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1. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA, com sede situada no Centro Administrativo da 
Bahia, em Salvador, tem jurisdição em todo o Estado e é a instância mais elevada do Poder 
Judiciário Estadual. 

O TJBA é dirigido pela Mesa Diretora, constituída de um Presidente, dois Vice-Presidentes, um 
Corregedor Geral e um Corregedor das Comarcas do Interior. Escolhidos entre os 
desembargadores mais antigos na Corte, os integrantes da Mesa exercem gestão de dois anos de 
duração, não podendo ser reeleitos para o cargo. 

O TJBA iniciou a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade– SGQ com base na Norma 
ISO 9001 em 2017, ampliando no ano de 2018 para o Plantão Judiciário de 2º Grau. 

Em 2019, o SGQ passou por um processo de reestruturação, visando ampliar as unidades 
finalísticas envolvidas, bem como a inserção de outras unidades de apoio. 

Tudo isto para que seus magistrados, servidores, estagiários e mão de obra terceirizada estejam 
cientes e engajados sobre: a importância em atender as necessidades dos cidadãos e demais 
partes interessadas; atender à legislação e outros requisitos aplicáveis; a Política da Qualidade e 
como estes atuam no cumprimento dos compromissos da mesma; a contribuição de cada 
atividade no alcance dos objetivos almejados; e as conseqüências do não atendimento às 
diretrizes e práticas preestabelecidas. 

 

2. OBJETIVO 
O objetivo deste manual é consolidar o Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ para atender ao 
escopo definido, proporcionando uma visão global do sistema e descrevendo algumas práticas 
adotadas. Com a finalidade de demonstrar como a organização atua para atingir os compromissos 
expressos em sua Política. 

 

3. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 
Atuando em sintonia com o perfil descrito acima, o TJBA conhece e monitora os requisitos das 
partes interessadas, além das questões externas e internas pertinentes, para o propósito e para o 
direcionamento estratégico da organização, objetivando orientar as práticas que integram o 
sistema de gestão em prover serviços adequados, alcançando os resultados desejados. 

Ao processo de pensar a estratégia, realizar o planejamento estratégico, elaborar o Plano 
Estratégico, agir estrategicamente e monitorar ações e projetos vinculados ao plano, dá-se o 
nome de Gestão Estratégica, que é uma prática mais ampla que o planejamento estratégico: 
envolve o ciclo de gestão (planejamento, execução e controle).  

No contexto do Poder Judiciário, esta gestão encontra-se alinhada com a Estratégia Nacional 
instituída pela Resolução 198, de 1º de Julho de 2014 do Conselho Nacional de Justiça. O artigo 
primeiro da referida resolução sintetiza a estratégia em componentes, a saber: missão, visão, 
valores e macrodesafios do Poder Judiciário. 

O TJBA elaborou o Plano Estratégico para o período de 2015 – 2020, onde foram relacionadas as 
tendências atuais e o cenário desejado, agrupados nas perspectivas de recursos, da sociedade e 
dos processos internos. 
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Objetivando uma melhor estruturação, implantação e definição de melhorias do SGQ foram 
definidas as partes interessadas pertinentes à organização, bem como suas necessidades e 
expectativas, conforme detalhamento na tabela a seguir: 

 

PARTE INTERESSADA REQUISITOS 

Cidadão Efetividade na prestação jurisdicional; 
Atendimento ágil às demandas; 
Acesso ao sistema de justiça (vascularização, acessibilidade e segurança); 
Transparência (visibilidade) do andamento do processo; 
Cumprimento da legislação e/ou normas vigentes aplicáveis. 
 

Advogado Efetividade na prestação jurisdicional; 
Atendimento ágil às demandas; 
Acesso ao sistema de justiça (vascularização, acessibilidade e segurança); 
Transparência (visibilidade) do andamento do processo; 
Cumprimento da legislação e/ou normas vigentes aplicáveis. 
 

Defensor Público Efetividade na prestação jurisdicional; 
Atendimento ágil às demandas; 
Acesso ao sistema de justiça (vascularização, acessibilidade e segurança); 
Transparência (visibilidade) do andamento do processo; 
Cumprimento da legislação e/ou normas vigentes aplicáveis. 
 

Promotor / Procurador 
Público 

Efetividade na prestação jurisdicional; 
Atendimento ágil às demandas; 
Acesso ao sistema de justiça (vascularização, acessibilidade e segurança); 
Transparência (visibilidade) do andamento do processo; 
Cumprimento da legislação e/ou normas vigentes aplicáveis. 
 

Conselho Nacional de 
Justiça 

Efetividade na prestação jurisdicional; 
Atendimento ágil às demandas; 
Transparência (visibilidade) do andamento do processo; 
Nivelamento da qualidade da gestão; 
Cumprimento da legislação e/ou normas vigentes aplicáveis. 
 

