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OF. DG 0048/2018
Salvador, 08 de março de 2018
Exmº. Senhor

PAULO GERMANO MOREIRA NEVES DA ROCHA
Subprocurador-Chefe da PFN/BA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado da Bahia
Rua Araújo Pinho, 91, Canela
Nesta
CEP: 40110-150

Ref. Ofícios DG 0041/2018 (TRT5) e 211/2018/PGFN/GAB/PFN-BA

Senhor Subprocurador:
Ao tempo em que agradeço a prontidão das informações que nos foram trazidas por
intermédio do ofício acima mencionado, além do contato mantido por V. Exa., apresento
outras, então solicitadas, relativas às tentativas deste TRT5 junto à AGU e ao MPF, no
sentido de recuperar os valores identificados como devidos à União, tanto pelo Instituto
Brasileiro de Tecnologia do Habitat – IBTH, quanto pela Fundação Escola
Politécnica da Bahia.
Inicio informando que, não obstante a solicitação de providências junto à AGU, contra
a Fundação Escola Politécnica da Bahia, desde maio de 2012 (por meio do ofício GP nº
0852/2012), em razão da ineficiência apurada no contrato que apresento em anexo
(processo 09.53.09.00212-35), não foi alcançado o efeito prático desejado; a saber, a
devolução da importância de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais).
Do mesmo modo, do envio à Procuradoria-Geral da União na Bahia de cópias dos
ofícios e notificações para o recolhimento dos valores de R$ 122.736,80 (cento e vinte e
dois mil setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) e de R$115.000,00 (cento e
quinze mil reais), e que acompanharam os ofícios DG 162 e 163/213, não restou
satisfeita a obrigação por parte dos demandados IBTH e FPB.
Diretoria-Geral - Rua do Cabral, 161, Sede Administrativa, 3º. andar, Nazaré Salvador/BA - CEP: 40.055-010
Telefones: (71) 3319 7901 / 7902 E-mail : dg@trt5.jus.br
DG/fbj

Ocorre que, tendo dado por cumpridas as ações a cargo deste Tribunal, em busca da
recuperação das importâncias registradas nos respectivos processos, por meio do Ofício
DG nº 003/2014, de 13.01.2014, respondendo ao Ofício nº. 046/2013 GAB 6º Ofício
Tutela Coletiva/PRBA/MPF (PR-BA-000049104/2013), este TRT5 ficou no aguardo
de respostas dos respectivos órgãos, em relação ao que lhes houvera sido pleiteado.
Posto, reafirmando o propósito exposto no Ofício DG nº 0024/2018, de 30.01.2018,
enviado a essa PGFN/BA, em face da ação de monitoramento do TCU, praticada pelo
Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, por meio do Ofício CSJT.SG.CCAUD
nº 111/2017, item 1.1, onde reside a determinação de que este TRT5 oficie à Procuradoria
da Fazenda Nacional para comunicar-lhe os débitos ajuizados relativos às penalidades aplicadas ao
Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat e à Fundação Escola Politécnica, para as providências
cabíveis relativas à inscrição em Dívida Ativa; considerando que os documentos aqui
apresentados são suficientes para tal mister; não tendo os a seguir relacionados recolhido
os valores de seus débitos aos cofres da União, até a presente data: solicitamos que sejam
inscritos na Dívida Ativa da União – DAU, c/c outras ações que essa d. Procuradoria
entender cabíveis para a recuperação dos créditos da União:
1 - Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat – IBTH, CNPJ nº
08.123.767/0001-10; valor: R$ 122.736,80 (cento e vinte e dois mil setecentos e trinta e
seis reais e oitenta centavos), exigível a partir de 04/09/2013 (v. notificação); e
2 - Fundação Escola Politécnica da Bahia, CNPJ nº 15.255.367/0001-23; valor:
R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), exigível a partir de 02/09/2013 (v. notificação).
Por oportuno (para fins de prescrição), informo que o contrato havido com a construtora
Cinzel Engenharia Ltda. (já acionada por essa Procuradoria), interdependente destes
outros dois contratos, teve seu termo final em 30.03.2013; mas o TERMO DE
RECEBIMENTO [da obra] NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, subsequente
às ações de conferência dos serviços prestados, e apuração de haveres e deveres, foi
firmado em 26.09.2013. Ao nosso crivo, este fato se alia às datas das notificações
encaminhadas às instituições acima identificadas.
Os documentos citados, além dos contratos celebrados com o IBTH e com a FEP se
encontram anexados ao presente. Havendo a necessidade de outros, este TRT5
permanece à disposição para os encaminhar.
Atenciosamente,

Tarcísio Filgueiras
Diretor-Geral do TRT 5ª Região
Diretoria-Geral - Rua do Cabral, 161, Sede Administrativa, 3º. andar, Nazaré Salvador/BA - CEP: 40.055-010
Telefones: (71) 3319 7901 / 7902 E-mail : dg@trt5.jus.br
DG/fbj
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PROCESSO FÍSICO 09.53.09.0196-35
OBJETO: Construção do Edifício Administrativo 4 que compõe o Complexo da nova sede do
TRT 5ª Região no CAB – Centro Administrativo da Bahia.
CONTRATADA: Cinzel Engenharia Ltda.
Em cumprimento ao tópico 4.2.1.2 (Proposta de Encaminhamento – fls.105/106) do Relatório de
Monitoramento e Inspeção, que trata do reexame dos valores deduzidos da multa aplicada à
empresa CINZEL ENGENHARIA LTDA, informamos os ajustes feitos:
SITUAÇÃO ANTERIOR
MULTA APLICADA ........................................................................................( R$ 711.620,51 )
CRÉDITO
[R$ 242.705,10 (c/ trib. recolhidos) + R$ 284.866,55 (trib. sem recolher)] ........ R$ 527.571,65

____________
VALOR DA MULTA REMANESCENTE.................................................... ( R$ 184.048,86 )
SITUAÇÃO CORRIGIDA
MULTA APLICADA ........................................................................................( R$ 711.620,51 )
CRÉDITO
[R$ 242.705,10 (c/ trib. recolhidos) + R$ 256.835,68 (trib. recolhidos)] ............ R$ 499.540,78

(IMP. FEDERAIS (5,85%) + ISS (5%) – Sobre 40% do Valor + INSS (11%) ____________
VALOR DA MULTA REMANESCENTE.................................................... ( R$ 212.079,73 )
Em 7/12/2017.
Marcos Galdino M. de Santana
Seção de Liquidação de Despesas
À Diretoria Geral.
Em 7/12/2017.

Zuleide do Espírito Santo Leite
Diretora Adjunta da Coordenadoria de Contabilidade
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PROJETO – RPNCAB
Proposta de alocação de
unidades no Módulo IV
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1. Apresentação

A proposta de alocação de unidades no Módulo IV se encontra entre as entregas
determinadas no Projeto “Revisão do Programa de Necessidades do CAB”.
A justificativa da entrega de documento específico é motivada pelo parecer CCAUD Nº
146/2017, exarado no processo CSJT-A-12101-54.2017.5.90.0000, que recomenda que o
TRT5 decida sobre a conclusão do remanescente da obra inacabada, com base no princípio
constitucional da eficiência.
Nesse contexto, foi identificada necessidade de revisão da proposta de alocação de unidades
encaminhada em 20/12/2016, PROAD 10752/2016, uma vez que a diretriz da administração
é que não sejam realizadas alterações significativas, que possam implicar mais investimentos
na promoção das mudanças estruturais em relação ao projeto original, com impacto em todos
os projetos complementares.

