreto do livro de Permuta 0 0 0
5. Cadastramento incorreto da Classe do Processo 0 0 0
6. Cadastramento incorreto de partes 0 0 1
7. Cadastramento incorreto de advogados 0 0 0
8. Cadastramento incorreto do assunto do processo 0 0 0
9. Cadastramento incorreto do processo referência 0 0 0
10. Cadastramento incorreto da Vara/Comarca de origem 0 0 0
11. Ausência de resposta a e-mail institucional 0 0 0
12. Inversão de polos 0 0 0
13. Ausência controle e solicitação de material de consumo 0 0 0
14. Preenchimento incorreto da certidão de Triagem Inicial/Litispendência 0 0 0
15. Deixar de observar a prevenção na mesma ação originária 0 0 0
16. Não publicar decisão ou despacho 0 0 0
17. Publicar documento incorreto 0 0 0
18. Publicar documento em duplicidade 1 0 1
19. Não intimar o polo ativo quando determinado 0 0 0
20. Não citar o polo passivo quando determinado 0 0 0
21. Não utilizar o meio correto na comunicação de decisões pelo PJe 0 0 0
22. Ausência de juntada do comprovante da comunicação no processo 0 0 0
23. Ausência de comunicação com Magistrado sobre o envio de processo 0 0 0
24. Ausência de comunicação com Magistrado sobre erro no processo 0 0 0
25. Ausência de comunicação com Chefe do Setor sobre chegada de processo na unidade 0 0 0
26. Ausência de comunicação com Chefe do Setor sobre retorno de processo à unidade 0 0 0
27. Ausência de comunicação com Chefe do Setor sobre ocorrências na Unidade 1 0 0
28. Organização incorreta das pastas de documentos nas gavetas 0 0 0
29. Organização incorreta dos documentos nas pastas 0 0 0
30. Ausência de cumprimento do quanto determinado na decisão 0 0 0
31. Ausência de cumprimento integral da diligência sem justificativa 0 0 0
32. Ausência de certificação do cumprimento da diligência 0 0 0
33. Cumprimento de diligências não oriundas do Plantão Judiciário sem autorização 0 0 0
34. Dirigir o veículo oficial sem autorização 0 0 0
35. Usar indevidamente o veículo oficial do Plantão Judiciário 0 0 0
36. Não encaminhar processo ao SECOMGE no primeiro dia útil após o Plantão 0 0 0
37. Não encaminhar o processo para a validação de atos no PJe 0 0 0
38. Encaminhar o processo ao SECOMGE antes das 8 (oito) horas do primeiro dia útil 0 0 0
39. Receber documentos e processos não direcionados ao Plantão Judiciário 0 0 0
40. Ausência de verificação sobre a manutenção do veículo oficial 0 0 0
41. Ausência de verificação do nível de combustível do veículo oficial 0 0 0
42. Ausência de verificação sobre a manutenção das instalações do Plantão Judiciário 0 0 0
43. Ausência de encaminhamento da Estatística Mensal à 1ª Vice-Presidência 0 0 0
44. Ausência de assinatura no Registro de Frequência 0 0 0
45. Ausência de gerenciamento das frequências dos servidores no sistema GEFRE 0 0 0
46. Ausência de aprovação do Banco de Horas no sistema GEFRE 0 0 0
47. Ausência de configuração da Escala mensal dos servidores no sistema GEFRE 0 0 0
48. Ausência de confecção de Escala Semanal dos Plantonistas 0 0 0
49. Ausência de acompanhamento e verificação do Sistema Malote Digital 0 0 0
50. Ausência de acompanhamento e verificação dos expedientes no Sistema SIGA 0 0 0
51. Redistribuir processos indevidamente 0 0 0

52. Redistribuir processos sem certificação 0 0 0
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As alterações do PS001 referentes às listas mestras de documentos foram homologadas pela Alta 
Direção. 
 
Em relação ao escopo Cartórios Integrados, foram realizados treinamentos dos Diretores das unidades 
integradas acerca das Instruções de Trabalho 001 a 012. Além disso, foi realizada uma capacitação 
voltada para os Magistrados e Diretores acerca do SGQ. 
 
Foi realizada a revisão das Instruções de Trabalho, entretanto, encontra-se pendente a análise da 
conveniência, oportunidade e adequação dos instrumentos ou ferramentas ora adotadas de forma 
isolada, a fim de proceder à sua padronização para utilização obrigatória, se couber, por todos os 
Cartórios Integrados, ou àqueles de mesma especialidade (Google Drive, Pandion, modelo padrão de 
relatório de movimentação judicial, entre outros). 
 
