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1. OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA 
Avaliar a adequação e conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia - TJBA aos requisitos da Norma ISO 9001:2015. 

A avaliação foi realizada na sede da organização, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, 
contemplando os diversos processos que compõem o SGQ e que estão relacionados com o escopo para 
certificação: 

• Receber e Encaminhar Processos, e Cumprir Decisão em Plantão de 2º Grau 
• Receber e Distribuir Processos em 2º Grau 
• Julgar Originários em 2º Grau, em sua sede em Camaçari. 

 

2. EQUIPE AUDITORA 
Nome: 

Luiz Claudio Moitinho Gomes - Auditor Líder 

 

3. DESCRIÇÃO DAS NÃO-CONFORMIDADES ENCONTRADAS 
1. Foram evidenciados MPROs de alguns processos, a exemplos dos das unidades COTEC, COMAN, 

COATE, UNICORP e COREC, com lacunas no atendimento à metodologia definida, não atendendo aos 
requisitos 4.4 e 6.1. da ISO 9001:2015. 

2. Evidenciada Certidão de Triagem Inicial e Litispendência do processo 8026458-39.2019.8.05.0000, no 
PJe, liberada sem identificação da situação do processo em conformidade ou se necessitou alguma 
correção. Tal fato está em desacordo com o PG-PJ2G-01 rev.00 (requisito 8.6 da ISO 9001:2015). 

3. Evidenciados processos para remessa no dia 18/12/19, a exemplo do 0025463-63.2012.8.05.0080, com 
etiquetas em cor branca, quando deveria ser de cor amarela, descumprindo o PG-DD2G-01 rev.00 
(requisito 8.5.2 da ISO 9001:2015). 

4. Não evidenciados alguns dos registros de treinamentos específicos e experiência exigidos no Manual de 
Funções rev.00 para alguns servidores, a exemplo de Diva Sueli Moraes (requisito 7.2 da ISO 
9001:2015). 

4. OBSERVAÇÕES E OPORTUNIDADES DE MELHORIA A SEREM CONSIDERADAS 
1. Convém reavaliar a matriz SWOT, descrevendo e classificando de forma mais clara as questões internas 

e externas. 
2. Recomenda-se priorizar a implantação das medições e o acompanhamento dos indicadores de 

desempenho estratégico que se correlacionam com os objetivos dos processos contemplados no SGQ. 
3. Recomenda-se definir um MPRO para o processo Definir e Implementar a Estratégia devido a sua 

relevância para o SGQ. 
4. Convém aprimorar a análise dos resultados das pesquisas de percepção para avaliar se as iniciativas 

estratégicas e de processos estão gerando resultados para as partes interessadas e quais precisam ser 
ajustadas / redirecionadas. 

5. Recomenda-se estruturar um plano de manutenção preventiva baseado no contrato de prestação de 
serviço TJ-ADM-2014/19452, para facilitar o monitoramento e gestão dos serviços realizados. 

6. Recomenda-se estruturar e implantar prática para comunicação aos processos de suporte quanto à 
entrada, movimentação e saída de pessoal (servidores, terceiros, estagiários etc.) no TJBA, visando 
manter adequados e atualizados os registros, autorizações, acessos a sistemas, acessos às instalações 
etc. 

7. Recomenda-se deixar claro como é operacionalizado e registrado o teste de restauração de dados 
definido na PSI rev.00. 

8. Convém estruturar prática para identificação de necessidades de ações de treinamento e 
desenvolvimento pelo gestor da unidade, o qual tem ciência das lacunas individuais e da equipe. 

5. CONCLUSÕES E RESULTADOS DA AUDITORIA 
O Sistema de Gestão da Qualidade do TJBA com base na ISO 9001:2015 está parcialmente implantado e 
mantido, tendo lacunas a serem tratadas pela equipe da organização. 

Foram identificadas 04 não conformidades e 08 observações / oportunidades de melhoria, que devem ser 
avaliadas e solucionadas. 
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Evidenciou-se a disposição e comprometimento das equipes para entender os requisitos da norma 
aplicáveis e em explicitar suas práticas atuais. 

Cabe lembrar que, devido ao caráter amostral desta avaliação, deve-se considerar a possível extensão da 
falha detectada, podendo existir também outras não conformidades semelhantes ou até novas não 
conformidades que não foram identificadas por esta auditoria. 