2. Documentos referência
Para elaboração da proposta foram considerados os seguintes documentos:
2.1 Projeto original para o módulo IV:
Originalmente, o Ed. ADM-4 foi concebido para instalar as seguintes unidades: Arquivo
Geral, associações (INSS, Sindjufe, ABAT, OAB, ANAJUSTRA, ASA-5, AMATRA) e a
administração do Arquivo.
2.2 Programa de necessidades da unidade “Núcleo De Gestão Documental – Arquivo”:
O programa de necessidades do Núcleo de Gestão Documental foi elaborado pela
área e está em fase de revisão/aprovação, pela Comissão de revisão do Programa de
necessidades do CAB. Nesse documento, disponível no “Anexo I”, são listados os
espaços internos necessários e a demanda por capacidade de arquivamento.
2.3 Especificações padrão do TRT5
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Para elaboração da proposta foi considerado o padrão de mobiliário adotado pelo
TRT5, disponível no “Anexo II”.

3. Proposta de alocação
A nova proposta de alocação para o módulo IV, apresentada no “Anexo III”, contempla os
seguintes setores: Administração do Arquivo, NEA-CAB, posto da Segurança Institucional,
posto do C.M.C., arquivo da área administrativa (SAPS e Contabilidade), área destinada para
a Mesa Diretora, salas multiuso (treinamentos, eventos etc.), vestiários masculino e feminino
para colaboradores terceirizados, sanitários masculino e feminino, copa, área reserva que
poderá ser utilizada para guarda de materiais e almoxarifado.
A proposta contempla as seguintes necessidades:
3.1 Quarto Subsolo
Balcão ou mesa de recepção com telefone (considera uso de 1(um) conjunto de
computador, composto por CPU, 1 monitor, mouse e teclado);
1(uma) cadeira giratória
2(duas) cadeiras ou bancos para espera.
3.2 Terceiro Subsolo
3.2.1 Núcleo de Engenharia e Arquitetura – NEA (posto)
a) Função: Supervisionar, coordenar e controlar as atividades vinculadas à construção,
acompanhamento e fiscalização das obras empreendidas pelo TRT, bem como as
atividades relacionadas com a elaboração de projetos de infraestrutura.
b) Quantitativo de pessoal: 4(quatro) servidores e 2(dois) estagiários (o quantitativo
pode ser aumentado em função da demanda).
c) Localização/interação com outras unidades: Localização de fácil acesso.
Espaços internos necessários:
◦

Sala para desenvolvimento de trabalho (Secretaria do NEA-CAB);

◦

Sala de reunião e análise de projetos.

d) Mobiliário:
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12(doze) estantes do tipo arquivo para guarda de documentos e plantas do projeto;
8(oito) mesas de trabalho padrão com cadeiras giratórias (considera uso de 8(oito)
conjuntos de computador composto por CPU, 2(dois) monitores, mouse e teclado);
1(uma) mesa de reunião para 8(oito) pessoas;
1(uma) mesa retangular padrão apoio;
1(uma) mesa retangular padrão impressora multifuncional;
1(um) armário alto com portas;
1(um) armário tipo copa padrão;
1(uma) impressora multifuncional.
3.2.2 Bombeiro Civil (posto)
a) Função: Atender ao TRT, zelando pela segurança do patrimônio, Magistrados,
servidores e usuários.
b) Quantitativo de pessoal: 1(um) servidor
c) Localização/Interação com outras unidades: Interage com todas as unidades do
Tribunal, devendo sua localização atender a esta particularidade. O funcionário atua
de prontidão nas instalações da sede (Adm4).
d) Espaços internos necessários: Sala do Bombeiro Civil (ao lado do posto da
segurança).
e) Mobiliário e equipamentos necessários:
1(uma) mesa de apoio padrão com cadeira giratória;
1(uma) cadeira de rodas;
1(uma) prancha para resgate.

3.2.3 Núcleo de Segurança (posto)
a) Função: Atender ao TRT, zelando pela segurança do patrimônio, Magistrados,
servidores e usuários.
b) Quantitativo de pessoal: 3(três) servidores
c) Localização/Interação com outras unidades: Interage com todas as unidades do
Tribunal. Sua localização deve atender a esta particularidade. A quase totalidade dos
funcionários atua de forma distribuída nas instalações da sede.
d) Espaços internos necessários: Sala do Núcleo de Segurança.
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e) Mobiliário e equipamentos necessários:
2(duas) mesas de trabalho padrão com cadeiras giratórias (considera uso de 2(dois)
conjuntos de computador composto por CPU, 2(dois) monitores, mouse e teclado;
1(uma) mesa redonda com 4 cadeiras;
4(quatro) cadeiras fixas;
1(uma) mesa retangular padrão apoio;
1(uma) mesa retangular padrão impressora multifuncional;
1(um) frigobar;
1(um) bebedouro/base para garrafão;
1(uma) TV (incluir cabeamento para circuito de tv e alarme);
3(três) armários altos com portas para guarda de materiais e suprimentos;
1(uma) impressora multifuncional.
Os equipamentos deverão ser atendidos por rede estabilizada, ligados a equipamento
no-break, considerando a necessidade de alta disponibilidade deste serviço.
3.2.4 Coordenadoria de Manutenção e Conservação – CMC (posto)
a) Função: Planejar, orientar e executar as atividades relativas aos serviços gerais do
TRT, como limpeza, manutenção, portaria, mecanografia, transportes, comunicações,
oficinas e copa geral.
b) Quantitativo de pessoal: 3(três) servidores
c) Localização/Interação com outras unidades: Interage diretamente com todas as
demais unidades localizadas na sede.
d) Espaços internos necessários:
Sala para desenvolvimento de trabalho e prontidão.
e) Mobiliário e equipamentos necessários:
3(três) mesas de trabalho padrão com cadeiras giratórias: considera uso de 3(três)
conjuntos de computador, composto por CPU, 2(dois) monitores, mouse, teclado), nobreak;
2(dois) armários altos com portas;
1(um) armário tipo copa padrão;
1(um) frigobar;
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1(uma) impressora multifuncional;
1(uma) mesa retangular padrão impressora multifuncional.
1(uma) mesa redonda com 4 cadeiras;
4(quatro) cadeiras fixas;

3.2.5 Almoxarifado
a) Função: Guarda de materiais de consumo e suprimentos para uso na edificação
mediante registro e classificação apropriados.
b) Localização/Interação com Outras Unidades: Interage com as áreas de arquivo
e setores de apoio.
c) Espaços Internos Necessários:
Sala para guarda de materiais.
d) Mobiliário e Equipamentos Necessários:
15(quinze) armários;

3.2.6 Sala Reserva
a) Função: Sala destinada a futuras ampliações de setores de apoio.
b) Localização/Interação com Outras Unidades: Interage com as áreas de arquivo
e setores de apoio.
c) Espaços Internos Necessários:
Indefinido.
d) Mobiliário e Equipamentos Necessários:
Indefinido.