Foram afixadas as Cadeias de Ajuda para que operadores das rotinas cartorárias pudessem visualizá-la 
imediatamente quando houvesse qualquer dúvida que pudesse impactar na estabilidade do processo. 
 
Foram divulgadas as metas estabelecidas para as equipes, a fim de esclarecer os princípios da Política da 
Qualidade. 
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau, convém esclarecer que não há pendências anteriores, pois o sistema 
está em fase de implantação no ano de 2018. 

Comentários: 
 
As auditorias foram cumpridas pela equipe da Controladoria, conforme o Plano de Auditorias do TJBA. 
 
Na auditoria do setor de Recursos Humanos foi verificada a regularidade do procedimento de admissão, 
de comprovação da escolaridade e do mapa funcional. Entretanto, a qualificação funcional prevista no 
Manual da Qualidade estará disponível para fácil acesso a partir do novo módulo do Sistema RHNet. 
 
Na auditoria do setor de Compras foi verificado que o procedimento de aquisição de materiais atende os 
requisitos da norma NBR ISO 9001:2015.  
 
Em relação a auditoria interna realizada na Secretaria de Planejamento (SEPLAN) foi verificado que o 
planejamento estratégico atende aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2015. 
 
A auditoria interna no SECOMGE foi realizada no período de 18/09/2018 a 20/09/2018, tendo sido 
apontadas as seguintes não conformidades: 1) Quanto ao Relatório de Auditoria nº 01/ Relatório de 
Auditoria nº 02 , ausência de avaliação de eficácia dos treinamentos realizados -  instruções de trabalho, 
Rev 02 e Rev 03; 2) Quanto a informação documentada do provedor externo de mão de obra terceirizada 
(Confiança), ausência de comprovante de escolaridade de Denival Farias Brandão; ausência de PPRA e 
PCMSO; 3) LISTA MESTRA DE REGISTROS (LMR): Arquivamento em desacordo com a ordem cronológica 
na LMR  (ofícios expedidos, remetidos e estagiários) e retenção de guias em prazo superior ao 
determinado da LMR (devolução malote digital, guias do Fórum Ruy Barbosa) 4) LISTA MESTRA DE 
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DOCUMENTOS EXTERNOS (LME): ausência de controle de alterações; e 5)  LISTA MESTRA DE 
DOCUMENTOS INTERNOS (LMI): ausência de controle de alterações. 
 
A auditoria interna dos Cartórios Integrados foi realizada nos dias 12 e 13/11/2018, tendo sido apontadas 
as seguintes não conformidades: 1) 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; 2) 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; 3) A Cadeia de Ajuda dos Cartórios Integrados (CI's) ainda não se encontra 
plenamente consolidada, apesar dos treinamentos ministrados sobre esta rotina para os servidores 
lotados nos CI's; 4) 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; 5) 
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; 6) O auditado não evidenciou o quadro de controle 
de Não Conformidade dos produtos e serviços que não estejam conforme com os requisitos da norma 
(PS-003); 7) O auditado não evidenciou a monitoração das informações relacionadas à percepção dos 
usuários do grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas, uma vez que não foi 
realizada uma pesquisa de satisfação dos usuários; 8) 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; 9) O auditado não evidenciou o acompanhamento dos objetivos e 
indicadores. 
 
Nos dias 01 a 03/10/2018 foi realizada a Auditoria Interna do Plantão Judiciário de 2º Grau, e do relatório 
extraem-se as seguintes não conformidades: 
1) Ausência de análise e avaliação dos dados provenientes da pesquisa de opinião para adoção de 
medidas preventivas e corretivas; 2) Ajuste na Cadeia de Ajuda; 3) Ausência de previsão de guarda de 
bens na IT-004; 4) Reformulação da redação do item 6.2 na IT-004; 5) LISTA MESTRA DE REGISTRO (LMR): 
Arquivamento em desacordo com a ordem cronológica das pastas Certidões dos Juízes e Ofício 
Encaminhado; Inexistência de definição detalhada da gaveta da pasta Portarias, Decretos e Normas; Erro 
material encontrado no Controle de Frequência do servidor Wildemberg Leal, de Janeiro de 2018; pasta 
de Estatística com retenção de guias por tempo superior ao tempo determinado na LMR; pastas Guia de 
Depósito/Fiança, Mandados de Prisão e Recibo Provisório apesar de listados e não foram encontradas no 
local indicado. Os Livros de Ata e Protocolo – Processos Sigilosos e a pasta do Oficial de Justiça não foram 
encontrados no local indicado na LMR; as pastas Cumprimentos de Mandados (pasta 1), Cumprimento de 
Mandados (pasta 2) e Cursos e Capacitações, foram encontradas na gaveta, entretanto não estavam 
relacionadas na LMR. 
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Saída/Oportunidades para melhoria:  
 