Governo do Estado Efetividade na prestação jurisdicional; 
Atendimento ágil às demandas; 
Acesso ao sistema de justiça; 
Transparência (visibilidade) do andamento do processo. 
 

Procuradoria Geral do 
Estado - PGE 

Efetividade na prestação jurisdicional; 
Atendimento ágil às demandas; 
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PARTE INTERESSADA REQUISITOS 

Acesso ao sistema de justiça; 
Transparência (visibilidade) do andamento do processo. 
 

Procuradoria Geral do 
Município - PGMs 

Efetividade na prestação jurisdicional; 
Atendimento ágil às demandas; 
Acesso ao sistema de justiça; 
Transparência (visibilidade) do andamento do processo. 
 

Magistrado Automação dos processos de trabalho; 
Efetividade na prestação administrativa; 
Atendimento ágil às demandas; 
Transparência (visibilidade) do andamento do processo; 
Condições socioambientais adequadas ao desenvolvimento de suas 
funções. 
 

Servidor Automação dos processos de trabalho; 
Efetividade na prestação administrativa; 
Atendimento ágil às demandas; 
Transparência (visibilidade) do andamento do processo; 
Condições socioambientais adequadas ao desenvolvimento de suas 
funções. 

Fornecedor Especificação adequada para solicitação de serviços e produtos; 
Fiel cumprimento ao contrato (efetividade do objeto contratado, pagamento, 
prazo, multas etc); 
Transparência e clareza no envio de informações dos pagamentos 
realizados. 

Órgão Normalizador 
(ABNT, ISO etc) 

Utilização de normas técnicas e de gestão. 
 

Órgãos de Fiscalização Cumprimento da legislação e/ou normas vigentes aplicáveis. 
 

Tabela 1– Necessidades e Expectativas das Partes Interessadas 

 

Para monitorar eventuais mudanças ou o aperfeiçoamento das necessidades e expectativas 
destas partes interessadas, as seguintes práticas de identificação são realizadas: 

 Execução do Planejamento Estratégico; 

 Realização de Análises Críticas do SGQ; 

 Realização de Pesquisa Bienal de Opinião com partes interessadas (cidadão, magistrados, 
servidores, advogados etc); 

 Realização de Pesquisa de Gestão Participativa; 

 Realização de Pesquisa Bienal de Maturidade em processos e projetos. 
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 Comunicação com fornecedores; 

 Acompanhamento da legislação pertinente às atividades; 

 Consulta a sites de órgãos normalizadores (ABNT, ISO etc). 

 

3.1. Escopo do SGQ 
Considerando os serviços oferecidos em atendimento aos requisitos das partes interessadas, bem 
como o cenário em que a organização está inserida, a Alta Direção definiu o seguinte escopo para 
o SGQ: 

 Receber e Encaminhar Processos e Cumprir Decisão em Plantão de 2º Grau 

 Receber e Distribuir Processos em 2º Grau 

 Julgar Processos Originários em 2º Grau 
 Julgar Processo Cível em 1º Grau 

 Orientar e Fiscalizar o Extrajudicial 
 
3.2. Escopo para Certificação 
Do escopo atual do SGQ, os processos abaixo foram definidos como aqueles que se submeterão 
à Certificação por Organismo Certificador Credenciado: 

 Receber e Encaminhar Processos e Cumprir Decisão em Plantão de 2º Grau 

 Receber e Distribuir Processos em 2º Grau 
 Julgar Originários em 2º Grau 

 

Deste escopo estão excluídos os seguintes requisitos da norma de referência: 

7.1.5.2 Recursos de monitoramento e medição – no que tange à utilização, controle e 
rastreabilidade de equipamentos de medição este requisito não é aplicável, tendo em vista que os 
monitoramentos para evidenciar a conformidade do serviço com os requisitos determinados não 
utilizam quaisquer equipamentos de medição. 

8.3. Projeto e Desenvolvimento - a organização não desenvolve projetos para a realização de 
suas atividades e prestação de serviços referentes ao escopo do SGQ. 

8.5.1.f. Validação e revalidação de processos para produção e provisão de serviço– todos os 
serviços de prestação jurisdicional podem ser verificados por meio de monitoramento, antes da 
entrega ao cliente do serviço, e estas práticas são suficientes para assegurar a sua conformidade. 

 

3.3. Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ 
O TJBA estabelece, implementa e mantém um SGQ com base na norma ISO 9001:2015, visando 
a melhoria contínua e a racionalização de seus processos, sempre com o foco na melhoria da 
conformidade.  

Os processos necessários ao SGQ foram determinados e mapeados, bem como a interação entre 
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os mesmos, conforme documento Mapeamento de Processos, Riscos e Oportunidades - MPRO. 
Os processos determinados neste documento são apresentados na figura abaixo: 

 

 
Figura 1: Processos da Cadeia de Valor do SGQ 

 

4. LIDERANÇA 
Para o escopo atual, o TJBA definiu o Presidente e demais integrantes do Núcleo de Gestão da 
Qualidade – NUGEQ como a Alta Direção na liderança do SGQ. 