3.2.7 Sala para Terceirizados – Limpeza e Conservação Predial
a) Função: Atender ao TRT, zelando pela limpeza dos ambientes de circulação e
trabalho.
b) Quantitativo de pessoal: 3(três) colaboradores;
c) Localização/interação com outras unidades: Deverá ser previsto espaço para
guarda de pequeno volume de material, equipamentos e carrinho de limpeza para
atendimento a cada andar.
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d) Espaços internos necessários: Depósito para Armazenar Materiais, Sala de
Apoio para Encarregados, Serviço de Café – especificação padrão do TRT5.
e) Mobiliário:
1(uma) mesa redonda com 4(quatro) cadeiras fixas;
1 armário alto para guarda de suprimentos/materiais;

3.2.8 Vestiários para Terceirizados – CMC, SEGURANÇAS e BOMBEIRO CIVIL
(Masculino)
a) Função: Atender aos terceirizados.
b) Quantitativo de pessoal: 7(sete) colaboradores;
c) Localização/interação com outras unidades: Deverá ser previsto espaço para
guarda de pequeno volume de material de uso pessoal.
d) Espaços internos necessários: Sala de Apoio para terceirizados para troca e
guarda de roupas e bens pessoais.
e) Mobiliário:
3(três) conjuntos de longarinas, compostas de 3(três) cadeiras cada;
1(um) conjunto de armários com chaves, composto de 10(dez) boxes com fechaduras.
3.2.10 Vestiários para terceirizados – CMC e COPEIRAGEM (Feminino)
a) Função: Atender aos terceirizados.
b) Quantitativo de pessoal: 07 colaboradores;
c) Localização/interação com outras unidades: Deverá ser previsto espaço para
guarda de pequeno volume de material de uso pessoal.
d) Espaços internos necessários: Sala de Apoio para terceirizados para troca e
guarda de roupas e bens pessoais.
e) Mobiliário:
3(três) conjuntos de longarinas, compostas de 3(três) cadeiras cada;
1(um) conjunto de armários com chaves composto de 10(dez) boxes com fechaduras.

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

3.3 Segundo Subsolo

3.3.1 Arquivo – Área Judiciária
a) Função: Organizar autos de processos judiciais, mantendo-os arquivados mediante
registro e classificação apropriados.
b) Localização/Interação com outras unidades: Localização de fácil acesso
c) Espaços internos necessários:
Salão para instalação de estantes metálicas tipo arquivo.
d) Mobiliário:
Estantes metálicas para guarda de processos.
3.4 Primeiro Subsolo

3.4.1 Arquivo – Área Judiciária
a) Função: Organizar autos de processos judiciais, mantendo-os arquivados mediante
registro e classificação apropriados.
b) Localização/Interação com outras unidades: Localização de fácil acesso
c) Espaços internos necessários: Salão para instalação de estantes metálicas tipo
arquivo.
d) Mobiliário: Estantes metálicas para guarda de processos.

3.5 Térreo

Pavimento aberto de interligação aos demais prédios do complexo.
3.6 Primeiro Andar

3.6.1 Administração do Arquivo
a) Função: Organizar autos de processos judiciais, mantendo-os arquivados mediante
registro e classificação apropriados.
b) Quantitativo de pessoal: 12 servidores, 4 estagiários= 14 postos de trabalho
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c) Estrutura Organizacional:
Chefia de Núcleo
- Seção de Atendimento e Cadastro
- Seção de arquivamento e Análise para Eliminação
d) Localização/Interação com Outras Unidades: Interage com as áreas judiciárias
de 1ª e 2ª instâncias.
e) Espaços Internos Necessários:
Sala da Chefia de Núcleo
Sala de Apoio Técnico-administrativo
Sala da seção de atendimento e Cadastro
Salão do Arquivo com capacidade para cerca de 400.000(quatrocentos mil) processos
Serviço de Café
f) Mobiliário e Equipamentos Necessários:
Sala do Chefe de Núcleo – especificação padrão do TRT5
Sala do Apoio Técnico-administrativo (07 pessoas):
Balcão para atendimento concomitante de 07 pessoas
7(sete) mesas de trabalho padrão com cadeiras giratórias, com 7(sete) conjuntos de
computador composto por CPU, 2(dois) monitores, mouse e teclado;
4(quatro) bancadas de apoio padrão;
2(dois) armários;
4(quatro) estantes;
Serviço de Café – especificação padrão
Sala da seção de atendimento e Cadastro (06 pessoas):
6(seis) mesas de trabalho padrão com cadeiras giratórias (considera uso de 06
conjuntos de computador composto por CPU, 2 monitores, mouse e teclado);
4(quatro) Bancadas de apoio
2(dois) lavatórios.
Salão de Arquivo:
2(duas) mesas padrão audiência/partes por salão de arquivo
2(dois) conjuntos com 2(dois) lavatórios cada por salão de arquivo
Estantes para arquivo de 400.000(quatrocentos mil) processos
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Observações:
i) Deverá ser garantido o fácil acesso para veículos na carga e descarga de processos.
ii) Facilidade de acesso restrito aos elevadores e circulação de serviço.
iii) O setor contará com o apoio de 2(dois) carregadores terceirizados.

3.6.2 Arquivo – Área Judiciária
a) Função: Organizar autos de processos judiciais, mantendo-os arquivados mediante
registro e classificação apropriados.
b) Localização/Interação com outras unidades: Localização de fácil acesso
c) Espaços internos necessários:
Salão para instalação de estantes metálicas tipo arquivo.
d) Mobiliário: Estantes metálicas para guarda de processos.
3.7 Segundo Andar

3.7.1 Arquivo – Área Judiciária
a) Função: Organizar autos de processos judiciais, mantendo-os arquivados mediante
registro e classificação apropriados.
b) Localização/Interação com outras unidades: Localização de fácil acesso
c) Espaços internos necessários:
Salão para instalação de estantes metálicas tipo arquivo.
d) Mobiliário:
Estantes metálicas para guarda de processos.
3.8 Terceiro Andar

3.8.1 Área multiuso/ Sala de apoio para área multiuso
a) Função: local para eventos/treinamentos.
b) Quantitativo de pessoal: 3(três) servidores
c) Localização/Interação com outras unidades: Localização de fácil acesso
d) Espaços internos necessários:
Salas destinadas a minicursos 4(quatro) unidades (antigas Salas das Associações)
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e) Mobiliário:
Para cada uma das 4(quatro) salas existentes:
Cadeiras fixas a quantificar;
1(uma) mesa de trabalho padrão com cadeira giratória: considerar uso de
1(um) conjunto de computador, com CPU, 2(dois) monitores, mouse, teclado e nobreak;
1(um) armário alto com portas;
3.8.2 Arquivo – Área Administrativa
a) Função: Organizar autos de processos e documentação administrativa, mantendoos arquivados mediante registro e classificação apropriados.
b) Localização/Interação com outras unidades: Localização de fácil acesso
c) Espaços internos necessários: Sala para instalação de estantes metálicas tipo
arquivo.
d) Mobiliário e equipamentos necessários: Estantes metálicas para guarda de
processos.
3.8.3 Sala para Terceirizados – Serviço de Copeiragem
a) Função: Atender aos Magistrados, servidores e colaboradores nos serviços de café
e lanche.
b) Quantitativo de pessoal: 2(dois) servidores
c) Localização/interação com outras unidades: Para cada prédio, deverá ser
prevista uma Sala da Copa, com as finalidades de preparo e distribuição de café para
as unidades da área.
Deverá estar localizado, estrategicamente, de modo a atender a todas as unidades do
prédio. Deverá ter comunicação vertical com os pavimentos, através de elevador para
transporte de pequenas cargas, tais como garrafas térmicas, marmitas, louças.
d) Espaços internos necessários:
Copa para desenvolvimento de trabalho específico e prontidão.
e) Mobiliário:
1(uma) geladeira;
1(uma) máquina para café;
1(um) armário alto para guarda de suprimentos;
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1(uma) mesa de apoio para máquina de café;
2(duas) cadeiras fixas;
1(um) carrinho tipo supermercado.