 

A seguir estão relatadas as evidências da auditoria: 

 

Gestão Estratégica  

Auditados: 

Dr. Raimundo Nonato – Juiz Assessor da 1ª Vice-Presidência 

Pedro Vivas – Coordenador do Escritório de Projetos e Processos 

Priscila Ávila – Analista Judicial 

Luciane Laborda – Chefe NUGEQ  

 

Contexto da Organização 

Plano Estratégico 2015-2020 versão 1.0, 25/03/2019 

MGQ – Manual de Gestão da Qualidade rev.00 

Direcionamento estratégico definido por meio de missão, visão, negócio, princípios e política 
organizacionais, alinhados com o definido pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Utiliza o BSC nas perspectivas Sociedade, Processos Internos e Recursos. 

Utiliza a Matriz SWOT definida com base na percepção das partes interessadas em pesquisa, definidas 
iniciativas e utilizada matriz BASICO para priorizar as mesmas com relação as mais relevantes. 

Objetivos estratégicos: 

• Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e extrajudiciais 

• Facilitar o acesso ao sistema de justiça 

• Promover a efetividade das decisões judiciais 

A medição dos indicadores estratégicos ainda está em estágio insipiente, sendo que em alguns casos não 
possibilitam uma análise de tendência. 

OM – Convém reavaliar a matriz SWOT, descrevendo e classificando de forma mais clara as questões 
internas e externas. 

OM – Recomenda-se priorizar a implantação das medições e o acompanhamento dos indicadores de 
desempenho estratégico que se correlacionam com os objetivos dos processos contemplados no SGQ. 

Evidenciados os fluxos do processo Definir e Implementar a Estratégia.  

OM – Recomenda-se definir um MPRO para o processo Definir e Implementar a Estratégia devido a sua 
relevância para o SGQ. 

Identificadas necessidades das PIs e formas de monitoramento está definido no MGQ: cidadão, advogado, 
ministério público, CNJ, entre outros. A forma de monitoramento está definida também no MGQ. 

 

Satisfação do Cliente 

Pesquisa de Opinião bienal – 04/2019 a 05/2019 – público de mais de 5000 jurisdicionados. 

Com relação ao jurisdicionados 

• Confiabilidade – 66,13% concordo e concordo totalmente, com tendência negativa em relação à 
2017; 

• Avaliação dos serviços prestados – 72,45% concordo e concordo totalmente, com tendência 
negativa em relação à 2017. Neste período houve diversas mudanças, principalmente com troca de 
sistema – implantação do PJe; 

Há iniciativas estratégicas que contribuem para a melhoria dos serviços aos jurisdicionados. 

OM – Convém aprimorar a análise dos resultados das pesquisas de percepção para avaliar se as iniciativas 
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estratégicas e de processos estão gerando resultados para as partes interessadas e quais precisam ser 
ajustadas / redirecionadas. 

 

Política da Qualidade 

A Política da Qualidade PQ rev.01 foi definida e aprovada pelo Presidente do Comitê de Governança em 
24/09/2019. A política foi aprovada em reunião do Comitê de Governança. 

O conteúdo atende os requisitos definidos pela norma ISO 9001:2015. 

Evidenciada política disponível na rede e em cartazes nas unidades. 

 

Gerenciamento de Risco do Negócio e dos Processos 

É realizado no Planejamento Estratégico, porém de forma indireta. 

Mapeamento e Gerenciamento de Risco e Oportunidades dos Processos está nos MPROs, os quais foram 
evidenciados durante a auditoria nos processos. 

 

Objetivos e Metas 

No Plano Estratégico estão definidos macrodesafios e objetivos estratégicos em cada perspectiva do 
“negócio”. 

Ex: 

Objetivo - Promover a efetividade no cumprimento das decisões judiciais. 

Indicador de desempenho - TCFE - Taxa de Congestionamento na Fase de Execução. 

TCFE 
2017 2018 2019 

79,1% 75,5% 75,4% 

 

Recursos 

Evidenciado PPA 2020 – 2023 que alinha a estratégia ao orçamento, por meio de 3 programas. Verificada a 
previsão de recursos para as diversas iniciativas estratégicas e para o custeio (pessoal, infraestrutura etc.). 

 

Escopo e Exclusão 

Manual de Gestão da Qualidade – MGQ rev.00 define o escopo do SGQ e o escopo que será submetido à 
Certificação. 

