
  
 
 Conselho da Justiça Federal 

 
RESOLUÇÃO Nº 206, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1998 

 
Cria o Comitê Técnico de Controle Interno - CTCI e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso das suas 

atribuições legais, 
CONSIDERANDO o desenvolvimento de mecanismos destinados à padronização e 

ao  aperfeiçoamento do controle, respeitadas as características e peculiaridades individuais, bem 
como as orientações dos dirigentes de cada Tribunal Regional Federal; 

CONSIDERANDO a importância de estimular a troca de experiências entre as 
respectivas áreas, objetivando o aprimoramento e atualização de conhecimentos técnicos de 
controle; 

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar métodos e procedimentos de 
trabalho; e 

CONSIDERANDO, ainda, o decidido nos autos do P.A. nº 98240131, em Sessão 
realizada no dia 24 de novembro de 1998, RESOLVE: 
 
Art. 1º Criar o Comitê Técnico de Controle Interno – CTCI, com a finalidade de prestar 

assessoramento ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais Regionais Federais na 
adoção de uma sistemática de ação integrada das atividades de controle, no âmbito do CJF 
e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus. 

§ 1º  Integrarão o CTCI, na qualidade de membros natos: 
I - o Secretário de Controle Interno do CJF, que o presidirá;  
II - os dirigentes de Controle Interno dos Tribunais Regionais Federais. 

§ 2º Os componentes do CTCI não terão direito a. qualquer tipo de 
remuneração pelo exercício de atividades com ele relacionadas. 

§ 3º Poderão participar das reuniões do CTCI técnicos convidados por seus 
membros natos. 

Art. 2º A estrutura, funcionamento e competências do CTCI, bem como as atribuições de seu 
Presidente serão aprovados pelo Secretário-Geral do Conselho da Justiça Federal, mediante 
proposta do Secretário de Controle Interno do Conselho. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Revogam-se, as disposições em contrário. 

 
Publique-se. Cumpra-se. Registre-se. 

 
MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 

PRESIDENTE 
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