
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULARIPRESI600-296 DE 24 DE JUNHO DE 2008. 

AOS SENHORES DIRETORES DO FORO DAS SEÇÕES JUDICIÁRIAS E 
DIRETORES DAS SUSEÇÕES JUDICIÁRIAS DA PRIMEIRA REGIÃO 

Encaminho a Vossas Excelências correspondência recebida do Tribunal 

Regional do Trabalho da ga Região, a fim de que sejam indicados trabalhos realizados 

na Primeira Região relacionados a projetos de gestão de qualidade, implantados ou em 

fase de implantação. 

Assinalo que os trabalhos poderão ser selecionados para compor um livro 

sobre as práticas de gestão no âmbito do Poder Judiciário e que, caso Vossas 

Excelências entendam por colaborar, o projeto, a documentação e o texto devem ser 

enviados até 30 de junho de 2008, em formato eletrônico, para o e-mail 

sergiolemos@trt9.jus.br, com cópia para o e-mail cenag@trf1 .gov.br. 

Atenciosamente, 

Desembargador F . 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ga REGIÃO 

Curitiba, Pr., 9 de junho de 2008 

~~~a Excelência, o Senhor Desembargador ~ Jt/ (}0 F~~ 
ASSUSETE DUMONT REIS MAGALHÃES 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1 a Região 'l tA . tV . .ct?f ~ ./ 
Brasília - DF /,0 

Jhc~ Ú"-

Prezado Senhor Presi ente: w\ ·~~~ ~~ MJ 
Conforme noticiado anteriormente, realizou-se no dia 30 ( 

de maio, em Curitiba, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da Nona R ~1-o -
Paraná, o Seminário O ISO 9000 E O PODER JUDICIÁRIO - Realidade o STF -
Possibilidade nos Tribunais Brasileiros. O programa de gestão de alidade d 
STF foi apresentado na íntegra e merece ser amplamente difundido. 

De outra sorte, muitos Tribunais d ambém 
possuem programas pontuais de gestão de qualidade implantados fase de 
implantação. Porém, inexiste um projeto um nacional capaz de contemplar todas as 
experiências. 

Dando seqüência ao tema, lançaremos um livro sobre o 
evento, com as palestras completas e todo a documentação sobre a implantação do 
ISO 9000 no STF. O livro pretende ser o marco histórico da catalogação e proposta de 
unificação das práticas de gestão de qualidade no Poder Judiciário. 

Teríamos um enorme prazer em publicar no livro um , 9.< ::-. t· · 

projeto de gestão de qualidade, implantado ou em fase de implantação, do Tribunal l J ~ . l ;'. 
que Vossa Excelência preside. ~~< •. v 

Também teríamos prazer em publicar um testemunho, da 
lavra de Vossa Excelência, sobre (1) a necessidade de unificação de projetos de 
gestão de qualidade nos Tribunais Brasileiros e sobre (2) o apoio na condução do 
processo de formação de um grupÓ nacional sobre o tema, aproveitando as 
experiências existentes nos Tribunais Brasileiros. 

Caso entenda ser possível colaborar, o projeto, 
documentação e o texto devem ser enviado até 30 de junho de 2008, em formato 
eletrônico, para o e-mail sergiolemos@trt9.jus.br . Anexo, algumas referências. 

Atenciosa~..__._ • , ~ 
De ordem,à(....._~~ ~ ~ A c""'~ . , Sérgio Murilo Rodrigues Lemos 
e: . .......... ~-~~(. c-o ~~-vcoY--...,c~\_l...,CQ;(.ç~ . Des. Federal do Trabalho 

E:b, ..... -J.: ... ~--····_...·:~.S.!:..._~~-_/ ~-u. .... ~...- · Coordenador do Seminário 

Recebido na DIGES 
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PROJETO DO LIVRO 
ISO 9000 E O PODER JUDICIARIO 

Realidade no STF- Possibilidade nos Tribunais Brasileiros 

OBJETIVO: 
- Apresentação da experiência de certificação do Gabinete do Ministro Ricardo 
Lewansdowski, bem como a demonstração da possibilidade de implantação de 
ferramentas de qualidade e produtividade em qualquer Gabinete de Ministro ou 
Desembargador de qualquer outro Tribunal Brasileiro. 
- Publicação de todas as palestras do evento, bem como dos documentos que 
permitiram a implantação e certificação do Gabinete. 
- Catalogação e publicação de projetos de gestão de qualidade, implantados ou 
em fase de implantação, dos Tribunais Brasileiros. 
- Manifestação de apoio à criação de um "Projeto Nacional de Gestão de 
Qualidade do Poder Judiciário", utilizado-se as "melhores práticas" de cada 
Tribunal. 

DESTINAÇÃO: 
-Aos Excelentíssimos Senhores e Senhoras Ministros dos Tribunais Superiores 
e Desembargadores de todos os Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais do 
Trabalho e Tribunais Regionais Federais do País. 

FORMATO DOS DOCUMENTOS 
- Os projetos de gestão de qualidade, implantados ou em fase de implantação, 
devem se fazer acompanhar os documentos, regulamentos e normas. Devem 
constar o nome do projeto, a época de implantação, o objetivo e os 
resultados alcançados. 
- As manifestações pessoais não devem ultrapassar duas (2) laudas, devendo 
constar o nome, o cargo e o Tribunal de origem. 
- Os projetos e manifestações de ser elaborados em formato eletrônico de texto e 
os documentos em formato de PDF. 

PRAZO DE ENTREGA: 
30 de junho de 2008 através do e-mail sergiolemos@trt9.jus.br 

INFORMAÇÕES: 
Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região 
Rua Vicente Machado, 147, 7° andar, Curitiba, Paraná, CEP 80.420-905 
Telefone: (41) 3310-7173 (Gabinete do Des. Sérgio Murilo Rodrigues Lemos) 

e-mail; sergiolemos@trt9.jus.br 


