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primeira etapa da re-
forma do prédio da 
Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), adquirido 

pelo Tribunal Regional Federal da 
5ª Região em 2009, no primeiro 
ano da gestão do atual presidente, 
tem previsão de conclusão adia-
da para a próxima administração 
(2011/2013). Apesar de todo o 
empenho do desembargador fe-
deral Luiz Alberto Gurgel de Faria 
para ver concluídos, ao fim da sua 
gestão, os trabalhos no pavimento 
térreo daquele prédio (hoje to-
talmente quitado), o cronograma 
anteriormente estabelecido não 
será cumprido, principalmente em 
razão do atraso na desocupação 
do espaço por parte da CEF, tendo 
havido, também, alguns proble-
mas na execução do projeto, hoje 
já superados. Iniciada em janeiro, 
atualmente a reforma conta com 
o emprego de uma média de 100 
operários, inclusive no horário noturno. 
Primeiramente as obras estão sendo reali-
zadas no andar térreo, que representa 50% 
da edificação, a qual tem quatro pavimen-
tos, somando sete mil metros quadrados. O 
montante necessário à realização de toda a 
reforma já foi garantido pela atual adminis-

tração. Os projetos foram da GEA – Cálculo 
& Consultoria e a Construtora Pottencial 
é responsável pela execução da reforma. 
A segunda etapa compreende os demais 
pavimentos, cujas obras vão demandar uma 
menor complexidade em relação ao pavi-
mento térreo, uma vez que, no início dos 

Conclusão do novo prédio fica para a próxima gestão

Após a conclusão da reforma do 
pavimento térreo do prédio que 

pertencia à CEF, para lá serão trans-
feridas algumas áreas que hoje 

funcionam no Edifício Ministro Djaci 
Falcão e Anexo III, 
a exemplo dos se-
tores administrati-

vos e do Núcleo de 
Assistência à Saú-
de (NAS). Conclu-
ída a reforma dos 
outros pavimen-

tos, será a vez das 
demais unidades, 

com exceção da 
Presidência, Gabinetes dos desem-
bargadores, Informática, Biblioteca, 

Recepção, Protocolo e Segurança, 
que permanecerão no edifício-sede. 

Permanecem também na sede a 
Capela e os auditórios. 

Setores do TRF5 
funcionarão em 

prédio integrado
A

serviços, foi preciso derrubar muro, alve-
naria e telhado do prédio. A próxima fase 
prevê a troca de piso, colocação de divisó-
rias e instalações elétrica e hidráulica, além 
da tubulação para climatização do edifício. 
Uma nova licitação deverá ser realizada 
para a reforma dos demais pavimentos.

Dia Mundial da 
Meteorologia


