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Sistema de refrigeração do TRF5 passará por manutenção

JFRN promove mutirão em Natal

Leilão arrecada R$ 546 mil

Magistrado lança livro
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omeçou na última segunda-
-feira (15/10) a entrega de 

peças e componentes para a exe-
cução do serviço de reparação 
dos quatro chillers (estruturas) 
integrantes do sistema central 
de refrigeração do edifício-sede 
e anexo III do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região – TRF5. Serão 
substituídas 40 serpentinas (troca-
dores de calor, cada um com apro-
ximadamente 70 kg), o overhaull 
(reparo/manutenção) em 10 com-
pressores, cada um com 720.000 
BTUs, e as estruturas metálicas. De 
acordo com o supervisor assisten-

te do Setor de 
Manutenção 
Hidrosanitária 
e Refrigeração 
(SMHR), da 
Subsecretaria 
de Infraes-
trutura e Ad-
ministração 
Predial (SIAP), Maurino Cortez, a 
execução do serviço é necessária 
para manter a central de refrige-
ração da sede do TRF5 e do anexo 
III em pleno funcionamento. “Os 
trocadores de calor estão desgas-
tados e apresentando perfurações 

espontâne-
as, causando 
a perda de 
gás refrige-
rante e a pa-
ralisação da 
central de 
refrigeração, 
mitigando o 

desempenho da climatização nos 
prédios”, explicou. 
Benefícios – A expectativa é de 
que o serviço comece a ser execu-
tado no início no mês de novem-
bro, tão logo a entrega das peças 
seja concluída. Mais de três tone-

ladas estão sendo descarregadas. 
Segundo o diretor da SIAP, Vladis-
lave Leite, a previsão de conclusão 
do serviço é de 150 dias. “Não 
haverá prejuízo do funcionamento 
do sistema durante a substituição 
das peças e componentes, pois 
a manutenção dos compressores 
não será feita ao mesmo tempo”. 
Entre os benefícios da execução 
do serviço, Vladislave aponta a 
melhoria do desempenho do sis-
tema de refrigeração, a redução 
do consumo de energia, bem 
como a diminuição da demanda 
de manutenção corretiva.

A Justiça Federal no Rio Grande 
do Norte (JFRN) promoverá, na 
sexta-feira (19) e no sábado 
(20), um mutirão de audiên-
cias e sentenças. O trabalho 
envolverá 15 juízes federais 
dos estados de Alagoas, 
Paraíba e Ceará para analisar 
500 processos do Juizado 
Especial Federal em Natal, 
referentes a 3ª e 7ª varas.  As 
audiências serão realizadas 
no edifício-sede da Seção 
Judiciária do Rio Grande do 

A 1ª data do leilão judicial uni-
ficado, realizado ontem (16), 
pela Justiça Federal na Paraíba, 
arrecadou R$ 546 mil, referentes 
a bens relacionados a proces-
sos em tramitação nas 1ª, 2ª, 4ª, 
5ª, 8ª, 10ª e 11ª Varas Federais. 

Estão abertas as inscrições para o 
Seminário da Rede Justiça Crimi-
nal, promovido pelo Conselho da 
Justiça Federal (CJF). O seminário 
ocorrerá no dia 26/10, em Brasília, 
e reunirá magistrados, advoga-
dos, policiais, representantes do 
Ministério Público e da sociedade 
civil para debater sobre as prisões 
provisórias e as condições dos 
detentos que estão nessa situa-
ção. Os interessados têm até o dia 
25/10 para efetuar suas inscrições. 
Mais informações: thalita.rocha@
mj.gov.br.

Amanhã (18), o juiz federal Walter 
Nunes da Silva Júnior lançará o 
livro Reforma Tópica do Processo 
Penal, na seccional da Escola de 
Magistratura Federal 
do Rio Grande do 
Norte. A obra traz 
inovações aos pro-
cedimentos ordiná-
rio e sumário, como 
o novo regime das 
provas, principais 
modificações do júri 

e medidas cautelares pessoais. Se-
gundo o juiz, “o livro visa a apre-
sentar um estudo sistemático das 
profundas alterações promovidas 

no Código de Pro-
cesso Penal relativas 
à prisão processual, 
fiança, liberdade pro-
visória e as cautelares 
diversas da prisão”. O 
lançamento terá início 
às 18h, na biblioteca 
da Esmafe-RN.
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O leilão teve a participação de 
arrematantes, de modo simultâ-
neo, nos auditórios da institui-
ção em João Pessoa, Campina 
Grande, Monteiro e Sousa, sen-
do ainda permitida a apresenta-
ção de lances pela internet.

Norte, no bairro de Lagoa Nova, 
em Natal.
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