3.9 Quarto Andar

3.9.1 Mesa Diretora (Sala de Apoio Eventual)
a) Função: Administrar o Regional em atendimento às atribuições do Regulamento
Geral da Secretaria e do Regimento Interno deste Regional.
b) Quantitativo de pessoal: 5(cinco) magistrados e servidores
c) Localização/interação com outras unidades: Localização de fácil acesso
d) Espaços internos necessários:
Sala para Magistrados
Sala para apoio técnico
Recepção
e) Mobiliário:
Sala para magistrados:
Mesa padrão desembargador/magistrado com poltrona tipo Presidente: considera uso
de 1(um) conjunto de computador, composto por CPU, 2(dois) monitores, mouse,
teclado e nobreak;
2(duas) cadeiras fixas;
1(uma) mesa de reunião para 4(quatro) pessoas;
2(dois) sofás de 2(dois) e 3(três) lugares;
1(um) aparador;
Recepção:
Mesa para recepção com cadeira giratória: considera uso de 1(um) conjunto de
computador, composto por CPU, 1(um) monitor, mouse, teclado;
1(um) sofá de 2(dois) lugares;
Sala para apoio técnico:

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
Núcleo de Engenharia e Arquitetura

2(duas) mesas de trabalho padrão com cadeira giratória: considera uso de um conjunto
de computador composto por CPU, 2(dois) monitores, mouse, teclado), uma
impressora e nobreak;
3.9.2 Arquivo – Área Judiciária
a) Função: Organizar autos de processos judiciais, mantendo-os arquivados mediante
registro e classificação apropriados.
b) Localização/interação com outras unidades: Localização de fácil acesso
c) Espaços internos necessários: Salão para instalação de estantes metálicas tipo
arquivo.
d) Mobiliário: Estantes metálicas para guarda de processos.

A proposta apresentada permite atender à demanda por espaço destinado ao armazenamento
de processos judiciais e administrativos, conforme a tabela estimativa, disponível no “Anexo
IV”.

4. Considerações finais
Esta proposta de alocação de unidades no Ed. Administrativo IV considera que, para a efetiva
ocupação do prédio, serão necessárias diversas intervenções físicas no edifício visando a
obtenção do habite-se, haja vista a expectativa de seu funcionamento independente.
A descrição dessas intervenções deverá ser apresentada pela equipe de técnicos que estão
dedicados às demandas específicas da obra do CAB, por meio de termo de referência para
contratação de projetos complementares que, uma vez compatibilizados, subsidiarão a
contratação dos serviços de adaptação do prédio colocando-o em atividade.
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5. Anexos
Anexo I – Programa de Necessidades do Núcleo de Gestão Documental;
Anexo II – Especificações padrão do TRT5;
Anexo III – Planta da proposta de alocação para o módulo IV;
Anexo IV – Tabela estimativa referente à guarda de volumes de processos.

Salvador, 20 de fevereiro de 2018

Núcleo de Engenharia e Arquitetura

FERNANDO
LUIZ DE
OLIVEIRA
BORGES
JUNIOR
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Ofício DG nº. 135/2017
Salvador, 27 de dezembro de 2017.
A Sua Excelência a Senhora
MARIA DE LOURDES LINHARES
Desembargadora do Trabalho
Presidente do TRT da 5ª. Região