A Alta Direção lidera e está comprometida com o SGQ ao compreender que o mesmo faz parte da 
gestão da organização e influencia diretamente os resultados desejados.  

Para tanto, a Alta Direção: 

 Responsabiliza-se por prestar contas pela eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade; 

 Assegura que a política e os objetivos sejam estabelecidos e mantidos adequados para o 
SGQ, e que sejam compatíveis com o contexto e a direção estratégica; 

 Assegura a integração dos requisitos do SGQ nos processos de prestação jurisdicional, 
entendendo e atendendo aos requisitos pertinentes das partes interessadas; 

 Promove o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco por todos os líderes; 

 Assegura que os recursos necessários para o SGQ estejam disponíveis para atender a 
necessidade dos processos e alcançar os resultados planejados; 

 Comunica a importância de uma gestão eficaz, objetivando estar conforme com os requisitos 
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do SGQ; 

 Assegura que o SGQ alcance seus resultados pretendidos por meio de processos planejados, 
monitoramento de resultados e tomada de ações; 

 Engaja, dirige e apóia as pessoas da organização a contribuir para a eficácia do SGQ, cada 
um cumprindo as responsabilidades e autoridades pertinentes à função; 

 Promove melhoria para assegurar o alcance dos resultados planejados; 

 Apóia pessoas em funções pertinentes à gestão, a demonstrar como suas lideranças se 
aplicam às áreas sob suas responsabilidades. 

 

4.1. Foco no cliente (usuário) 
A Alta Direção tem como compromisso o Foco no Cliente, elemento fundamental na razão de 
existir da organização. Tal fato está retratado em sua Política da Qualidade, em seus objetivos e 
metas, na sistematização dos processos relacionados aos clientes, entre outros.  

Assim, assegura que os requisitos dos clientes, os estatutários e os regulamentares são 
determinados e entendidos, e o atendimento dos mesmos é assegurado com a execução das 
atividades padronizadas no SGQ e na determinação e abordagem de riscos e oportunidades que 
possam influenciar no alcance dos resultados. 

O objetivo principal é o de assegurar e melhorar continuamente a satisfação do cliente, sem deixar 
de lado a eficiência dos processos. 

 

4.2. Política 
A Alta Direção definiu e documentou a Política da Qualidade, definindo os compromissos com a 
qualidade coerentes com o propósito, o contexto e o direcionamento estratégico da organização. 
Esta política é comunicada, compreendida, implementada e mantida em todos os níveis 
pertinentes da organização, estando disponível para todas as partes interessadas. 

A difusão da política aos diversos níveis da organização é realizada através de ações de 
treinamento, comunicação e sensibilização estabelecidos.  

 

4.3. Papéis, Responsabilidades e Autoridades 
Os papéis, responsabilidades, autoridades e inter-relação do pessoal que gerencia, executa e 
verifica atividades contempladas no SGQ são definidos neste Manual, no Manual de Funções e 
nos diversos documentos do SGQ, sendo comunicados pelos diversos canais de comunicação e 
treinamento da organização. 

O intuito principal de determinar as responsabilidades e autoridades é propiciar que os servidores 
e magistrados conheçam as tarefas a realizar no dia a dia e tenham autonomia de decisão 
adequadas, cumprindo com todas as suas atribuições de forma a assegurar a qualidade nos 
serviços prestados pelo TJBA. 
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5. PLANEJAMENTO 
Ao planejar o SGQ foram levados em consideração os riscos e oportunidades relacionados com o 
“negócio” da organização e que se correlacionam com os processos que compõem o escopo do 
sistema, bem como os riscos e oportunidades dos próprios processos, visando prevenir/reduzir 
efeitos indesejáveis, aumentar efeitos desejáveis e implantar melhorias; tudo para alcançar os 
resultados pretendidos. Tais riscos e oportunidades estão definidos e avaliados no processo 
Definir e Implementar a Estratégia e no documento Mapeamento de Processos, Riscos e 
Oportunidades dos processos pertinentes. 

A Alta Direção definiu os objetivos do SGQ oriundos do Plano Estratégico e que se correlacionam 
com os processos finalísticos que compõem o escopo do sistema. Tais objetivos estão alinhados 
com o direcionamento estratégico e foram estabelecidos com metas e indicadores de forma que 
permitam o seu acompanhamento e que sejam coerentes com a Política da Qualidade. 

Os objetivos, metas e indicadores do SGQ consideram os seguintes itens: 

 O direcionamento estratégico; 

 Os compromissos da Política da Qualidade; 

 Os requisitos do serviço; 

 O atendimento aos requisitos legais e outros requisitos; 

 As demandas de partes interessadas; 

 A administração dos recursos tecnológicos e financeiros.  

