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Juiz de garantias: TRF5 terá dois representantes em grupo de trabalho do CJF 

de Janeiro

TERÇA

Pleno aprova alterações no Manual de 
Auditoria Interna da JF da 5ª Região 

Pleno do Tribunal 
Regional Federal da 

5ª Região - TRF5 apro-
vou, na última quarta-
-feira (15), por unani-
midade, a Resolução 
nº 1/2020, que trata do 
Manual de Auditoria 
Interna da Justiça Federal da 5ª 
Região. O documento, elaborado 
conjuntamente pelas unidades 
de auditoria interna do TRF5 e 
das Seções Judiciárias vinculadas, 
visa disciplinar os procedimentos 
de auditoria interna, com a uni-
formização de procedimentos, 
orientação aos auditores internos 
para o exercício de suas funções, 

O

O desembargador federal Fer-
nando Braga Damasceno e o juiz 
federal Walter Nunes da Silva 
Junior representarão o Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região 
– TRF5 no grupo de trabalho 
recém-criado pelo Conselho da 
Justiça Federal (CJF), para realiza-
ção de estudos e proposição de 

“Habeas Copos”

A servidora Solange Valença, da 
Divisão de Protocolo, Registro e 

Distribuição, tem interesse em ven-
der um carro da Hyundai, modelo 
IX35, 2.0, 16V, Flex, automático. O 
automóvel (ano 2018/2019) está 
com 8.800 km. A forma de paga-

mento seria uma entrada com um 
repasse de consórcio do Banco do 
Brasil. Interessados podem entrar 
em contato com Solange pelo ra-

mal 9508 ou pelo telefone (81) 
99152.2337.

padronização de terminologias, 
entre outros aspectos. Uma das 
alterações previstas no Manual é 
a mudança da nomenclatura da 
Subsecretaria de Controle Inter-
no, que passa a ser denominada 
Subsecretaria de Auditoria Interna 
(SAI). Além disso, o documento 
prevê um melhor alinhamento 
com as diretrizes do Conselho da 

Justiça Federal (CJF).
Comitê – Ainda de acor-
do com o Manual, será 
criado o Comitê Técni-
co de Auditoria Interna 
da Justiça Federal da 5ª 
Região (CTAI5), que terá 
a finalidade de promover 

a integração operacional entre a 
unidade de auditoria interna do 
TRF5 e as unidades de audito-
ria interna das seções judiciárias 
vinculadas. Integrarão o Comitê 
a diretora da Subsecretaria de 
Auditoria Interna do TRF5 e os 
dirigentes máximos das unidades 
de auditoria interna das Seções 
Judiciárias da 5ª Região.

regulamentação do juiz de garan-
tias no âmbito da Justiça Federal. 
A nova função foi criada pela Lei 
nº 13.964/19. O grupo de trabalho 
é composto por dois representan-
tes de cada TRF, sendo coorde-
nado pelo presidente do CJF e do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
ministro João Otávio de Noronha. 

Os dois magistrados do TRF5 par-
ticipam, nesta semana, da primeira 
reunião do grupo, em Brasília/DF. 
No último dia 14/01, Braga se reu-
niu com o presidente do Tribunal, 
desembargador federal Vladimir 
Carvalho, o corregedor-regional, 
desembargador federal Carlos 
Rebêlo Júnior, o desembargador 
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O bloco “Habeas 
Copos” realizará a 
sua prévia carnava-
lesca no dia 8/02, das 
11h às 17h, na sede 
da Associação dos 
Servidores da Justi-
ça Federal no Esta-
do De Pernambuco 
(ASSERJUFE-PE), com 
apresentações de 
George Melo, Banda 
Janú e Marquinhos Balada. Já 
no dia 14 de fevereiro, o bloco 
promove o baile de Carnaval 
no estacionamento da Esmafe, 
a partir das 19h. As atrações do 
evento são a Orquestra Bozza 

federal Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, a juíza federal auxiliar da 
Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, e o juiz federal Manuel 
Maia (convocado em substituição 
ao desembargador Élio Siqueira), 
para debater a implantação e re-
gulamentação do juiz de garan-
tias na 5ª Região.
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Frevo e o DJ Nando. 
As entradas na prévia 
e no baile só serão 
efetuadas com o uso 
da camisa oficial do 
bloco – edição 2020. 
Associados que com-
parecerem à prévia 
ganharão a camisa 
oficial. Quem não 
comparecer poderá 
comprar a camisa por 

R$ 20 para entrar no baile. Para 
não associados e convidados a 
camisa custa R$ 30. Mais infor-
mações: (81) 3425 9581 (Cris-
tiane, no TRF5) e (81) 32136250 
(Sheila/Glauco, na JFPE).