Excluídos os requisitos 7.1.5.2, 8.3 e 8.5.1.f), tendo as justificativas descritas. 

 

 

Gestão da Rotina - Analisar Criticamente o SGQ 

Manual de Gestão da Qualidade – MGQ rev.00 

MPRO-NUGEQ-02 rev.00 

A análise crítica é feita semestralmente ou de acordo com a necessidade, segundo definido no MGQ. 

Evidenciada realização em 06/12/2019. Esta foi uma reunião parcial do SGQ que está em processo de 
reestruturação, sendo que está prevista uma análise crítica completa para depois da auditoria interna, 
levando em conta também o resultado da mesma. 

Nesta reunião foi avaliada a situação da reestruturação do SGQ. Definidas ações, com responsáveis e 
prazos. 

 

 

Gestão da Rotina - Gerir Processos  

Auditados: 

Luciane Laborda – Chefe do NUGEQ 
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Viviane Souza – Chefe de Gabinete da 1ª Vice-Presidência 

Mariana Nunes – Diretora de Distribuição de 2º Grau 

 

MGQ rev.00 

MPRO-NUGEQ-01 rev.00 – Gerir Processos 

Evidenciado macrofluxo dos processos com a Cadeia de Valor do SGQ, dividido em Processos Gerenciais, 
Finalísticos e de Suporte. 

 

Gestão de Documentos e Registros 

PG-NUGEQ-01 Rev.00 

Evidenciadas LMDI e LMDE – ok 

Evidenciada a definição de práticas para o controle dos documentos internos, externos e registros. 

Realizada amostra de documentos e registros durante a auditoria nos diversos processos. 

Realizada amostra de documentos externos: 

• RES46 – ok 

• CPC – ok 

• NBR ISO 9001 - ok 

 

Auditoria Interna 

PG-NUGEQ-02 Rev.00 

Evidenciado: 

Programa de Auditoria interna 2019 e 2020. 

Evidenciado Plano da Auditoria de 17 a 19/12/2019. 

Esta é a primeira auditoria interna após reestruturação do SGQ, não considerando a auditoria interna antes 
da reestruturação. 

Competência: 

Luiz Claudio Moitinho Gomes – Curso de Formação de Auditor Interno da ISO 9001:2015 – 20 a 22/10/2016, 
Curso de Interpretação e Formação de Auditor Interno da ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 
45001:2018 – 12/05 a 29/06/2019, Curso de Gestão de Risco ISO 31000:2009, Certificado de Graduação 
em ADM, Certificado de MBA em ADM. 

 

NC, Melhoria e Mudanças 

PG-NUGEQ-03 Rev.00 

NCs: 

Evidenciado o preenchimento de Desvios da Qualidade no GAB1VP. 

RAC-GAB1VP-01 – tratamento ok; apenas alguns itens colocados fora de ordem.  

RAC-DD2G-01 - ok 

Melhorias: 

Melhoria GAB1VP-01 – ok 

Melhoria GAB1VP-03 – aguardando avaliação de viabilidade pelo COSIS. 

Melhoria DD2G-01 – melhoria implantada. Em fase de acompanhamento dos resultados. 

 

Comunicação 

Auditados: 

Luciane Laborda – Chefe NUGEQ 

Evidenciado 

MGQ rev.00 
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Comunicação interna é realizada por telefone, e-mail, reuniões, quadros, site, intranet, whatsapp etc.  

Comunicação externa é realizada por meio de site na internet, redes sociais, Diário da Justiça Eletrônico 
(DJE), sistemas judiciais etc. 

Evidenciadas práticas durante a realização da auditoria. 

 

Conscientização 

Auditados: 

Luciane Laborda – Chefe NUGEQ 

Evidenciada conscientização dos membros das equipes auditadas com relação às suas atividades e a 
importância no resultado dos serviços prestados, alinhados com os compromissos da Política da Qualidade. 

Práticas de comunicação e treinamento são utilizadas para estimular a conscientização da equipe. 

 

 

Julgar Originários de 2º Grau 

Auditados: 

Viviane Souza – Chefe de Gabinete da 1ª Vice-Presidência 

Isabela Burke – Assessora Administrativa 

Clarissa Medeiros – Assessora de Magistrado 

Rosângela da Silva - Assessora de Magistrado 

 

Evidenciado: 

MPRO-GAB1VP-01 rev.00 – ok 

Identificadas situações com grau de risco alto e encaminhados tratamentos. 