São definidos planos de ação desenvolvidos pelos responsáveis pelas metas, que incluem as 
ações a serem tomadas, as responsabilidades envolvidas, os prazos estipulados e os recursos 
demandados, visando alcançar os objetivos e metas estabelecidas. 

Os objetivos, metas, indicadores, planos e recursos para a organização estão definidos nas 
planilhas de Objetivos e Metas.  

Os indicadores de processos são monitorados pelos Gestores das unidades onde, após coleta e 
análise dos dados, tomam-se as ações necessárias para atingir as metas definidas. Os Gestores 
comunicam aos servidores de suas equipes os objetivos e o desempenho dos processos que os 
envolvem, visando promover a conscientização da importância em se atingir esses objetivos. 

Os objetivos do SGQ são acompanhados e revisados em análise crítica do SGQ, como também 
durante o planejamento estratégico do TJBA.  

As modificações que forem necessárias ao SGQ são planejadas e implementadas de forma 
controlada sem prejudicar a integridade do próprio sistema, sendo os recursos necessários 
definidos e providos pelo Gestor da unidade ou pela Alta Direção, na medida das prioridades e 
disponibilidade financeira. Tais mudanças são planejadas e registradas conforme definido no PG-
NUGEQ-03 - NC, Ação Corretiva e Melhoria. 

 

6. APOIO 
A organização identifica e provê os recursos necessários para: 

a) Implementar, manter e melhorar continuamente o SGQ e seus serviços; 

b) Aumentar a satisfação de clientes, mediante o atendimento aos seus requisitos; 
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c) Se comprometer e assegurar recursos necessários para o bom andamento do sistema. 

Os recursos contemplam os seguintes itens: 

a) Pessoal para executar as atividades ligadas ao SGQ; 

b) Treinamento de pessoal; 

c) Ambiente de trabalho adequado ao exercer suas funções produtivas e de controle; 

d) Infraestrutura necessária para as atividades críticas; 

e) Auditorias internas e externas; 

f) Contratação de mão de obra terceirizada; 

g) Contratação de serviços para apoio ao SGQ; 

h) Investimento em novas tecnologias, softwares e equipamentos, levando em consideração 
as prioridades e disponibilidade financeira. 

A provisão dos recursos é estabelecida em plano de ação vinculado a algum objetivo e/ou em Ata 
de Reunião de Análise Crítica, em sintonia com o orçamento do TJBA. 

 

6.1. Infraestrutura 
A organização possui e mantém uma sede no Centro Administrativo da Bahia - CAB, além de 
outras instalações em Salvador e no interior do Estado, com infraestrutura para atender ao cliente 
e suas demandas.  

Considerando o atual escopo do SGQ, foi definida a seguinte infra-estrutura como crítica para 
assegurar a prestação jurisdicional eficaz: 

a) Equipamentos de informática e rede; 

b) Sistema de fornecimento de energia elétrica para as unidades do Plantão Judiciário de 2º 
Grau e Distribuição de Processos em 2º Grau 

As facilidades de comunicação (telefone, rede e internet) também são necessárias para as 
atividades. 

 
6.2. Ambiente para a operação dos processos 
A organização determina e mantém as condições adequadas para melhor desenvolvimento do 
trabalho. 

É responsabilidade da Alta Direção e dos Gestores das unidades proverem um ambiente social e 
psicológico adequados para estimular os servidores a desempenharem seus papéis com 
eficiência e eficácia. Quando necessário, o Gestor da unidade avalia e providencia junto à Alta 
Direção os recursos para eliminar ou controlar os fatores humanos e físicos desfavoráveis ao 
ambiente de trabalho. 

 
6.3. Recursos de monitoramento e medição 
O monitoramento dos processos e serviços é realizado por meio de acompanhamento/supervisão 
realizada pelos líderes nos diversos níveis. 
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Em alguns casos são utilizados também indicadores de desempenho. 

A forma de monitoramento é identificada no Mapeamento de Processos, Riscos e Oportunidades 
– MPRO, onde aplicável. 

 
6.4. Conhecimento organizacional 
A organização definiu e atualiza constantemente a necessidade de conhecimentos para assegurar 
a conformidade dos produtos e serviços. As práticas adotadas incluem: 

 Capacitação de servidores e magistrados; 

 Compartilhamento de conhecimento e experiência; 

 Participação em eventos voltados para as atividades dos processos; 

 Acesso a normas técnicas; 

 Contratação de serviços de consultoria. 

 
6.5. Competências 
As competências necessárias às funções citadas ao longo da documentação do SGQ estão 
definidas no Manual de Funções - MF. 

O processo de atendimento e registro de competências das pessoas que exercem funções cujas 
atividades impactam no SGQ está definido no PG-NUGEQ-04 – Competência e Capacitação.  

