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Justiça Federal na 5ª Região 
terá mais cinco varas 

TRF5 pesquisa qualidade do restaurante Terraço Buonafina

Prêmio Nacional de 
Gestão Judiciária

Dia do Farmacêutico

partir do mês de março, a 
Justiça Federal da 5ª Região 
ganhará mais cinco varas 

federais, que serão instaladas nos 
estados de Pernambuco, Paraíba, 
Ceará e Rio Grade do Norte. Das 
cinco novas unidades, quatro terão 
competência de Juizado Especial 
Federal: a 28ª Vara, que será insta-
lada em Fortaleza (CE); a 13ª, em 
João Pessoa (PB); a 32ª, em Gara-
nhuns (PE) e a 13ª, em Mossoró 
(RN). A 14ª Vara, única com com-
petência penal, será instalada em 

Natal (RN). A instalação das novas 
varas vai promover um aumento 
na estrutura do quadro de pes-
soal, uma vez que cada uma das 
unidades vai absorver dois juízes 
federais (um titular e um substi-
tuto) e 18 servidores - totalizando 
10 juízes federais e 90 servidores. 
A Resolução Nºs 1 a 5/2012, crian-
do as referidas varas, foi assinada 
na última quarta-feira (18/01) pelo 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Paulo Roberto de Oli-
veira Lima.

O TRF5 está realizando uma pes-
quisa para saber o nível de satis-
fação dos servidores e usuários 
do restaurante em relação à qua-
lidade dos alimentos e serviços 
prestados pelo Terraço Buonafi-
na. Quesitos como organização, 
variedade, sabor e apresentação 
dos alimentos, limpeza do es-
tabelecimento e atendimento 
dos funcionários estão sendo 

avaliados. A pesquisa está sendo 
executada por um estagiário da 
Subsecretaria de Infraestrutura e 
Administração Predial (SIAP), que 
estará no local até hoje, distribuin-
do os questionários. De acordo 
com o servidor Ernani Lucena, 
diretor em exercício da SIAP, a 
pesquisa é feita por amostragem 
e acontece a cada dois meses em 
cumprimento a uma das cláusu-

las contratuais. 
Após a coleta 
dos dados, as 
informações se-
rão submetidas 
à avaliação dos 
diretores. Até o 
final deste mês, 
a SIAP divulgará 
o resultado final 
da pesquisa.

A Associação dos Magistrados da 
Justiça Militar Federal (Amajum) 
instituiu, no dia 11/01, o Prêmio 
Nacional de Gestão Judiciária e 
o Programa Banco de Inovações 
Judiciárias. Dirigido aos magistra-
dos das Justiças federal, estadual, 
trabalhista e militar, a iniciativa 
visa a conhecer e premiar as boas 
práticas do Judiciário. O Prêmio 
Nacional de Gestão Judiciária, de 
periodicidade anual, será dividi-
do em várias categorias nas áreas 
civil, criminal e penal, em primeiro 
e segundo grau. O concurso tem 
como proposta premiar práticas 
e procedimentos inovadores que 
contribuam para a eficiência da 
gestão judiciária. Já o Banco de 
Inovações Judiciárias é um pro-
grama permanente de registro de 
sugestões, com vistas a despertar 
o senso de participação nos de-
safios e destinos da magistratura 
nacional, entre outros. Mais infor-
mações: www.amb.com.br

O servidor do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18ª Região - TRT18 

(Goiás) Romildo Chaves de Melo, 
técnico judiciário, deseja permuta 
ou redistribuição com servidores 

do TRF5 ou das seções judiciárias 
vinculadas. Os interessados devem 

entrar em contato pelo telefone 
(62) 9995-0817 ou pelo e-mail  

romildo.melo@ig.com.br.


