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Relatório de Auditoria 
RAU 

Número: TJB/00/20 
  
Tipo de auditoria Período de auditoria 

 Inicial   Supervisão  Recertificação  Especial 21 a 22/01/2020 

Dados da Organização/Representante da Direção 

Bahia Tribunal de Justiça – TJ/BA 
5ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia – CAB, nº 560, CEP: 40.745-971 
 
RD: Luciane Laborda 

Escopo da auditoria 

Avaliar os processos do escopo de certificação: Receber e encaminhar processos e cumprir decisão em plantão de 2º grau, 
Receber e distribuir processos em 2º grau, Julgar Origináros em 2º grau. 
 
A auditoria é baseada em um processo de amostragem das informações disponíveis. 

Critérios/Objetivos da Auditoria (informar, se aplicável, se é auditoria combinada, conjunta ou integrada) 

Verificar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) no TJ-BA com relação à Norma ABNT NBR ISO 9001:2015, 
aos seus procedimentos, à sua capacidade em atender aos requisitos dos clientes e regulamentares, e aos seus objetivos 
definidos. 

Documentos de referência e procedimentos aplicáveis 

Norma ABNT NBR ISO 9001:2015  
Manual de Gestão da Qualidade, rev01  
Documentação interna e externa do SGQ 

Equipe auditora  Observadores ou Acompanhantes 

Nome/Função  Nome/ 

Ricardo Reis / Auditor líder 
 

 

Ana Célia Rezende/Auditora 
 

 

Evandro Junior/Especialista 
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Unidades organizacionais auditadas (indicar as datas) 

21/01/2020 – TJ/BA: NUGEC, SEPLAN, GAB1VP, PJ2G, Ouvidoria 
22/01/2020 – TJ/BA: NUGEC, DD2G, COATE, COMAN, UNICORP, COREC 

Pontos fortes (PF) / Oportunidades de melhoria (OM) 

PF 1: Comprometimento da equipe com a eficiência do sistema de gestão. 
PF 2: Criação por regimento do Núcleo de Gestão da Qualidade, para manter e monitorar o SGQ; 
PF 3: Riqueza de indicadores de desempenho das tarefas na SEPLAN; 
PF 4: As sistemáticas implementadas de controle e reconferência quanto à conformidade dos processos finalísticos; 
PF 5: O “Certificado de Elogio” do servidor implementado na ouvidoria, para motivação da equipe; 
PF 6: Transparência na presteza de informações para o bom desempenho da auditoria. 
 
OM 1: Avaliar a pertinência de se incluir no SGQ a sistemática de comunicação entre a DD2G e o Plantão Judiciário de 2º Grau 
quanto a identificação das irregularidades corrigidas dos processos; 
OM 2: Avaliar a pertinência de se incluir no mapa de risco a alteração bienal da gestão; 
OM 3: Avaliar a pertinência de aumentar quadro de pessoal do novo núcleo da qualidade, NUGEC; 
OM 4: Avaliar a pertinência de se incluir no escopo de apoio o atendimento Nivel 3 do Service Desk, já que outros processos 
de tecnologia da informação já estão cobertos pelo SGQ; 
OM 5: Avaliar a pertinência de mencionar no procedimento operacional documentado da DD2G a escala de prioridades pelas 
classes de processo; 
OM 6: Avaliar a pertinência de aumentar o quadro de plantonistas do Plantão de 2º grau. 
Não Conformidades (descrever) 

Não foram detectadas pela equipe auditora Não-conformidades do SGQ em relação aos critérios de auditoria aplicados. 

Desvios do Plano de Auditoria / Confirmação de que os objetivos de auditoria foram alcançados 

Não houve desvios em relação a programação de auditoria tendo a equipe auditora cumprido o escopo e objetivos de 
auditoria de forma diligente e imparcial, havendo apenas um atraso, em acordo com a alta direção, de 15 minutos no início da 
reunião de encerramento. 

Mudanças significativas que afetem o SGQ desde a última auditoria / Fatores que impactem o programa de auditoria 

Auditoria inicial, não houve fatores que impactassem no programa de auditoria, que foi cumprido na íntegra. 

Eficácia das ações corretivas para NC anteriores / Auditoria interna / Análise crítica / Uso de marcas 

A auditoria interna foi realizada de 17/12/2019 a 19/12/2019 por ente externo com capacidade comprovada no escopo de 
certificação pleiteado. Quatro não-conformidades foram evidenciadas e um plano de ação foi definido para saná-las, 
verificando-se as ações implementadas e em andamento. A análise crítica foi conduzida pela alta direção em 16/01/2020 com 
entradas e saídas em conformidade com a Norma, estando programada para acontecer semestralmente, pelo MQ, rev. 01. 
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Conclusão da auditoria (Adequação do escopo de certificação / Declaração sobre a conformidade e a eficácia do SGQ) 

Os processos finalísticos e de gestão avaliados estão em conformidade com a Norma ABNT NBR ISO 9001:2015, com as 

políticas, procedimentos e objetivos definidos. 

O escopo de certificação é atinente à missão da Organização e expectativas das partes interessadas; a Política da Qualidade é 

desdobrada em objetivos e metas que são monitoradas através de um sistema de indicadores, em reuniões de análise crítica. 

A equipe auditora considera que o Sistema de Gestão da Qualidade do TJ/BA está disseminado e implantado nas áreas e nos 
processos que foram auditados, deste modo, RECOMENDA PELA CERTIFICAÇÃO das atividades descritas no escopo do SGQ 
proposto para tal. 

   

Anexos 

Constatações de Auditoria 

Nome/Rubrica do auditor-líder Data de Emissão 

 
Ricardo Reis 

24/01/2020 

 