As necessidades de ações de treinamento e desenvolvimento são levantadas com base nas 
lacunas de competência identificadas pelo líder imediato, nos resultados de auditorias, 
reclamações dos clientes, programas e projetos do TJBA, entre outros. A partir desse 
levantamento as ações são viabilizadas e a eficácia é avaliada.  

Quanto ao treinamento inerente aos procedimentos do SGQ, este é feito continuamente pelos 
responsáveis dos setores junto aos seus magistrados, servidores e/ou prestadores de serviço. 

Registros são mantidos como forma de evidenciar a necessária qualificação para o trabalho em 
relação às atividades cobertas pelo SGQ. 

As práticas de treinamento e desenvolvimento estão definidas no PG-UNICORP-01 – Da 
Elaboração do Portfólio e Plano Anual da UNICORP. 

Todos os colaboradores que possuem funções de liderança são orientados para continuamente 
estimular os seus liderados quanto à importância e ao compromisso de todos na satisfação das 
necessidades das partes interessadas e na contribuição para atingir os objetivos do SGQ. 

 
6.6. Comunicação 
A Alta Direção assegura que são estabelecidos os seguintes meios de comunicação interna e 
externa:  

 Quadros de Avisos; 

 Reuniões informativas; 

 Atas de reuniões; 
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 Correio eletrônico; 

 Grupos de whatsapp; 

 Portais na internet e intranet; 

 Redes sociais; 

 Diário da Justiça Eletrônico (DJE); 

 Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA); 

 Ofícios; 

 Registros das atividades. 

A comunicação com o cliente é feita por meio de atendimento presencial, contatos virtuais e/ou 
pelos sistemas judiciais, bem como através de pesquisa de opinião.  

Vale ressaltar que a organização dispõe de site na internet www.tjba.jus.br para maiores 
informações sobre a organização e para facilitar o acesso. 

A direção assegura que a comunicação relativa à eficácia do sistema ocorra por meio dos canais 
de comunicação estabelecidos. 

 
6.7. Informação documentada 
A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade é composta de: 

 Política da Qualidade: Define os compromissos do TJBA relacionados com o tema 
qualidade, considerando o seu propósito e o direcionamento estratégico. 

 Plano Estratégico: Define o direcionamento estratégico da organização, objetivos, metas, 
indicadores e iniciativas estratégicas, a partir da análise do contexto e dos requisitos das 
partes interessadas. 

 Manual de Gestão Qualidade (MGQ): Descreve as diretrizes do SGQ da organização em 
função de sua Política da Qualidade e dos compromissos nela estabelecidos. 

 Política de Segurança da Informação (PSI) – Define diretrizes e práticas a serem seguidas 
para assegurar confidencialidade, disponibilidade,integridade, legalidade e autenticidade 
das informações. 

 Manual de Funções (MF) – Define as competências necessárias às pessoas que exercem 
funções que impactam no SGQ, como também um resumo das responsabilidades e 
autoridades destas funções. 

 Procedimento de Gestão (PG) / Cartilha: Documento que descreve as atividades dos 
processos críticos do SGQ, o qual é desenvolvido por mais de uma unidade do TJBA. 

 Procedimento Operacional (PO): Documento que descreve as rotinas detalhadas de 
execução dos serviços críticos ao SGQ. 

 Mapeamento de Processos, Riscos e Oportunidades (MPRO): Define os processos do 
SGQ, seu mapeamento e os riscos e oportunidades associados aos mesmos, avaliando e 
definindo ações de tratamento. 
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 Registros: Toda e qualquer forma de informação da efetiva execução das atividades 
descritas nos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade, gerados por equipe interna 
ou por parte interessada externa. 

O objetivo do controle de documentos é garantir que estes estejam aprovados, na versão correta 
e sempre atualizados. Este processo tem interação com todos os demais e é fundamental para o 
funcionamento adequado do SGQ. 

Todos os registros da qualidade são identificados, legíveis, armazenados e mantidos de tal forma 
que se tornam prontamente recuperáveis, em instalações que fornecem condições ambientais 
adequadas para prevenir danos, deterioração ou perda. 

O gerenciamento da documentação do SGQ, tanto interna quanto externa, está padronizada no 
PG-NUGEQ-01 - Gestão de Documentos e Registros. 

 

7. OPERAÇÃO 
7.1. Planejamento e controle operacionais 
Os processos necessários à prestação jurisdicional são planejados de modo consistente com 
todos os requisitos do SGQ da organização e de forma apropriada aos seus métodos de 
operação. Em primeira instância este planejamento é executado conforme a seção 6 deste 
Manual e, mais especificamente, nos demais documentos normativos. 

O nível de planejamento acima determina, quando apropriado: 

 Objetivos do SGQ e requisitos para o serviço; 

 Processos e documentos necessários, quando pertinente, bem como a provisão de recursos 
específicos; 

 Atividades de verificação, validação, monitoramento e/ou inspeção requeridos para o 
serviço, bem como critérios para aceitação; 

 Registro necessário para fornecer evidência de que o processo de realização e o serviço 
atendem aos requisitos. 