As demais oportunidades de melhoria relevantes e observações destacadas em relação ao SECOMGE 
devem ser aplicadas, em especial: o ajuste da Planilha de Controle de Não conformidades para identificar 
o sistema em que foi registrado o PNC e associar o relatório consolidado aos processos constantes na 
Planilha de Objetivos; 2) ajuste o Manual da Qualidade (item 8.1) para incluir o sistema PJe; 3) Comunicar  
à 1ª Vice-Presidência todos os “RACM's” abertos e, por consequência, retificar a instrução de Trabalho da 
Chefia, 4) divulgar pesquisas de satisfação (2018) e quantitativo de não conformidades associadas – 
“gestão à vista”; 5) Ajustar os itens 6.6.1 e 7.1.5 na IT 001, em decorrência do processo digital 
implementado (PJe); 6) Ajustar o item 7.2.3 na IT 002, em decorrência do processo digital implementado 
(PJe); 7) Ajustar os itens 7 (acrescentar telas do sistema) e 7.1./7.2.2 (SIMPED não implementado) na IT 
003, em decorrência do processo digital implementado (PJe); 8) preenchimento completo das guias de 
remessa/recebimento 9) retificar o link de acesso no campo “fonte de dados”, acrescentar o ano de 
publicação no item “identificação”;10) retificar a autoridade responsável pela Aprovação na IT 010 (fl. 
01), retificar o link de acesso no campo “fonte de dados”. 
 
No âmbito dos Cartórios Integrados, as oportunidades de melhoria relevantes devem ser aplicadas, tais 
como: 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) 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 condicionamentos); c) 
Proceder à avaliação do SAJ e suas funcionalidades, identificando a possibilidade de melhoria e/ou 
adaptações ou a delimitação de utilização para os CIs; e) Adotar padrões de instrumentos operacionais 
dos CIs; f) na Planilha de Riscos e Oportunidades, constatou-se que as referidas planilhas não se 
encontram devidamente preenchidas, pois faltam informações da “severidade” e do “grau de atenção” 
do risco; g) 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; h) 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. 
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau todas as oportunidades de melhoria apontadas na Auditoria interna 
foram implementadas, a saber: 
1) Realização de Workshop para conscientização na Política da Qualidade; 2) Ajuste no Quadro de Não 
Conformidades; 3) Envio do RACM 003 para cientificar a Alta Gestão acerca das não conformidades 
ocorridas no mês; 4) Inclusão do Sistema PJe 2.0 no Manual da Qualidade; 5) Elaboração de questionário 
para Pesquisa de Satisfação, com disposição de urna para coleta na sede do Plantão Judiciário do 2º 
Grau; 6) Solicitação de inclusão da Pesquisa de Satisfação no site da 1ª Vice-Presidência; 7) Requerimento 
à Diretoria de Assistência a Saúde de visita para avaliação ergonômica e ginástica laboral; 8) Orientação 
sobre preenchimento dos registros e guias, objetivando melhor identificação do recebedor; 9) Correção 



 
 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE  

  ATA DE ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA GESTÃO     

IDENTIFICAÇÃO 
ACAG 

DATA 
 

 

 Página 12 de 16 

da Lista Mestra de Documentos Internos (LMDI). 
 
 

RESULTADO DE AUDITORIA EXTERNA 

Pendências de reuniões anteriores: Não há. 

Comentários: 
 
O SECOMGE obteve a CERTIFICAÇÃO INICIAL em 10/11/2017 e, Conforme Item 9.1.3.3 da ABNT NBR ISO 
/IEC 170216/1:2016, as Auditorias de Supervisão devem ser realizadas no mínimo uma vez por ano, após 
a certificação inicial, não podendo ultrapassar 12 meses a partir do último dia da Auditoria Fase 2. 
 
Os Cartórios Integrados obtiveram a CERTIFICAÇÃO INICIAL em 22/11/2017 e, Conforme Item 9.1.3.3 da 
ABNT NBR ISO /IEC 170216/1:2016, as Auditorias de Supervisão devem ser realizadas no mínimo uma vez 
por ano, após a certificação inicial, não podendo ultrapassar 12 meses a partir do último dia da Auditoria 
Fase 2. 
 
