
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

CIRCULARIPRESI 600- Z &5 Brasília (DF), de junho de 2008. 

AssuNTO: Lançamento do Banco de Soluções de Qualidade do Judiciário- JusQualitas. 

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES FEDERAIS DO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

Encaminho, para conhecimento de Vossa Excelência, copra do Ofício 

1606-CEJ, de 28/05/2008, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal, que informa o lançamento do Banco de Soluções de Qualidade do Judiciário 

- JusQualitas, disponível na internet, visando à reunião de soluções para a melhoria 

da administração da Justiça e da prestação jurisdicional. 

Atenciosamente, 

Desembargador Fede'rai(IR lJ&JM MEGUERIAN 
Pr:esld nte 
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Ofício n. 1606 - CEJ 
Brasíl iaJ"õde maio de 2008. 

Senhor Presidente, 

Lincoln Rodrigues de Faria 
Juiz Federal em auxilio à 

Presidência 

Tenho a satisfação de informar V. Exa. sobre o lançamento, pelo Centro 
de Estudos Judiciários, do Banco de Soluções de Qualidade do Judiciário -
JusQualitas, disponível na internet para consulta e cadastramento de projetos, boas 
práticas e iniciativas de sucesso, visando à reunião de soluções para a melhoria da 
administração da Justiça e da prestação jurisdicional.. 

Antes da aquisição ou desenvolvimento de um aplicativo, produto ou 
serviço, os servidores e magistrados poderão consultar o JusQualitas para saber se a 
solução aplicável ao problema já se encontra disponível. 

O JusQualitas tem por objetivos evitar a duplicidade de esforços e o 
desperdício de recursos públicos; promover a troca de experiências e a adoção de 
soluções e ferramentas já existentes; contribuir para o fortalecimento da prática de 
colaboração institucional e para que servidores e magistrados possam atuar como 
consultores em processos de melhoria dagestão pública. -

Assim sendo, solicito a colaboração de V. Exa. por meio da divulgação 
do JusQualitas, para que magistrados e servidores cadastrem projetos, boas práticas 
e experiências de sucesso implementadas no âmbito dessa Região, de forma que 
possam ser adotadas por outras instituições do Judiciário. . 

As informações são cadastradas no JusQualitas pelo próprio produtor 
da informação, gerente ou autor do projeto a ser divulgado. As informações 
cadastradas são avaliadas pelo Comitê Gestor Virtual do JusQualitas, integrado por 
servidores das instituições da Justiça Federal, especialistas ad hoc, que decidem 
sobre a conveniência ou não da sua inclusão no Banco de dados. Quarenta projetos já 
foram selecionados pelo Comitê e encontram-se disponíveis para consulta na internet, 
no Portal da Justiça Federal: www.jf.jus.br/jusqualitas. 

Maiores informações sobre o JusQualitas podem ser obtidas por emai/: 
jusqualitas@cjf.jus.br ou junto à Secretaria de Pesquisa e Informações Jurídicas do 
CEJ (6í) 33198842, (61) 33198850 fax. 

Exmo. Sr. 

Cordialmente, -/ 
~p ) 

Co-ordenador-Geral da Justiça Federal é 
/ ifetor do Centro de Estudos Judiciários 

Desembargador Jirair Aram Meguerian 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1 a Região 
Brasília - DF 



Conselho do Justiça Federal- CJF 

Centro de Estudos Judiciários - CEJ 
jusquolitos@cjf.gov.br 
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