Sra. Presidente,
Em atenção ao quanto determinado no art. 2º do Ato TRT5 433/2017,
apresento a Vossa Excelência o Plano de Ação intitulado Plano Integrado de
Projeto – PIP, com a proposta de diretrizes para a continuação das
providências que, necessariamente, devem anteceder a tomada de decisão
sobre a construção da nova sede do TRT5 no Centro Administrativo da BahiaCAB.
Referido documento, técnico, registre-se, tem o condão de subsidiar a
Administração e os Órgãos Fiscalizadores a saber: TCU e CSJT, acerca dos
produtos e os respectivos prazos de entrega, haja vista as determinações
constantes dos Acórdãos CSJT 161-68.2012.5.90.000 e TCU 975/2017Plenário e 1819/2017 – Plenário.
ACÓRDÃO Nº 975/2017 - TCU – Plenário
“(…)
1.8. Determinar à Secex/BA que:
1.8.4. oriente a administração do TRT da 5ª Região no sentido de
atentar para o risco de que o prosseguimento da construção de
todos os demais conjuntos prediais em estruturas metálicas pode
resultar no indesejado desperdício de recursos federais, seja pelo
contínuo acréscimo dos dispêndios gerais periódicos com a
manutenção predial, seja pela futura inviabilidade técnicoeconômica do empreendimento, devendo, assim, promover o
necessário estudo de viabilidade técnico-econômico-ambiental do
prosseguimento desse empreendimento com a atual solução
arquitetônica fundada predominantemente em estruturas
metálicas dentro de ambiente local acentuadamente corrosivo, de
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sorte a apresentar, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, o
referido estudo à equipe de inspeção da Secex/BA constituída por
força do item 1.8.1 deste Acórdão.”
“ACÓRDÃO Nº 1819/2017 - TCU - Plenário
(...)
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com
fundamento no art. 143, inciso V, alínea “e”, do Regimento Interno
do TCU, aprovado pela Resolução nº 246/2011, em deferir a
solicitação apresentada pela Exma. Sra. Maria Adna Aguiar, como
Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
5ª Região, e, assim, conceder ao TRT/BA a prorrogação do prazo,
por 90 (noventa) dias, para o atendimento ao item 1.8.4 do
Acórdão 975/2017-TCU-Plenário, devendo o novo prazo ser
contado, em caráter excepcional, a partir da ciência do presente
Acórdão, além de promover a determinação abaixo indicada...”:
“Ofício CSJT.SG.CCAUD n.º 111/2017
(...)
3) Em relação ao remanescente da obra de construção do Edifício
Administrativo 4 e ao restante do Complexo Sede do TRT:
3.1) elabore estudos de viabilidade sob os aspectos técnico,
econômico e ambiental, como determinado no Acórdão CSJT-A161-68.2012.5.90.000 (item 5.3.1 do Relatório Final de Auditoria),
encaminhando o aludido estudo ao CSJT no prazo de 45 dias;
3.2) com base nesses estudos de viabilidade e na obediência ao
princípio constitucional da eficiência, decida, motivadamente,
sobre a conclusão do remanescente da obra inacabada e a
construção do restante do empreendimento, encaminhando a
aludida decisão ao CSJT no prazo de 60 dias
3.3) caso decida pela manutenção dos empreendimentos:
3.3.1) revise o desdobramento do plano estratégico institucional,
visando a uma ação/projeto com a documentação mínima
(marcos de entrega, cronograma, formas de comunicação,
recursos, e outros) que assegure o acompanhamento adequado e
tempestivo dos projetos de construção;
3.3.2) elabore plano de ação que envolva as etapas de
planejamento orçamentário, licitação, construção e ocupação,
encaminhando o aludido estudo ao CSJT no prazo de 90 dias;
3.3.3) altere o seu Plano Plurianual de Obras para definir a obra
como prioridade do Tribunal Regional;
3.3.4) encaminhe previamente os projetos dos empreendimentos
para avaliação e deliberação do CSJT, acompanhados da
documentação pertinente, conforme art. 8ª da Resolução CSJT
n.º 70/2010.”
Tais comandos foram objeto de pedido de prorrogação do prazo para entrega
das informações e de pedido de reconsideração, este que alegava conflito
entre a decisão do TCU e o monitoramento do CSJT. No primeiro caso, foi
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deferido pelo TCU a prorrogação do prazo em 45 dias para a entrega de estudo
de viabilidade técnico-econômica-ambiental, já vencido. No segundo, constatase a negativa absoluta aos argumentos trazidos pela Administração, seja pela
falta de legitimidade do CSJT para a apreciação, seja pela responsabilidade
atraída pelo CSJT de monitor do cumprimento da decisão do TCU, tudo muito
explicitado no ofício CSJT.CCAUD 146/2017, de 11/12/2017, e que aponta
para os riscos envolvidos derredor da inexistência de um estudo de viabilidade,
com destaque para a preocupação com os futuros custos de manutenção do
empreendimento.
Imperioso salientar, que a atualização do programa de necessidades constitui
um documento técnico, repita-se, e como tal deve ser produzido com técnica e
à luz de informações objetivas que retratem a realidade da instituição,
considerando a dinâmica das demandas e suas projeções no tempo e no
espaço.
Entendemos que o estudo de viabilidade requerido depende, necessariamente,
da atualização desse programa de necessidades que, por sua vez, também
deve estar pautado em critérios claros e objetivos. Nesse contexto, é fato, não
há registro da atualização desse programa, cuja metodologia, idêntica ao que
se pretende agora reconstruir fora interrompida em 26/08/2014, data da
publicação do Ato TT5 388/2014, situação que foi comunicada à Presidência
deste Tribunal por este que subscreve por absoluta falta de respaldo para a
concretização do trabalho, tudo relatado através do ofício DG 223/2014.
Tivéssemos essa atualização concluída e, consequentemente, viabilizado o
termo de referência para a contratação do multicitado estudo, decerto teríamos
a possibilidade de também concluir tal estudo em 90 dias. Espera-se que o
novo programa de necessidade oriente para a redução substancial da área
construída, o que, por obvio, determinará a economia que compensará e
atenuará os prejuízos até aqui causados. Em análise preliminar, a título de
exemplo que justifica e exige a atualização do programa de necessidades, foi
identificado que a área atual de uma Vara do Trabalho em Salvador tem 170m²
e é visível a necessidade do seu redimensionamento, para menos, em razão
da substituição do processo físico pelo eletrônico. A área prevista no projeto
arquitetônico da nova sede sinaliza áreas das Varas que variam de 220m² a
260m².
O cronograma de entrega que compõe o plano de ação indica que o ano de
2018 será determinante para o planejamento e cumprimento das ações, de
modo a subsidiar a decisão da Administração. Ressalva na estratégia apenas
para o destino do Módulo 4, que deverá ser submetida ao crivo do Órgão
Especial ou ao e. Tribunal Pleno, haja vista a última modificação inopinada
(dez/2016) desprovida de avaliações técnicas e, principalmente, que implicaria
investimento de monta para as mudanças solicitadas, além da necessidade de
refazimento de todos os projetos complementares, ao contrário da tese de
atualização dos mesmos. A ideia para o Módulo 4, portanto, seria a
recuperação da estrutura metálica imediatamente, de acordo com o parecer da
Empresa Full Estrutura (contratada em 2017) e a conclusão da obra de
maneira a permitir a utilização do prédio autonomamente até que possa ser
agregado ao restante do complexo.
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É de se registrar ainda, que as respostas constantes do ofício CSJT.CCAUD
146/2017 são de 11/12/2017, anteriores à realização da última sessão do e.
Tribunal Pleno, em 2017, onde este assunto veio à tona com evidente
desinformação, muito embora tais respostas ratifiquem integralmente os atos
da atual gestão.
Como é sabido, a entrega deste plano de ação tem por objeto específico a
atualização do programa de necessidades para todo o complexo da nova sede
do TRT5. Este trabalho permitirá a elaboração de outro plano de ação
determinado pelo TCU e CSJT, determinado no Acórdão CSJT 16168.2012.5.90.000 e salientado no Ofício CSJT.SG.CCAUD n.º 111/2017, acima
transcrito.
Nesses termos, data máxima vênia, sugerimos sejam oficiados o TCU e o
CSJT sobre as providências que estão sendo adotadas, que corroboram a
preocupação com os riscos e economia relacionados ao empreendimento. Na
oportunidade, sugerimos oficiar o TCU e o CSJT também para solicitar
prorrogação do prazo para elaboração de plano de ação que sinalize o
cronograma de entrega para os seguintes produtos:
a. atualização do programa de necessidades relativas ao Módulo 4 e
restante do complexo;
b. elaboração de edital para contratação de estudo de viabilidade
técnica/econômica/ambiental do restante do complexo;
c. revisão do projeto arquitetônico e hidrosanitário iniciados com a empresa
Topocart Ltda, cuja inexigibilidade é objeto de análise pelo TCU e MPF;
d. elaboração de edital para contratação de empresa objetivando a revisão
dos projetos complementares do Módulo 4;
e. elaboração de edital para contratação de empresa objetivando a
recuperação estrutural do Módulo 4 e adaptação ao programa de
necessidades do Módulo 4;
f. se o estudo de viabilidade do empreendimento for positivo, atualização
dos projetos complementares do restante do complexo com base na
atualização do programa de necessidades;
g. se o estudo de viabilidade do empreendimento for negativo, elaboração
de edital de concurso para solução adequada ao estudo de viabilidade;
h. planejamento orçamentário;
i. elaboração de edital para a contratação de empresa objetivando a
construção do restante do complexo e interligação com o Módulo 4;
j. prazo de construção estimado.
Respeitosamente,
Tarcísio Filgueiras
Diretor-geral / Coordenador do Plano de Ação
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Ofício DG nº. 043/2018