PG-GAB1VP-01 rev.00 - ok 

MPRO- GAB1VP-02 rev.00 - ok 

PG-GAB1VP-02 rev.00 - ok 

 

Objetivos e Metas 

Taxa de Cumprimento de Prazo de Tramitação – meta – 95%; resultado acumulado 2019 – 99,8% 

Taxa de Conformidade dos Acórdãos – meta – 92%; resultado acumulado 2019 – 95,4% 

Plano de Ação - ok 

Amostra: 

• Processo 8027083-73.2019.8.05.0000 – Dr. Joséfison, Clarissa – evidenciada publicação 

Entrada 10/12/2019; Saída 13/12/2019 

• Processo 8021904-95.2018.8.05.0000 – Dr. Raimundo, Rosângela – remetida para 
Desembargadora suscitada para prestar informações. 

Entrada 06/12/2019; Saída 09/12/2019 

• Pauta de Julgamento – Sessão Ordinária Mista de 18/12/2019 

Identificação – única pelo número do processo. Da situação da inspeção é pelo andamento do processo no 
sistema judicial em cada fase. 

Rastreabilidade – pelo número do processo pode ser rastreada as diversas informações. 

Propriedade do cliente e/ou do fornecedor – a propriedade do cliente é preservada por meio de práticas de 
segurança da informação relacionadas com acesso e backup. 

Preservação – por meio de práticas de segurança da informação relacionadas com acesso e backup. 

Liberação – os processos são liberados por função com autoridade definida. 
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Receber e Distribuir Processos em 2º Grau 

Auditados: 

Mariana Nunes – Diretora de Distribuição de 2º Grau 

Victor C. de Oliveira – Técnico de Nível Superior – Distribuição 

Francisco Ezequiel – Técnico de Nível Médio – Remessa (Auxiliar Administrativo – terceiro) 

Laura Margarida V. D. Moraes – Técnico de Nível Superior – Prevenção 

Juvenal Ataíde Neto – Técnico de Nível Médio – Encadernação 

João Wilson Q. Danon – Supervisor de Pauta 

Danubia N. de Souza – Técnico de Nível Superior – Cadastramento (Auxiliar Administrativo – terceiro) 

Cristina Vital – Técnico de Nível Superior – Tombamento 

 

Evidenciado: 

MPRO-DD2G-01 rev.00 

Identificadas situações com grau de risco alto e encaminhados tratamentos. 

Oportunidade de ampliação de quadro de servidores para viabilizar o aumento de tramitação de processos 
em meio digital. Evidenciado e-mail de 16/12/19 com solicitação de relocação de servidora para o quadro da 
DD2G. 

PG-DD2G-01 rev.00  

MPRO-DD2G-02 rev.00  

Identificadas situações com grau de risco alto e encaminhados tratamentos. 

Oportunidade de melhoria da clareza das informações de distribuição no PJe. Foi implantada, mas está em 
observação devido a demanda do CNJ com mudança de versão do sistema. 

PG-DD2G-02 rev.00  

MPRO-DD2G-03 rev.00 

Identificadas situações com grau de risco alto e encaminhados tratamentos. 

O gestor entende que as saídas Termo de Informação, Certidão e Ofício têm grau de risco “0”, pois sempre 
tem que ter como base evidência objetiva do conteúdo, geralmente anexada ao documento emitido. 

PG-DD2G-03 rev.00 

 

Objetivos e Metas 

Índice de Regularidade – meta – 97,0%; resultado acumulado 2019 – 99,7% 

Índice de Prazos (inclui físicos e eletrônicos) – meta – a definir; resultado acumulado 2019 – 83,3% 

Plano de Ação – coerente e acompanhado. 

Amostra: 

Processo físico - Processo 0025463-63.2012.8.05.0080 – Classe: Apelação – Rescisão de Contrato e 
Devolução do Dinheiro – 2 volumes e 1 apenso – 0031544-28.2012.805.0080 

• Remessa – 18/10/19 - ok 

• Distribuição – 18/10/19 - ok. Tem um dia de atraso que será computado no indicador em dez/19. 

• Prevenção – 17/10/19 – ok. 

• Encadernação – 16/10/19 – ok. 