 
7.2. Requisitos para produtos e serviços 
A comunicação com o cliente é realizada por meio de canais estabelecidos, assegurando um 
tratamento adequado com relação a: 

 Informações sobre o serviço; 
 Tratamento de consultas; 
 Realimentação do cliente, incluindo possíveis reclamações. 

A comunicação com o cliente é realizada por meio de sistemas judiciais,atendimento presencial, 
pesquisas de opinião e ouvidoria. Quando pertinente, eventuais reclamações são tratadas com 
abertura de Registro de Ação Corretiva – RAC, conforme definido no PG-NUGEQ-03 –Não 
Conformidade, Ação Corretiva e Melhoria. 

A determinação dos requisitos especificados pelo cliente e a análise crítica dos requisitos 
relacionados ao serviço, são evidenciados através das análises dos processos quando da sua 
abertura. 
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Além dos requisitos específicos de cada processo, a identificação das necessidades e 
expectativas do cliente estão asseguradas pelo cumprimento das atividades definidas no SGQ, 
documentadas ou não. 

Quando houver qualquer mudança nos serviços prestados pela organização, esta será 
documentada (registrada) e informada ao cliente. 

 

7.3. Controle de processo, produtos e serviços providos externamente 
O TJBA seleciona e qualifica seus provedores externos baseando-se na capacidade destes de 
fornecer produtos e serviços em conformidade com os requisitos especificados pelas unidades 
solicitantes, através das modalidades de licitação prevista em lei. 

Considerando o atual escopo do SGQ, foi definida a seguinte infra-estrutura como crítica para 
assegurar a prestação jurisdicional eficaz: 

a) Aquisição de equipamentos de informática; 

b) Serviços de rede e suporte de informática; 

c) Serviços de manutenção do sistema de fornecimento de energia elétrica para as unidades 
do Plantão Judiciário de 2º Grau e Distribuição de Processos em 2º Grau 

Os fornecedores que prestam serviços dentro das dependências da organização atendem aos 
procedimentos internos, ou a procedimentos próprios aprovados pela unidade gestora do contrato. 

Tais fornecedores passam pôr avaliação de desempenho do fornecimento, exercida pela unidade 
solicitante do produto e/ou gestora do contrato de prestação de serviços. Somente são adquiridos 
produtos e serviços de fornecedores que apresentarem um bom desempenho ao longo do período 
de fornecimento ou de prestação de serviços. 

Os procedimentos de compra/ Licitação são definidos em Cartilhas que descrevem as atividades, 
responsabilidades e autoridades para adquirir produtos e serviços no âmbito do TJBA. Os dados 
para aquisição são estabelecidos nos documentos do processo licitatório, descrevendo as 
especificações e demais condições para a comprados produtos e serviços controlados. 

Para assegurar que o produto e/ou serviço adquirido atende aos requisitos de aquisição 
especificados, a organização monitora e/ou inspeciona a entrega dos mesmos pelos 
fornecedores. 

Quando aplicável, a organização poderá efetuar a verificação do produto adquirido nas 
instalações do fornecedor. Nesse caso os documentos utilizados para a aquisição desses 
produtos devem estabelecer as condições e critérios para verificação dos produtos a serem 
adquiridos e o método de liberação do produto. 

 

7.4. Produção e Provisão de serviços 
O TJBA controla as operações de prestação jurisdicional nas diversas fases de execução até a 
entrega ao cliente, em etapas adequadas e padronizadas em documentação normativa 
apropriada, com critérios de aceitação pertinentes definidos. Para executar, monitorar e controlar 
tais atividades a equipe utiliza sistemas judiciais, tais como Processo Judicial Eletrônico – PJe (1º 
e 2º Graus), PROJUDI, SAIPRO, CCM, SAJ 2º Grau, E-SAJ 1º Grau. 

A organização aplica métodos adequados para monitoramento e, quando aplicável, para medição 
dos processos do SGQ. Esses métodos incluem a supervisão dos serviços executados e o 
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acompanhamento por meio de indicadores de desempenho, sendo as informações relevantes 
tratadas nas reuniões para análise crítica do sistema de maneira a demonstrar a capacidade dos 
processos em alcançar os resultados planejados.  

A liberação do serviço e a entrega não prosseguem até que todas as providências estabelecidas 
tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma 
autoridade pertinente. Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as 
correções e/ou executadas as ações corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade 
do serviço. 

Existe uma identificação unívoca da prestação jurisdicional por meio da codificação dos processos 
quando da abertura do mesmo em um dos sistemas judiciais utilizados pelo TJBA. Essa 
identificação é que viabiliza a rastreabilidade dos processos em todas as etapas de sua 
tramitação. 

Também é possível rastrear, entre outras informações, os servidores e magistrados que executou 
/ interagiu em alguma das fases de tramitação do processo. 