Salvador, 28 de fevereiro de 2018.
A Sua Excelência a Senhora
MARIA DE LOURDES LINHARES
Desembargadora do Trabalho
Presidente do TRT da 5ª. Região
Sra. Presidente,
Submeto a Vossa Excelência, para conhecimento e deliberação, as notícias
relacionadas à condução dos trabalhos que objetivam a construção da nova
sede do TRT5 no CAB, reiniciados em 27/11/2017. Pretende-se com este relato
dotar a Alta Administração de informações suficientes para a tomada de
decisão que norteará as ações voltadas a solucionar em definitivo questão que
se arrasta há quase uma década.
Com a devida vênia, sugiro que a matéria seja apresentada com a máxima
transparência aos Excelentíssimos Senhores Desembargadores deste Tribunal,
na sua formação Plena que, ao fim e ao cabo, deliberaram pela continuidade
do empreendimento da maneira originalmente posta (Ata de Sessão anexa),
haja vista as alterações produzidas desde então pela dinâmica dos
acontecimentos, em especial a expectativa da eficiência na utilização dos
recursos orçamentários, financeiros e humanos, comprometidos sobremaneira
nos últimos tempos.
À luz das informações objetivas trazidas até aqui em cumprimento aos Atos
TRT5 433/17 e TRT5 459/2017, que tratam da atualização do programa de
necessidades, foram constatadas no projeto áreas superdimensionadas, para a
atual realidade dos processos eletrônicos nas áreas fins e administrativa;
ademais, convicções à parte, tem-se percebido equívocos expressivos nos
comentários os quais se referem aos custos dessa obra, ora para mais ou para
menos.
Assim que, as informações a seguir pautadas na técnica e na responsabilidade
que a situação exige e, principalmente, a reboque do que esperam e orientam
o TCU e o CSJT, passo a tecer as seguintes considerações.
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1. OFÍCIO CSJT.SG.CCAUD N. 146, DE 11/12/2017.
Trata-se de ofício em resposta ao pedido de reconsideração da então
Presidente deste Tribunal, Desembargadora Maria Adna Aguiar, ratificando
outro ofício de n. CSJT.SG.CCAUD n. 111, de 11/12/2017, item 3, no que diz
respeito à necessidade de elaboração de estudo de viabilidade técnicoeconômico-ambiental para o módulo 4 e para o restante do complexo. Na
oportunidade, o Excelentíssimo Senhor Ministro Ives Gandra da Silva Martins
Filho, Presidente do e. CSJT asseverou que as providências esperadas da
Administração do TRT5 não possuem caráter discricionário, haja vista o que
está fixado na Resolução CSJT 70/2010 e em decisões do CSJT e TCU, a
exemplo dos Acórdãos CSJT-A-161.68.2012.5.90.0000 e TCU 975/2017Plenário.
Nesse sentido a atual Administração do TRT5 vem diligenciando com o objetivo
de cumprir integralmente os itens constantes do Ofício CSJT.SG.CCAUD n. 111,
de 11/12/2017, conforme documentos anexos, seguindo a linha de proceder
aos levantamentos necessários para a antedita tomada de decisão, a partir da
entrega do Plano de Ação que, de forma objetiva, norteará as entregas dos
produtos.
O ofício tratado neste tópico (Ofício CSJT.SG.CCAUD n. 146, de 11/12/2017)
segue discorrendo sobre a complexidade desse empreendimento, dos atrasos,
etc, e abre no item 2 a temática da motivação para a conclusão do
remanescente da obra inacabada e a construção do restante do complexo.
Restou evidenciado do relatório da CCAUD – Coordenadoria de Controle e
Auditória, que subsidiou o multicitado ofício do Exmo. Senhor Ministro
Presidente, que somente o estudo de viabilidade da obra determinará a
continuidade da construção, tendo chamado a atenção para “o risco de que o
prosseguimento da construção de todos os demais conjuntos prediais em
estruturas metálicas pode resultar no indesejado desperdício de recursos
federais, seja pelo contínuo acréscimo dos dispêndios gerais períodicos com a
manutenção predial, seja pela inviabilidade técnico-econômica do
empreendimento”(grifei)
Registro, por oportuno, que o Ofício CSJT.SG.CCAUD n. 146, de 11/12/2017
sintetiza a função de monitoramento atribuída ao CSJT e tem sido o referencial
do nosso trabalho.
2. PLANO DE AÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE
NECESSIDADES, DESDOBRAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE
OBRAS DO TRT5
2.1. Os Atos TRT5 433/2017 e TRT5 459/2017, cujas cópias se encontram