• Pauta – 16/10/19 – processo ok; identificação NC. 

NC – Evidenciados processos para remessa no dia 18/12/19, a exemplo do 0025463-63.2012.8.05.0080, 
com etiquetas em cor branca, quando deveria ser de cor amarela, descumprindo o PG-DD2G-01 rev.00. 

• Cadastramento – 13/12/2019 – ok. 

• Tombamento – 11/12/2019 – ok. 

Identificação – única pelo número do processo. Da situação da inspeção é pelo andamento do processo no 
sistema judicial em cada fase, ou em meio físico. 

Rastreabilidade – pelo número do processo pode ser rastreada as diversas informações. 
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Propriedade do cliente e/ou do fornecedor – a propriedade do cliente é preservada por meio de práticas de 
segurança da informação relacionadas com acesso e backup. 

Preservação – por meio de práticas de segurança da informação relacionadas com acesso e backup. 

Liberação – os processos são liberados por função com autoridade definida. 

 

 

Gerir Ativos Patrimoniais - Fornecimento emergencial de energia 

Auditados: 

Alan Rosa Moreno – Coordenador de Manutenção Predial 

José Robson Matos – Engenheiro Eletricista 

Vitor A. V. da Silva – Coordenador de Licitação 

Mário Rodrigues Xavier – Chefe de Unidade 

 

Evidenciado: 

MPRO-COMAN-01 rev.00 

Identificadas e avaliadas situações de risco. 

PG-COMAN-01 rev.00 

Procedimento trata de acionamento da manutenção corretiva e chama o Termo de Referência do contrato de 
manutenção dos geradores. 

Evidenciado 

Termo TJ-ADM-2014/19452 

Constatados os itens a serem mantidos no corpo do Termo, bem como Relatórios de Manutenção Mensal do 
prestador de serviços: 

• Relatório 8984 – 03/12/2019; 

• Relatório 8954 – 02/10/2019. 

e-mail de 16/10 informando a Secretaria de Administração sobre o teste de partida automática a ser 
realizado em 19/10/2019. 

OM – Recomenda-se organizar os Relatórios de Manutenção por equipamento, visando facilitar a pesquisa e 
avaliação dos dados históricos. 

OM – Recomenda-se estruturar um plano de manutenção preventiva baseado no contrato de prestação de 
serviço TJ-ADM-2014/19452, para facilitar o monitoramento e gestão dos serviços realizados. 

 

Prestador de serviço de manutenção do gerador de energia – SEI Soluções Integradas 

Seleção / qualificação – conforme TR – ok 

Avaliação – evidenciadas Listas de Imperfeições e Relatório de Serviços Verificados e Qualidade Percebida 
dos meses de abril a novembro de 2019, com eventuais notificações de não atendimento. 

                          

 

Prover Tecnologia da Informação / Gerir Ativos Patrimoniais - Fornecimento de Equipamentos (TI) 

Auditados: 

José Leonardo Parente – Coordenador de Atendimento Técnico 

Vitor A. V. da Silva – Coordenador de Licitação 

Mário Rodrigues Xavier – Chefe de Unidade 

 

Evidenciado: 

MPRO-COATE-02 rev.00 

Riscos identificados e avaliados 
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PG-COATE-02 rev.00 

Aquisição de Equipamentos – Processo TJ-ADM-2018/43964 

• DOD de Aquisição de Equipamentos – 11/07/2018; 

• Termo de Referência – Pregão Eletrônico 045/2019 

• Contrato 72/2019- AQ – Especificações 

• Qualificação do fornecedor – OK 

• Inspeção de Recebimento – Termo de Recebimento de nov/2019, com alguns itens com problemas 
os quais foram resolvidos pelo fornecedor, além de testar todo o lote adquirido. 

• Avaliação do fornecedor – quando há um problema maior, entra com processo de penalização. 

 

 

Prover Tecnologia da Informação - Controle de Acesso a Informações 

Auditados: 

José Leonardo Parente – Coordenador de Atendimento Técnico 

Gabriel Lopes – Líder de Atendimento Nível 1 

 

Evidenciado: 

MPRO-COATE-01 rev.00 

Riscos identificados e avaliados 

PG-COATE-01 rev.00 

 

Amostra: 

Laura Margarida V. D. Moraes – Técnico – Prevenção – PJe (Consulta Processos de 1º Grau) e SIGA (para 
unidade onde a mesma era lotada). 

