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Innovare

Esmafe promove Court Party para apresentar projetos na área de TI

de Março

QUARTA

Aniversariantes

secretário de Au-
ditoria Interna do 

Conselho da Justiça 
Federal (CJF), Manuel 
dos Anjos Marques Tei-
xeira, e a subsecretária 
de Auditoria de Gover-
nança e de Gestão do 
CJF, Angelita da Mota 
Ayres Rodrigues, estive-
ram no Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região - TRF5, na tarde de 
ontem (12), para dar continuidade 
ao ciclo de visitas do órgão central 
do Sistema de Controle Interno 
da Justiça Federal às unidades de 
auditoria interna dos Tribunais 
Regionais Federais. Os integrantes 
do CJF foram recebidos pelo pre-
sidente e vice-presidente do TRF5, 
desembargadores federais Manoel 

Integrantes da Secretaria de Auditoria 
Interna do CJF visitam TRF5 

Os projetos de Inovação e de 
Tecnologia da Informação (TI) 
desenvolvidos no âmbito da 
Justiça Federal da 5ª Região 
serão apresentados, hoje (13) 
à tarde, aos juízes federais 

Maria de Lourdes Paula de Lacerda
Gabinete da Presidência

Lúcia de Fátima Pontes de Souza 
Gab. Des. Federal Leonardo Carvalho

Pedro Henrique Antonino de Souza
Gab. Des. Federal Lázaro Guimarães
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SOSERVI

Jennyfer Santos da Silva Nascimento
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Erhardt e Cid Marconi, respectiva-
mente, pela juíza federal auxiliar 
da Presidência, Joana Carolina Lins 
Pereira, e pela diretora da Subse-
cretaria de Controle Interno (SCI) 
do TRF5, Sídia Lima. O secretário 
também se reuniu com integrantes 
da SCI, com o objetivo de promo-
ver um alinhamento das diretrizes 
da nova gestão do CJF. O encontro 
serviu, também, como preparação 

TRF5 para apresentar os traba-
lhos desenvolvidos na área de TI 
numa grande feira de tecnologia. 
Os estandes serão montados na 
Sala Capibaribe, no 1º andar do 
edifício-sede do TRF5, e as ex-

substitutos aprovados no último 
concurso público. A “Court Par-
ty” vai reunir representantes das 
Seções Judiciárias de Alagoas, 
Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Sergipe e do 

para a próxima reunião 
do Comitê Técnico de 
Controle Interno (CTCI), 
integrado pelos diretores 
de Controle Interno de 
todos os TRFs. A reunião 
do CTCI deve acontecer 
ainda este ano, em Bra-
sília. Na ocasião, o TRF5 
será representado pela 

diretora Sídia Lima.
Comitê – O Comitê Técnico de 
Controle Interno foi criado pela 
Resolução nº 206, de 2 de dezem-
bro de 1998, com o objetivo de 
prestar assessoramento ao CJF e 
aos TRFs na adoção de uma sis-
temática de ação integrada das 
atividades de controle, no âmbito 
do CJF e da Justiça Federal de pri-
meiro e segundo graus.

posições não serão restritas aos 
juízes recém empossados: ma-
gistrados e servidores da Corte 
também poderão visitar a feira, 
que será realizada das 14h às 
17h30. A ação faz parte das ativi-

dades previstas no Curso de Ini-
ciação à Magistratura, destina-
do aos dez novos magistrados  
aprovados no concurso público 
para Juiz Federal Substituto da 
5ª Região.

Convite – O Comandante 
do Terceiro Centro Integrado 
de Defesa Aérea e Controle 
de Tráfego Aéreo (Cindacta 
III), Brigadeiro Walcir Araújo, 
realizou visita de cortesia ao 
presidente do TRF5, desem-
bargador federal Manoel 
Erhardt, na tarde de ontem 
(12). O encontro também 
contou com a presença do 
vice-presidente do TRF5, 
desembargador federal Cid Mar-
coni, e do diretor da Subsecretaria 
de Apoio Especial, Nilson Caldas 
Ananias. Na ocasião, o Brigadeiro 
entregou convites para a solenidade 
de Transmissão do Cargo de Co-

Estão abertas as inscrições para 
a 16ª edição do Prêmio Innovare, 
cujo objetivo é reconhecer iniciati-
vas que colaboram para aprimorar 
o sistema de justiça brasileiro. As 
inscrições devem ser realizadas 
pelo site www.premioinnovare.com.
br, até o dia 25 de abril. Em 2006, 
o TRF5 conquistou o Prêmio pelo 
desenvolvimento do sistema Cre-
ta. A premiação foi recebida pelo 
então coordenador dos Juizados 
Especiais Federais da 5ª Região, 
hoje ministro do STJ, Marcelo Na-
varro Ribeiro Dantas, na categoria 
Tribunal – Processo Judicial Digital 
da Justiça Federal da 5ª Região.

mandante do Cindacta III, que será 
realizada no dia 3 de abril, e para a 
cerimônia alusiva ao Dia do Espe-
cialista de Aeronáutica. O evento 
também comemorará o 31º aniver-
sário do Cindacta III.