2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
Diretoria-Geral

anexas, foram o ponto de partida para o mapeamento/atualização de
todas as atividades do TRT5, áreas fim e meio, traduzido no Programa de
Necessidades que orientará o estudo de viabilidade técnica-econômicaambiental e, por sua vez, a construção da nova sede do TRT5. A
metodologia utilizada para a elaboração do plano de ação é praticamente
a mesma adotada em 2014 (AtoTRT5 244/2014), que não pôde ser
utilizada como esperado no seu nascedouro, mas que agora avança
dentro do seu cronograma. Esse documento compatibiliza todas as
demandas, de todas as áreas, após ajustes ocorridos nas oficinas de
trabalho cujo produto (Programa de Necessidades) será entregue até
31/03/2017.
Trata-se do meio escolhido para o alcance da principal entrega, após
esgotadas discussões derredor da funcionalidade, espaço, recursos
humanos, etc, fatores que determinarão a elaboração do estudo de
viabilidade do empreendimento. O andamento dos estudos técnicos
preliminares, principalmente no campo da utilização dos espaços à luz da
eficiência preconizada em todos os manuais de gestão pública, aponta
para uma redução drástica das áreas envolvidas, seja pela redução dos
processos físicos, teletrabalho, mudança dos processos de trabalho ou
mesmo em razão da evolução tecnológica desde a idealização dessa
obra. Por outro lado, a projeção crescente de ações através de processos
físicos, que nos idos de 2008/2009 obrigava o administrador a se
antecipar na busca de mais espaços e criação de novas Varas do
Trabalho, não é a mesma.
De modo que o documento intitulado Plano Integrado de Projeto (Anexo),
aqui denominado Plano de Ação, tem o condão de atender ao comando
da Presidência desta Casa que, por sua vez, obedece à determinação
constante do item 2.3 do Ofício CSJT.SG.CCAUD n. 146, de 11/12/2017.
É de se observar que o Plano de Ação indica tratamentos distintos entre o
módulo 4 e o restante do complexo. No primeiro caso, procurou-se focar
nas premissas da recuperação e da licitação, objetivando a conclusão do
prédio, e assim colocá-lo em funcionamento com possibilidade de futura
agregação ao restante do complexo. Para tanto foram submetidas à
Presidência do TRT5 as justificativas para a restauração das
funcionalidades anteriormente previstas para o imóvel, de modo a não
gerar mudanças importantes que demandassem novos custos e atrasos,
como foi o caso das alterações sugeridas no Proad 10752/16, onde a
própria empresa Topocart Ltda, contratada para a atualização desses
projetos, denuncia a informalidade e insegurança jurídica que
comprometeram o andamento do serviço (cópia anexa).
2.2. Desdobramento Estratégico
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Depreende-se que este item nos dá a oportunidade de demonstrar e
comprovar a eficácia das medidas que se pode adotar para o deslinde da
questão. Como já mencionado, insistir na tese da viabilidade da
construção da nova sede do TRT5 no CAB, exclusivamente, com base no
projeto originalmente concebido, s.m.j., não parece hoje ser a decisão
mais razoável. Devo gizar que não estou a afirmar que o projeto e a sua
construção são inexequíveis, haja vista que não sou expert no assunto,
por mais informações que tenha obtido nos últimos 9 anos. Mas posso
afirmar que, do ponto de vista licitatório, contratual e orçamentário não há
lastro nem estratégia que nos garanta sucesso neste exercício, em 2019,
muito menos em 2020.
De modo que alguma estratégia deve ser submetida a Vossa Excelência,
que aponte para uma solução orçamentária e tecnicamente possível, que
mereça a investida da Administração e o interesse do CSJT naquilo que
lhe cabe, este que, como dito antes, monitora os comandos do TCU no
sentido da regularização das pendências e da solução do problema.
A autorização do r. Tribunal Pleno desta Casa, para a continuidade da
obra (Ata anexa), se deu pelos motivos de antanho. A realidade atual é
outra e, s.m.j., merece nova apreciação do douto Colegiado. Nesse
sentido, apresento a seguir, para fins de deliberação sobre o
desmembramento da estratégia esperada pelo CSJT, os seguintes
cenários, sem a pretensão de esgotá-los ou desconsiderar outros que
possam surgir. Conquanto as informações sobre o módulo 4 tenham
merecido item específico, mais à frente, me antecipo para noticiar que os
trabalhos objetivando a sua recuperação e colocação em funcionamento
se encontram em andamento, não sendo objeto da análise que segue:
2.2.1. Continuidade da obra originalmente concebida, do restante do
complexo.
A análise de risco para a tomada de decisão sinaliza para
enquadramento alto, considerando:
2.2.1.1. a necessidade de execução do orçamento de 2018 a
partir do cumprimento de todos os passos observados nos
sobreditos processos do CSJT e TCU, no que toca ao Plano de
Ação para solução do problema;
2.2.1.1. atualização do programa de necessidades;
2.2.1.2. elaboração de termo de referência para contratação de
estudo de viabilidade técnico-econômico-ambiental;
2.2.1.3. licitação para a contratação de empresa especializada
que faça tal estudo;
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2.2.1.4. realização do estudo;
2.2.1.5. a depender do resultado desse estudo, se viável,
elaboração de edital para contratação de empresa para a
atualização dos projetos arquitetônico e complementares ou
renegociação com a empresa Topocart, contratada
anteriormente por inexigibilidade, mas que encontra-se com o
contrato suspenso ante as falhas contratuais constatadas e
impossibilidade de execução do objeto;
2.2.1.1.6. elaboração de edital de construção do complexo ou
de edital de concurso para apresentação de novo projeto, neste
caso, se o estudo de viabilidade apontar para a inviabilidade
técnica-econômica-ambiental;
2.2.1.1.7. licitação para contratação, se viável, ou de edital de
concurso, se inviável;
2.2.1.1.8. início do contrato, este que autorizaria a emissão de
empenho em 2018, que por sua vez, garantiria os recursos
para 2019. Mesmo acreditando nessa hipótese, manter-se-ia a
dúvida quanto à possibilidade de aporte de novos recursos
considerando a EC 95/16 e o Plano Plurianual;
2.2.1.1.9. falta de recursos orçamentários para 2019 e 2020.
2.2.2. Continuidade da obra, reduzindo e redimensionando os
espaços do restante do complexo.
A análise de risco para a tomada de decisão sinaliza para
enquadramento alto, considerando:
2.2.2.1. a necessidade de execução do orçamento de 2018 a
partir do cumprimento de todos os passos observados nos
sobreditos processos do CSJT e TCU, no que toca ao Plano de
Ação para solução do problema;
2.2.2.2. atualização do programa de necessidades;
2.2.2.3. elaboração de termo de referência para contratação de
estudo de viabilidade técnico-econômico-ambiental;
2.2.2.4. licitação para a contratação de empresa especializada
que faça tal estudo;
2.2.2.5. realização do estudo;
2.2.2.6. a depender do resultado desse estudo, se viável,
elaboração de edital para contratação de empresa para a
atualização dos projetos arquitetônico e complementares ou
renegociação com a empresa Topocart, contratada
anteriormente por inexigibilidade, mas que encontra-se com o
contrato suspenso ante as falhas contratuais constatadas e
impossibilidade de execução do objeto;
2.2.2.7. elaboração de edital de construção do complexo ou de
edital de concurso para apresentação de novo projeto, neste
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caso, se o estudo de viabilidade apontar para a inviabilidade
técnica-econômica-ambiental;
2.2.2.8. licitação para contratação, se viável, ou de edital de
concurso, se inviável;
2.2.2.9. início do contrato, este que autorizaria a emissão de
empenho, que por sua vez, garantiria os recursos para 2019.
Mesmo acreditando nessa hipótese milagrosa, manter-se-ia a
dúvida quanto à possibilidade de aporte de novos recursos
considerando a EC 95/16 e o Plano Plurianual;
2.2.2.10. falta de recursos orçamentários para 2019 e 2020.
2.2.3. Aquisição de imóvel ou locação com opção de compra.
A análise de risco para a tomada de decisão sinaliza para
enquadramento médio, considerando:
2.2.3.1. Expectativa e prazo para identificação de imóvel ou
imóveis que atendam por completo as necessidades do TRT5
em curto espaço de tempo, haja vista a limitação orçamentária
para a aquisição;
2.2.3.2. Expectativa de identificação de imóvel ou imóveis com
preços que se enquadrem nos valores disponíveis para
aquisição;
2.2.3.3. Limitação orçamentária e financeira, considerando os
efeitos do distrato entre a CAIXA e o TRT5 e a disponibilidade
apenas para construção e não aquisição em 2018;
2.2.3.4. Gestão de outros tribunais no sentido da utilização dos
recursos orçamentários vinculados ao TRT5 para o fim de
aquisição de imóvel;
2.2.3.5. Exiguidade do tempo para movimentação orçamentária
que garanta a reserva de recursos para início das obras do
módulo 4 e proporcione a troca de ação que autorize a
aquisição de imóvel em 2019. Esta decisão há de ser tomada e
encaminhada até o final de março de 2018.
2.2.3.6. Expectativa de aprovação da movimentação sobredita
até julho de 2018, quando os limites orçamentários para 2019
serão ratificados pelo Ministério do Planejamento, após gestão
do CSJT.
2.2.3.7. Articulação junto ao CSJT para que acredite na solução
e faça gestões junto aos órgãos competentes.
2.2.3.8. Fundamento jurídico para a aquisição. Dispensa de
licitação ou inexigibilidade de licitação, a depender da solução,
de acordo com orientação da Secretaria de Patrimônio da
União, Tribunal de Contas da União, Tribunais Superiores e
Advocacia Geral da União. Hipótese plenamente adequada.
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2.2.4. Contrato Buit to suit ou locação sob medida. (Análise jurídica
em item específico mais adiante).
A análise de risco para a tomada de decisão sinaliza para
enquadramento médio, considerando:
2.2.4.1. Expectativa e prazo para identificação de imóvel ou
imóveis que atendam por completo as necessidades do TRT5
em curto espaço de tempo, haja vista a limitação orçamentária
para locação e construção;
2.2.4.2. Expectativa de precificação para locação e construção;
2.2.4.3. Limitação orçamentária e financeira, considerando os
efeitos do distrato entre a CAIXA e o TRT5 e a disponibilidade
apenas para construção e não aquisição em 2018;
2.2.4.4. Gestão de outros tribunais no sentido da utilização dos
recursos orçamentários vinculados ao TRT5 para o fim de
aquisição de imóvel;
2.2.4.5. Exiguidade do tempo para movimentação orçamentária
que garanta a reserva de recursos para início das obras do
módulo 4 e proporcione a troca de ação que autorize a locação
e construção em 2019. Esta decisão há de ser tomada e
encaminhada até o final de março de 2018;
2.2.4.6. Expectativa de aprovação da movimentação sobredita
até julho de 2018, quando os limites orçamentários para 2019
serão ratificados pelo Ministério do Planejamento, após gestão
do CSJT;
2.2.4.7. Articulação junto ao CSJT para que acredite na solução
e faça gestões junto aos órgãos competentes;
2.2.4.8. Fundamento jurídico para a aquisição. Dispensa de
licitação de acordo com orientação da Secretaria de Patrimônio
da União, Tribunal de Contas da União, Conselho Superior da
Justiça do Trabalho.
2.3. Plano de Obras
O Plano de Obras do TRT5, de acordo com a Resolução 70/2010, está
atualizado e já sinaliza para a preponderância da obra do módulo 4 e do
restante do complexo, sendo certo que resultará a prioridade máxima da
solução que se aguarda para a nova sede do TRT5 em Salvador, neste
exercício.
3. ESTUDO DE IMPACTO DE MOBILIDADE URBANA
Em visita à SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Salvador, com
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o intuito de identificar possíveis pendências junto ao órgão em razão da
necessidade de estudo de viabilidade do empreendimento do ponto de vista da
mobilidade urbana, fomos informados que não existe qualquer registro a esse
respeito e que, em razão da expectativa de movimentação diária de mais de
4.000 pessoas na região seria necessária a análise preliminar da Prefeitura.
Encaminhamos à SEDUR cópia dos documentos solicitados conforme cópia
anexa, ainda sem resposta. (Ofício GP TRT5 1515 de 01/12/2017)
4. PLANO DE AÇÃO PARA CONCLUSÃO DO MÓDULO 4
Partindo da premissa de restaurar e concluir o módulo 4 colocando-o apto ao
funcionamento, a comissão responsável identificou as unidades que se
adaptariam ao imóvel aproveitando as divisões já existentes e sem implicar
alterações estruturais importantes. (Documento anexo)
Desde novembro/17 estão sendo elaborados por equipe dedicada termos de
referência para teste de funcionamento das bombas confinadas, e para
recuperação do imóvel, com base no parecer da empresa Full Estrutura,
contratada por meio do Proad 6785/2017. Na mesma senda estão sendo
elaborados termos de referência para a contratação de empresa objetivando a
atualização dos projetos complementares, considerando que a empresa
Topocart Ltda havia sido contratada para a atualização do projeto arquitetônico
e para compatibilizar projetos complementares que não existem (Proad
10.752/2016).
Todas essas contratações se darão, necessariamente, através de licitação.
Os termos de referência que subsidiarão a elaboração de editais para a
contratação da recuperação da estrutura e para a atualização dos projetos
complementares serão entregues até o final deste mês, com expectativa de
publicação de edital em março/2018.
Sobre este item é também oportuno e indispensável esclarecer detalhe que
vem passando despercebido, que trata do percentual de execução da obra do
módulo 4. Com efeito, a notícia de que 94% da construção do módulo 4 foi
executada é relativa e, na prática, torna ainda mais difícil a sua conclusão.
Explico: o módulo 4 foi idealizado como um dos 4 prédios administrativos que
compõem o complexo e deveriam operar quando do funcionamento completo
de todos os prédios.
Ocorre que a Administração optou por construí-lo isoladamente, com a
justificativa da escassez de recurso para o início da obra completa, mas não
previu os equipamentos que colocariam tal módulo em funcionamento, já que a
estrutura, a saber, subestação elétrica, esgotamento sanitário, sala cofre, etc
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compunha o complexo. Dessa forma, os 94% executados se referem à
construção do módulo 4 sem colocá-lo em funcionamento, sem olvidar dos
itens que foram suprimidos no início da contratação e parcialmente restituídos
quando da assinatura do 3º termo aditivo ao contrato com a Construtora Cinzel,
informações essas que são do conhecimento do TCU e do CSJT.
Nem o acesso ao imóvel está garantido de forma definitiva até a presente data.
O que existe é uma rampa metálica colocada de forma precária quando da
construção do prédio, com o fim de viabilizar a entrada de material para a
construção, e que permanece no local. Indispensável e oportuno, diante das
informações aqui carreadas, s.m.j., a visita dos doutos Desembargadores desta
Corte ao imóvel.
Os termos de referência a que me referi anteriormente agora consideram a
necessidade de funcionamento autônomo do módulo. Para tanto, estão sendo
estudados os meios e a forma de construção para instalação de toda essa
estrutura de apoio.