Foi preestabelecido entre a Consultoria e o Organismo Certificador que a auditoria externa de Supervisão 
será realizada até 12 de dezembro do corrente ano. 
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau, convém esclarecer que não há pendências anteriores, pois o sistema 
está em fase de implantação no ano de 2018 e não houve Auditoria Externa. 
 

Saída/Oportunidades para melhoria:  

Logo após a auditoria externa do Organismo Certificador, deverá ser elaborado Plano de Ação para 
atendimento às indicações de eventuais Oportunidades de Melhoria constantes no relatório. 
 

DESEMPENHO DE PROVEDORES EXTERNOS 

Pendências de reuniões anteriores: 
 
A Administração ainda não implantou canais de atendimento para manifestação de eventuais 
irregularidades, bem como não desenvolveu uma forma para sistematizar a avaliação da qualidade do 
provedor externo de serviço (terceirizados). 
 
 

Comentários: 
 
A qualificação dos provedores externos e a avaliação do desempenho permanecem sendo desenvolvidas 
na forma disciplinada pelo procedimento interno abaixo descrito. 
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A aquisição de materiais é solicitada pela unidade gestora ao setor de compras. Caso o material adquirido 
não atenda o quanto desejado, cabe à unidade gestora identificar e comunicar a irregularidade ao setor 
competente para adoção das providências cabíveis. Foi verificado em auditoria interna realizada que, em 
caso de manifestação de irregularidade pela unidade gestora, são deflagrados processos para aplicação 
de sanção aos provedores externos.  
 
No âmbito do SECOMGE, os provedores externos têm atendido de forma satisfatória as demandas, tendo 
sido identificado no ano de 2018 um atraso na entrega de caixas box (azul), oportunidade em que a 
Chefia do setor de compras informou que o ganhador da licitação não formalizou o contrato, tendo sido 
realizado novo procedimento licitatório que ensejou o referido retardo no fornecimento do material suso 
referido. 
 
No âmbito dos Cartórios Integrados e Plantão Judiciário do 2º Grau, os provedores externos atendem de 
forma satisfatória as demandas, não tendo sido identificadas irregularidades.  
 
Dentre os escopos do SGQ, a contratação de serviços externos de mão de obra é realizada apenas no 
âmbito do SECOMGE, cuja avaliação geral é satisfatória, em que pese não sejam sistematizadas as 
avaliações periódicas do provedor externo. 

Saída/Oportunidades para melhoria: 
 
Persiste a necessidade de implantação de canais de atendimento para que o usuário possa manifestar 
eventuais irregularidades identificadas nos materiais, bem como para sistematizar a avaliação da 
qualidade do provedor externo de serviço (terceirizados). 
 

AÇÕES PARA TRATAR RISCOS E OPORTUNIDADES 

Pendências de reuniões anteriores:  
 
A FORTE CONSULTORIA realizou, em 24 e 25 de abril de 2018, capacitação dos gestores do SECOMGE na 
mentalidade de risco, previsto na norma NBR ISO 31000.  
 
Ademais, foi revisada a planilha de riscos e oportunidades, contemplando 02 (dois) riscos para os 05 
(cinco) principais serviços controlados da unidade, tendo sido realizado treinamento dos colaboradores 
de todos os riscos e oportunidades do setor.  
 
Nos Cartórios Integrados não houve alteração da Planilha de Riscos e Oportunidades nem treinamento 
dos colaboradores. 
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau, convém esclarecer que não há pendências anteriores, pois o sistema 
está em fase de implantação no ano de 2018. 

 
Comentários: 
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Foram identificados Riscos e Oportunidades nos setores envolvidos no âmbito do SGQ do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia. 
 
No que concerne ao SECOMGE, os referidos riscos são acompanhados e monitorados através de ações 
previstas nas Planilhas de Riscos e Oportunidades de cada um dos escopos envolvidos no SGQ. Como 
corolário da melhoria contínua, foram incluídos 02 (dois) riscos para os 05 (cinco) principais serviços 
controlados da unidade, embora, para aprimoramento do sistema, todos os serviços controlados devam 
ter seus riscos e oportunidades contemplados.  
 
Nos Cartórios Integrados, planeja-se o detalhamento da previsão de riscos para cada serviço controlado 
com treinamento dos colaboradores e gestores, tendo em vista que no ano em curso este tema foi 
abordado apenas para análise da severidade e monitoramento do sistema implantado. 
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau, foram identificados Riscos e Oportunidades nos setores envolvidos no 
âmbito do SGQ do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Os referidos riscos são acompanhados e 
monitorados através de ações previstas nas Planilhas de Riscos e Oportunidades de cada um dos escopos 
envolvidos no SGQ. 
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Saída/Oportunidades para melhoria: 
 
Contemplar todos os serviços controlados na Planilha de Riscos e oportunidades do SECOMGE, Cartórios 
Integrados e Plantão Judiciário do 2º Grau, realizando o treinamento respectivo. 

