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O técnico administrativo - Segu-
rança e Transporte do TRF2, Marce-
lo Augusto Alves de Siqueira, lotado 

na Subseção de Itaboraí-RJ, deseja 
permutar com servidor de mesmo 

cargo e especialidade, lotado na 
Seção ou Subseções Judiciárias de 
Pernambuco. Os interessados po-

dem entrar em contato através dos 
telefones: 21 8350-5897 (TIM Rio), 

81 8729-9050 (TIM Recife), ou pelo 
e-mail marcelo.siqueira@jfrj.jus.br.
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A
Segurança na 5ª Região é discutida no TRF5

SIAP soluciona problema na interrupção da climatização

JFRN comemora 
dia da fotografia
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Domingo, dia 18 de agosto
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NAS

Secretaria de Apoio Especial 
do Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região - TRF5 reuniu, ontem, 
no Tribunal, os supervisores da área 
de Segurança e Transporte da Jus-
tiça Federal na 5ª Região, visando a 
fazer o levantamento das necessi-
dades para atender o cumprimen-
to das Resoluções nos104/2010 e 
176/2013, do Conselho Nacional 
de Justiça. De acordo com a Reso-
lução Nº 104/2010, os Tribunais Re-
gionais Federais e os Tribunais de 
Justiça tomarão medidas, no prazo 
de um ano, para reforçar a segu-
rança das varas com competência 
criminal, como controle de acesso, 
instalação de câmaras de vigilância, 
instalação de aparelho detector de 
metais, policiamento ostensivo com 
agentes próprios, preferencialmen-
te, ou terceirizados. Já a Resolução 
nº 176 institui o Sistema Nacional 
de Segurança do Poder Judiciário 
(SINASPJ), constituído pelas Co-
missões de Segurança Permanente 
dos Tribunais de Justiça e Militares, 
TRFs e Eleitorais. As resoluções po-
dem ser acessadas no site do CNJ: 
www.cnj.jus.br. 
Comissão – A Resolução Nº 104 

estabelece que os 
tribunais deverão 
instituir Comissão de 
Segurança Perma-
nente, dela devendo 
integrar magistrados 
de primeiro e segun-
do graus, além de 
representante de  en-
tidade de classe, com 
a incumbência, dentre 
outras, de elaborar 
o plano de proteção e assistência 
dos juízes em situação de risco 
e conhecer e decidir pedidos de 
proteção especial, formulados por 
magistrados. “Após o levantamento 
das necessidades para atender às 

resoluções, apresentaremos à Ad-
ministração do Tribunal um relató-
rio sobre a infraestrutura existente 
e o que é preciso para cumprir as 
determinações”, ressaltou o diretor 
da SAE, Clóvis Marques Pereira.

Para comemorar o Dia Inter-
nacional da Fotografia, que 
será celebrado no dia 19 de 
agosto, a Justiça Federal no Rio 
Grande do Norte (JFRN) abrirá 
suas portas para a exposição 
fotográfica “Hora Mágica”. O 
evento reunirá o trabalho de 
13 profissionais, entre eles dois 
servidores da JFRN, que têm a 
fotografia como paixão e forma 
de expressão artística. As 26 
imagens selecionadas ficarão 
expostas entre os dias 19 e 23 
de agosto, no hall de entrada 
do prédio sede da JFRN, locali-
zado em Natal.

A Subsecretaria de Infraestrutura 
e Administração Predial (SIAP) 
informa que a Seção de Manu-
tenção Hidrossanitária e Refrige-
ração (SMHR) da SIAP encontrou 
a solução para evitar a interrup-
ção da climatização no edifício-
-sede quando houver reparos na 
tubulação do ar condicionado do 
Anexo III. “O sistema que é res-

ponsável pela refrigeração de am-
bos os prédios receberá três válvu-
las ‘borboleta’, que serão instaladas 
neste final de semana. Se houver 
pane no ar condicionado do Anexo 
III, em decorrência de vazamen-
to na tubulação, o que já ocorreu 
mais de uma vez, o conserto pode-
rá ser realizado sem afetar a clima-
tização da sede, uma vez que, com 

a instalação das válvulas, o fluxo 
de água gelada entre as duas edi-
ficações será contido”, destacou o 
diretor da SIAP, Vladislave Leite. O 
diretor disse, ainda, que neste sá-
bado (17/08), pela manhã, haverá 
interrupção do fornecimento de 
água nos dois prédios, para que o 
serviço de instalação das válvulas 
seja executado. 