A propriedade do cliente, composta por dados e documentos que compõem o processo em 
tramitação / concluído, é identificada, verificada e protegida por meio de sistema e práticas de 
segurança da informação. Dados e documentos de fornecedor, quando pertinente, recebem 
tratamento semelhante aos do cliente.  

Todo equipamento, máquina ou outro bem pertencente a um fornecedor é identificado, 
armazenado e/ou protegido, sendo manuseados com os mesmos cuidados dos bens do TJBA. 

Na hipótese de perda, dano ou deterioração de propriedade do cliente ou fornecedor, este é 
comunicado, o fato é registrado e ações de correção e/ou corretivas são tomadas pela unidade 
responsável. 

A preservação do serviço, no caso a documentação dos processos, é assegurada tanto em meio 
eletrônico e em meio físico. A política e práticas de segurança da informação com relação a 
controle de acesso, backup e recuperação de dados asseguram a preservação dos processos em 
meio eletrônico. 

Os processos em meio físico são mantidos em instalações protegidas contra intempéries e 
também com acesso restrito às funções responsáveis por sua tramitação, nas diversas fases. O 
objetivo do TJBA é eliminar os processos em meio físico, no médio prazo. 

As mudanças provisão de serviços são analisadas criticamente e controladas pelos Gestores das 
unidades, submetendo-as à Alta Direção quando necessário, a fim de assegurar a análise da 
alteração e do seu impacto sobre a conformidade da prestação dos serviços, a disponibilização de 
recursos e a sua efetiva implementação.  

O controle de liberação dos serviços às partes interessadas é realizado por meio dos sistemas 
judiciais, bem como dos sistemas administrativos. 

Quando atividades ou serviços não conformes são identificados, em quaisquer fases dos 
processos, ações de correção e/ou corretivas são tomadas, seguindo as diretrizes e atividades 
definidas no PG-NUGEQ-03 – Não Conformidade, Ação Corretiva e Melhoria. 

Todo serviço não conforme retrabalhado é submetido à nova verificação, de forma a demonstrar a 
retomada da condição de conformidade com os requisitos especificados. 
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8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
O TJBA determinou atividades de monitoramento, medição, análise e avaliação, necessários para 
demonstração da conformidade dos serviços e processos, bem como avaliar o desempenho e 
melhoria da eficácia do SGQ.  

Para isso,planeja e implementa atividades de monitoramento, medição, análise e melhoria com o 
objetivo de: 

 Assegurar e demonstrar a conformidade dos processos e serviços; 

 Melhorar continuamente a eficácia do SGQ. 

 
8.1. Satisfação do Cliente 
Como uma das medições do desempenho do SGQ, a organização monitora informações relativas 
à percepção do cliente em relação ao atendimento satisfatório dos seus requisitos.  

Para isto, são realizadas Pesquisas de Opinião bienais, cuja responsabilidade de aplicação, 
compilação e divulgação é da Secretaria de Planejamento, Programação e Orçamento. 

A Pesquisa de Opinião do TJBA é uma necessidade imposta pela Resolução nº 198, de 1º de 
julho de 2014, do Conselho Nacional de Justiça. Essa pesquisa visa conhecer a opinião do público 
externo e interno sobre diferentes aspectos, como atendimento, audiências e instalações físicas, a 
fim de melhorar e corrigir possíveis falhas nos serviços prestados. 

Com relação ao público externo, além do cidadão, são ouvidos advogados, promotores / 
procuradores públicos e defensores públicos. 

Garante-se que, caso haja alguma reclamação pertinente quanto ao descumprimento de 
requisitos especificados, esta será tratada conforme PG-NUGEQ-03 – Não Conformidade, Ação 
Corretiva e de Melhoria. 

Tais informações são utilizadas nas reuniões de análise crítica do sistema para efeito de 
monitoramento e para proporcionar a implantação de melhorias.  

 

8.2. Análise e Avaliação 
As ações de monitoramento e/ou medição dos principais processos e serviços contemplados no 
SGQ, incluindo indicadores de desempenho, estão definidos e suas performances devem ser 
acompanhadas, estando definidas no mapeamento de processos. 

Os indicadores são acompanhados na planilha Objetivos e Metas e os resultados são analisados 
e avaliados periodicamente pelos Gestores dos processos, de acordo com a frequência 
estabelecida, de maneira a avaliar a capacidade em alcançar os resultados planejados. Quando 
os resultados não forem alcançados, são tomadas as ações necessárias. 

Os indicadores de desempenho são revisados sempre que necessário e/ou quando houver: 

 Alteração dos requisitos das partes interessadas; 

 Alteração de processos e Instruções de Trabalho; 

A identificação da necessidade de aplicação de técnicas estatísticas é realizada na fase de 
estruturação ou revisão dos processos do SGQ. A forma de aplicação e o acompanhamento do 
uso das técnicas adotadas são estabelecidas e, quando pertinente, documentadas. 
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São utilizadas técnicas estatísticas para: 

 Monitorar o alcance dos objetivos estratégicos e dos processos por meio de indicadores de 
desempenho; 

 Priorização e/ou tratamento das não-conformidades. 