RECURSOS 

Pendências de reuniões anteriores:  
 
No que concerne ao SECOMGE, foi obtido êxito em relação à aquisição de 03 (três) microcomputadores, 
oriundos do encerramento do Grupo de Trabalho. Contudo, não foi obtido êxito na solicitação do 
segundo monitor (15); na solicitação de impressoras; na substituição das cadeiras por modelos 
ergonômicos e na reposição integral de servidores aposentados. Quanto a capacitação de servidores, 
vem sendo realizada periodicamente pela Chefia da unidade.  
 
No âmbito dos Cartórios Integrados, foi obtido êxito em relação à aquisição de microcomputadores, 
segundo monitor, estando pendentes solicitações de impressoras. Quanto a capacitação de servidores, 
vem sendo realizada periodicamente pela UNICORP. 
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau, urge esclarecer que não há pendências anteriores, pois o sistema está 
em fase de implantação no ano de 2018. 
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Comentários: 
 
Tendo em vista a implantação do UNIJUD digital, projeta-se que a maior necessidade de recursos físicos 
deve voltar-se para aquisição de 2º monitor, mais máquinas de digitalização de processos e, sobretudo, 
recursos humanos qualificados, haja vista que o trabalho do SECOMGE deve ficar concentrado no estudo 
da prevenção. 
Com vistas a suprir a carência de pessoal, a 1ª Vice-Presidência vem demandando melhorias no sistema 
PJe, em especial a automatização de determinadas rotinas, a exemplo da prevenção pela "aba de 
associados" e melhorias de fluxo. 
 
No âmbito dos Cartórios Integrados, a título de recursos, analisou-se a necessidade de priorizar a 
manutenção do Sistema SAJ até o desenvolvimento dos fluxos do PJe; a reformulação do quadro de 
pessoal para atendimento no balcão e eventual contratação de novos servidores. A título de recurso 
físico, não há carência de material de consumo nem de uso permanente, sendo, contudo, necessária 
atenção para manutenção da estrutura atual. 
 
O Plantão Judiciário do 2º Grau não há carência de recursos, sendo necessária apenas a modernização 
dos computadores, mediante a substituição dos modelos antigos. 
 
 

Saída/Oportunidades para melhoria: 
 
No que concerne ao SECOMGE, evidencia-se a necessidade do segundo monitor para as 15 (quinze) 
máquinas faltantes, 03(três) impressoras e 03(três) máquinas de digitalização (scanners), com 
treinamento dos colaboradores para operação dos equipamentos. É ainda almejada a reposição de 
servidores aposentados, bem como melhorias no sistema PJe para otimização do estudo da prevenção. 
 
No âmbito dos Cartórios Integrados, a título de recursos, analisou-se a necessidade de priorizar a 
manutenção do Sistema SAJ até o desenvolvimento dos fluxos do PJe; a reformulação do quadro de 
pessoal para atendimento no balcão e eventual contratação de novos servidores. A título de recurso 
físico, não há carência de material de consumo nem de uso permanente, sendo, contudo, necessária 
atenção para manutenção da estrutura atual. 
 
No Plantão Judiciário do 2º Grau há a necessidade de atualização dos computadores utilizados, ante a 
demanda processual ser em sua grande maioria de forma digital, bem como substituição de algumas 
cadeiras por modelos mais ergonômicos. 
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ASSUNTO: Pedido, oferecimento e informação diversos

DESPACHO

Siga TJ-COI-2018/17204

 

Vistos, etc.

 

Trata-se de expediente iniciado a partir desta 1a Vice-Presidência, com objetivo
de submeter à aprovação do douto Comitê de Governança deste Tribunal, a Ata
de reunião e Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade, realizada em
19/11/2018.

 

Percebe-se das fls. 19 e 20 a aprovação por parte do referido Comitê, sem
ressalvas, de todo o conteúdo da Ata de Análise Crítica pela Alta Gestão (ACAG).

 

Deste modo, determino o arquivamento do expediente com disponibilização da
Ata no Portal da Estratégia, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, no campo
Gestão da Qualidade; na pasta Dropbox para compartilhamento com a empresa
de Consultoria Forte e na pasta interna de rede (psyche) do Plantão Judiciário do
2º Grau e do SECOMGE.

          Em 23/01/2019

AUGUSTO DE LIMA BISPO
1ª VICE PRESIDENTE

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
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