
Jornal Mural Diário Produzido pela 
Divisão de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Março28
Edição nº 1665

www.trf5.jus.br
comunicacaosocial@trf5.jus.br

Fotos:  Juliana Galvão e Marcos Costa

Aniversariante
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Edinaura Bertnardino da Silva
Limpeza (Sede) - SOSERVI

Novo espaço administrativo ganha estrutura moderna
A reforma do prédio da Caixa Econômica Federal, adquirido pelo Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região na atual gestão, está em ritmo acelerado, apesar 
de seu início ter sido retardado em função da desocupação do térreo por parte 
da CEF.
O edifício em obras não será um anexo do Tribunal , mas sim uma área inte-
grada ao TRF5, com passarela de conexão entre os dois prédios, além de cabe-
amento estruturado, no qual serão usados cabos de fibra ótica, que, além da 
enorme capacidade de transmissão de dados, tem outras vantagens em com-
paração com o cabo metálico, como a alta estabilidade, baixa perda na trans-
missão e grande resistência.
Além da preocupação com a utilização 
de materiais resistentes, também foram 
objeto da atenção do presidente Luiz 
Alberto Gurgel o cuidado com o meio 
ambiente e a otimização dos recur-
sos financeiros. O edifício integrado 
terá um sistema de aproveitamento de 
águas pluviais (chuvas) e de conden-
sação da água do condicionador de ar, 
para utilização na descarga dos vasos 
sanitários e para rega dos jardins.

A expectativa é de que, até o final do ano, 
algumas áreas hoje instaladas no edifício-
-sede estejam funcionando no pavimento 
térreo do prédio integrado. Entre os setores 
a serem transferidos estão o Malote, a Dis-
tribuição, as Subsecretarias de Recursos e de 

Precatórios, os Núcleos de Assistência à Saú-
de (NAS) e de Desenvolvimento de Recursos 
Humanos (NDRH), entre outros. A obra dos 
demais pavimentos será licitada na gestão 
da Mesa Diretora que será empossada pró-
xima quarta (30), composta pelos desembar-

gadores federais Paulo Roberto de Oliveira 
Lima (presidente), Rogério Fialho (vice) e 
Vladimir Souza Carvalho (corregedor). A dis-
tribuição dos setores na área a ser integrada 
ao TRF5 será definida posteriormente, de 
acordo com a conclusão da reforma.

Alguns setores devem funcionar na unidade integrada já em 2011 

Novo imóvel do Tribunal será 
integrado ao Edifício Ministro 
Djaci Falcão. 

Reforma do novo imóvel pertencente ao 
TRF5 está em ritmo acelerado. O andar 
térreo do prédio receberá, até o fim do 

ano, setores administrativos do TRF5 e o 
Núcleo de Assistência à Saúde