OM – Recomenda-se estruturar e implantar prática para comunicação aos processos de suporte quanto à 
entrada, movimentação e saída de pessoal (servidores, terceiros, estagiários etc.) no TJBA, visando manter 
adequados e atualizados os registros, autorizações, acessos a sistemas, acessos às instalações etc. 

 

 

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

Auditados: 

Jeferson F. dos Santos – Chefe do Plantão Judiciário do 2º Grau 

Diva Sueli Moraes – Servidor Plantonista 

 

Evidenciado: 

MPRO-PJ2G-01 rev.00 

Riscos identificados e avaliados 

PG- PJ2G-01 rev.00 

MPRO-PJ2G-01 rev.00 

Riscos identificados e avaliados 

PG- PJ2G-01 rev.00 

 

Objetivos e Metas 

Índice de Conformidade no Recebimento de Processos – meta – 95,0%; resultado acumulado 2019 – 97,8% 

Índice de Conformidade no Cumprimento das Decisões – meta – 95,0%; resultado acumulado 2019 – 99,8% 

Plano de Ação – não foram definidas ações de melhoria, pois o desempenho nos dois indicadores está em 
nível excelência. 

Amostra: 
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• Processo 8026458-39.2019.8.05.0000 - Habeas Corpus Cível 

NC – Evidenciada Certidão de Triagem Inicial e Litispendência do processo 8026458-
39.2019.8.05.0000, no PJe, liberada sem identificação da situação do processo em conformidade ou 
se necessitou alguma correção. Tal fato está em desacordo com o PG-PJ2G-01 rev.00. 

• Processo 8024908-09.2019.8.05.0000 - Mandado de Segurança Cível - ok 

Identificação – única pelo número do processo. Da situação da inspeção é pelo andamento do processo no 
sistema judicial em cada fase. 

Rastreabilidade – pelo número do processo pode ser rastreada as diversas informações. 

Propriedade do cliente e/ou do fornecedor – a propriedade do cliente é preservada por meio de práticas de 
segurança da informação relacionadas com acesso e backup. 

Preservação – por meio de práticas de segurança da informação relacionadas com acesso e backup. 

Liberação – os processos são liberados por função com autoridade definida. 

 

 

Prover Tecnologia da Informação - Registro de chamados, Recuperação de dados, Backup mensal 

Auditados: 

Leonardo G. Dias – Coordenador da COTEC 

Frany Carlos R. da Silva – Analista de Suporte 

João A. S. Araújo – Analista de Tecnologia (Solutis) 

Alessandro Santana - Analista de Tecnologia (Solutis) 

 

Evidenciado: 

MPRO-COTEC-01 rev.00 

Riscos identificados e avaliados. Há uma falta de compreensão no mapeamento de processos e 
identificação de riscos e oportunidades. 

NC – Foram evidenciados MPROs de alguns processos, a exemplos dos das unidades COTEC, COMAN, 
COATE, UNICORP e COREC, com lacunas no atendimento à metodologia definida, não atendendo aos 
requisitos 4.4 e 6.1. da ISO 9001:2015. 

Fluxos de Processos do COTEC rev.00 

PSI – Política de Segurança da Informação rev.00 

Item II – Do backup de informações define regras para esta segurança 

 

Amostra: 

Acesso à rede – Grupo CCL (atual NCL): Vitor A. V. da Silva – Coordenador de Licitação – ok 

Exemplo de restauração – Chamado 1668869 – Abertura: 14/10/2019 Atendido: 17/10/2019 (disco), 
Chamado 1716452 – Abertura: 18/12/2019 Atendido: 18/12/2019 (fita) 

Exemplo de solicitação backup – Chamado 1711836 - Abertura: 11/12/2019 Atendido: 11/12/2019 

Teste de restauração – entende-se que o sucesso do atendimento de chamados é um teste de restauração. 

OM – recomenda-se deixar claro como é operacionalizado e registrado o teste de restauração de dados 
definido na PSI rev.00. 

Falhas Backup – Relatório de backup realizado em 18/12/2019. Falha num dos servidores do SAJ, com 
Chamado 1716994 aberto. Em tratamento. 

