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Palestra esclarece sobre Lei Geral de Proteção de Dados

Medalha

de Setembro

TERÇA

Aniversariantes

TRF5 sedia reunião com diretores de unidades de 
Auditoria da Justiça Federal 

iretores das unidades de Au-
ditoria dos cinco Tribunais 

Regionais Federais do país e o 
secretário de Auditoria Interna 
do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), Manuel dos Anjos, estiveram 
reunidos, ontem (2), no Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região – 
TRF5, durante o encontro do Co-
mitê Técnico de Controle Interno 
da Justiça Federal (CTCI-JF). Na 
ocasião, o TRF5 foi representado 
pela diretora da Subsecretaria de 
Controle Interno, Sídia Lima. Entre 
os principais temas abordados na 
reunião estavam a elaboração do 
Estatuto de Auditoria da Justiça 
Federal, que visa a normatizar a 
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Proteja-seMagistrados federais, diretores 
e servidores do TRF5 partici-
param, ontem (3), de uma pa-
lestra sobre a Lei 13.853/2019, 
conhecida como Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). O 
evento, promovido pela Subse-
cretaria de Tecnologia da Infor-
mação, teve o objetivo de es-

digitais, por pessoa natural ou 
jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de pro-
teger os direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade, 
promovendo maior segurança 
dos dados e impondo penalida-
des às instituições que descum-
prirem a norma.

clarecer sobre a aplicação da lei, 
que passará a vigorar em agosto 
de 2020. A palestra foi proferida 
por Cláudio Neiva, integrante da 
Gartner, empresa de consultoria 
e assessoramento em Tecnologia 
da Informação. A LGPD dispõe 
sobre o tratamento de dados 
pessoais, inclusive nos meios 
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atuação das auditorias internas 
tanto no Primeiro quanto no Se-
gundo Grau da Justiça Federal. 
Além disso, o grupo debateu 
sobre a implantação do sistema 
nacional AUDITAR, que foi desen-
volvido pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e passa por adap-
tações para se adequar às neces-
sidades da Justiça Federal, sob 
coordenação do CJF. A equipe re-
alizou uma videoconferência com 
integrantes da área de Tecnologia 
da Informação do CJF para saber 
sobre a viabilidade da implantação 
do sistema. “As reuniões, que são 
realizadas três vezes ao ano, têm 
o objetivo de unificar os procedi-

mentos e promover a cooperação 
técnica entre as unidades de audi-
toria na Justiça Federal”, explicou 
Sídia Lima. 
Auditoria - O CJF inicia, hoje (3), 
a partir das 9h, os trabalhos de 
auditoria no TRF5 e nas Seções 
Judiciárias de Pernambuco e de 
Sergipe. Até quinta-feira (5), serão 

TRE-PE – O vice-
-presidente do 
TRF5, desembarga-
dor federal Lázaro 
Guimarães, repre-
sentou o Tribunal 
na cerimônia de 
outorga dos Di-
plomas do Mérito Acadêmico 2019, 
realizada pelo Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco – TRE-PE. 

Atenção para golpes virtuais: não 
acredite em ofertas muito genero-
sas, principalmente vindo de pesso-
as estranhas. No caso específico de 
passagens aéreas ou pacotes turís-
ticos, compre somente de compa-
nhias aéreas ou agências de turis-
mo comprovadamente seguras.

auditadas as áreas de  Licitações 
e Contratos, Sustentabilidade e 
Pessoal. As atividades de auditoria 
consistem em verificar o anda-
mento da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial das unida-
des da Justiça Federal, observando 
aspectos como legalidade, legiti-
midade e eficiência. 

Os desembargadores federais 
Manoel Erhardt e Rogério de Me-
neses Fialho serão homenageados 
pelo Instituto Egídio Ferreira Lima, 
amanhã (4), a partir das 9h, no 
auditório da OAB-PE, no bairro de 
Santo Antônio. Os magistrados re-
ceberão uma medalha que leva o 
nome do Instituto, durante a posse 
da nova diretoria da instituição, no 
I Talk Internacional sobre Direitos 
Fundamentais em Homenagem a 
Egídio Ferreira Lima. A honraria é 
concedida a personalidades cuja 
história e atuação profissional são 
consideradas essenciais no desen-
volvimento do cenário jurídico, 
político e cultural de Pernambuco.

O desembargador federal Edilson 
Nobre, que integra a corte eleitoral, 
também participou da solenidade.