 

8.3. Auditoria Interna 
Periodicamente, são realizadas auditorias do SGQ, visando verificar se as atividades estão sendo 
conduzidas e controladas em conformidade com o planejado e determinar a eficácia do sistema, 
conforme definido no PG-NUGEQ-02 - Auditoria Interna.  

Tal prática permite a retroalimentação e o contínuo aperfeiçoamento do sistema de forma a 
atender às expectativas dos clientes e demais partes interessadas. 

As auditorias internas são programadas com base na situação e a importância dos processos e 
unidades a serem auditadas, nas mudanças que afetam a organização e nos resultados de 
auditorias anteriores, e são executadas por pessoal independente daquele que tem 
responsabilidade direta pela atividade que está sendo auditada. 

Os resultados das auditorias são consolidados em relatórios e encaminhados para análise dos 
responsáveis pelas unidades envolvidas, podendo originar ações de correção, corretivas e/ou de 
melhoria. Tais resultados também são partes integrantes das informações necessárias para a 
Análise Crítica pela Alta Direção. 

 
8.4. Análise Crítica pela Direção 
Semestralmente, a Alta Direção analisa criticamente o SGQ para avaliar a sua adequação, 
suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico definido. Essa análise crítica 
inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudança, política e os 
objetivos e metas. 

Participam da reunião de análise crítica os membros da Alta Direção e Gestores convidados, 
podendo serem convidados outros servidores especialistas em determinado tema a ser tratado, a 
critério da Alta Direção. 

A análise crítica é realizada incluindo a descrição do desempenho atual e das oportunidades de 
melhoria relacionados às informações de entrada, as quais são apresentadas pelos respectivos 
responsáveis. 

As entradas para análise crítica pela direção incluem informações sobre: 

 Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o SGQ; 

 Informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão, incluído tendências 
relativas a: 

o Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes; 

o Extensão a qual os objetivos da qualidade foram alcançados; 

o Desempenho de processo e conformidade de produto e serviço; 

o Não conformidades e ações corretivas; 

o Resultados de monitoramento e medição; 
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o Resultados de auditorias; 

o Desempenho de provedores externos; 

 A suficiência de recursos; 

 A eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades; 

 Oportunidades para melhoria; 

 Adequação da Política de Qualidade; 

 A situação de ações provenientes de análise críticas anteriores pela direção. 

As saídas da análise crítica pela Direção devem incluir quaisquer decisões e ações, com 
responsáveis e prazos, relacionadas a: 

 Oportunidades para melhoria; 

 Qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão; 

 Necessidade de recursos. 

Os resultados das análises críticas são registrados em “Relatório de Análise Crítica SGQ” e estão 
disponíveis para as partes interessadas no NUGEQ (Portal da Estratégia). 

 
9. MELHORIA 
A organização promove ações para melhorar continuamente adequação, suficiência e eficácia do 
SGQ por meio: 

 Das ações implantadas para atingir os objetivos estratégicos e dos processos, em sintonia 
com os compromissos da Política da Qualidade; 

 De tomada de ações de correção e corretivas de não conformidades, seja de processo, de 
auditoria ou proveniente de reclamação pertinente de clientes; 

 Da análise e avaliação da percepção dos clientes; 

 Da identificação, análise, avaliação e tratamento de riscos e oportunidades; 

 Da análise crítica do SGQ pela Direção. 
 

9.1. Não conformidade e ação corretiva 
A organização estabeleceu, para melhorar seus processos e serviços, e para minimizar a 
possibilidade de recorrência de não-conformidades, sistemática para correção e para análise das 
causas de não-conformidades reais, quando pertinente, definindo ações corretivasque venham 
eliminar as causas, de forma a evitar sua repetição. 

Esta sistemática está definida no procedimento PG-NUGEQ-03 –Não Conformidade, Ação 
Corretiva e Melhoria. 
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10. ANEXOS E FORMULÁRIOS 

 Anexo 1 – Mapeamento do Processo "Analisar Criticamente o SGQ"; 

 Anexo 2 - Objetivos e Metas; 

 Anexo 3 - Relatório de Análise Crítica SGQ; 

 

11. HISTÓRICO DE REVISÕES 
REVISÃO DATA DESCRIÇÃO RESUMIDA 

00 26/11/2019 Emissão Inicial. 

01 17/01/2020 Alteração no modelo de registro de análise crítica. Item 8.4 
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Anexo 1 – Mapeamento do Processo Analisar Criticamente o SGQ 
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Anexo 2 – Objetivos e Metas 
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Anexo 3 – Relatório de Análise Crítica SGQ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