 

 

Prover Pessoas - Registros de Posse e Capacitações Certificadas 

Auditados: 

Claudia Barbosa – Coordenadora de Registros e Concessões 

Camila G. Dabrovcky – Coordenadora de Desenvolvimento Organizacional e Gestão de Pessoas 



 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

PERÍODO: 
17 a 19/12/2019 

TIPO DE AUDITORIA: 
 

AUDITORIA INTERNA DO SGQ 

DURAÇÃO: 
24 HORAS 

FOLHA 
10 / 11 

 

Luciane Laborda – Chefe do NUGEQ 

 

Evidenciado: 

Fluxos de Processos do COREC – Posse de Servidor em Cargo Efetivo rev.00 

PG-NUGEQ-04 rev.00 

MF – Manual de Funções rev.00 

 

Amostra: 

• Luciane da Silva Laborda – Chefe de Seção (NUGEQ) – Posse em 13/12/2019 
o Formação pela Lei 13968 2018: Nível Superior – ok 
o Formação para Função – Superior em ADM – ok 
o Treinamentos Específicos – não atende  
o Experiência – sem registro 

• Diva Sueli Moraes – Servidor Plantonista (Cargo Técnico Judiciário) 
o Formação cargo: Nível Médio – ok 
o Formação para Função – Nível Médio – ok 
o Treinamentos Específicos – não tem registros completos 
o Experiência – Não exigida 

• Victor C. de Oliveira – Técnico de Nível Superior – Distribuição (Cargo - Técnico Judiciário) 
o Formação para o Cargo: Nível Médio – ok 
o Formação para Função – Superior em Direito – em curso e justificado no Registro de 

Competência. 
o Treinamentos Específicos – não tem registros completos 
o Experiência – ok 

NC – Não evidenciados alguns dos registros de treinamentos específicos e experiência exigidos no Manual 
de Funções rev.00 para alguns servidores, a exemplo de Diva Sueli Moraes 

Eficácia 

• Evidenciada Avaliação de Eficácia de Treinamento da servidora Vitória Maria Maia no Curso de 
Extensão em Direito Notarial e Registral 

 

 

Prover Pessoas - Gerir Formação e Desenvolvimento 

Auditados: 

Líbia Maria A. de Andrade – Secretária Geral da Unicorp 

Ivan de A. Trzan – Secretário da Coordenação Pedagógica dos Magistrados 

 

Evidenciado: 

MPRO-UNICORP-01 rev.00 - Há uma falta de compreensão no mapeamento de processos e identificação 
de riscos e oportunidades. 

Riscos identificados e avaliados.  

PG-UNICORP-01 rev.00 

Evidenciado Portfólio de capacitações, plano anual e calendário anual. 

Identificação realizada pela demanda legal, pesquisa com servidores individualmente e demandas pontuais 
das unidades. 

Devido a mudança de Gestão do TJBA em fevereiro/2020, o que impacta em mudanças em gestores e 
equipes, o plano é realizado com base nas demandas externas (CNJ, por exemplo), nas demandas pontuais 
e na percepção da necessidade e demanda do levantamento anterior. 

Evidenciada Programação de Despesas para os Exercícios de 2020 a 2023 da Unicorp 

OM – Convém estruturar prática para identificação de necessidades de ações de treinamento e 
desenvolvimento pelo gestor da unidade, o qual tem ciência das lacunas individuais e da equipe. 



 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

PERÍODO: 
17 a 19/12/2019 

TIPO DE AUDITORIA: 
 

AUDITORIA INTERNA DO SGQ 

DURAÇÃO: 
24 HORAS 

FOLHA 
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Evidenciada participação de servidores em capacitação em 2019: 

• Workshop de Metodologia de Trabalho de Consultores de Processos de Negócio 
o Pedro Vivas 
o Ivan Trzan 
o Lina Souza 

• Curso Introdução ao Gerenciamento de Processos de Negócio 
o Luciane Laborda 
o Jeferson Santos 
o Mariana Nunes 
o Viviane Souza 

 

Gestão do Conhecimento 

Ações de treinamento e desenvolvimento, inclusive de formação de instrutores. 

Incentiva a multiplicação do conhecimento nas unidades. 

Lei de Instrutoria Lei 14040 / 2018 – formalizou a atuação dos servidores como instrutores / multiplicadores, 
inclusive com remuneração. 

 

Auditor Líder: 
 

Luiz Claudio Moitinho Gomes 
 

Gestor do Cliente: 

 