5. CUSTO DA OBRA
Levando-se em consideração a área de construção prevista originalmente para
todo o complexo, da ordem de 122.000 m², buscou-se na atualização do
programa de necessidades a certificação de que essa área é realmente
necessária. Como dito anteriormente, a dinâmica dos acontecimentos
(evolução tecnológica, teletrabalho, EC 95/16, alteração dos processos de
trabalho etc) nos obriga a racionalizar os investimentos, notadamente em
tempos de escassez e contingenciamentos orçamentários já sinalizados
formalmente, os quais não podem passar despercebidos, sob pena de
responsabilidade funcional e patrimonial do gestor público.
Nesse contexto, ainda que fosse possível acreditar na sorte, o estudo de
viabilidade técnica-econômica-ambiental, cuja elaboração foi determinada pelo
TCU e CSJT, é o documento apto a atestar sobre a razoabilidade e
proporcionalidade dessa investida.
A última atualização do custo da obra, datada de 01/02/2018, com as ressalvas
da equipe de engenharia dedicada, indica que serão necessários
R$ 468.554.921,86 (Doc. anexo), sem considerar as surpresas que uma
licitação e uma contratação desse porte acarretam. Mas salta aos olhos outra
informação carreada pela área de engenharia, anexada de praxe nos planos de
obras anuais, que trata das áreas construídas e úteis (documento anexo),
informação esta que foi submetida à comissão responsável pela atualização do
programa de necessidade, qual seja, o aproveitamento entre uma e outra área.
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Com efeito, verifica-se que, enquanto nos demais imóveis deste Tribunal há um
aproveitamento de 90% da área construída, em média, verifica-se que no caso
do módulo 4 no CAB a área construída é de 5.845,85m² e a área útil de
3.020,43m², ou seja, em razão da disposição arquitetônica idealizada só será
possível utilizar 51,67% da construção que se almeja.
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Na prática, este item define, sem a possibilidade de discussões derredor da
aceitação ou não do projeto originalmente concebido, os rumos da construção.
A realidade posta no PPA (Proposta Plurianual), LOA (Lei de Execução
Orçamentária) e Emenda Constitucional n. 95/16, em especial, se não
resolvem a celeuma, dá o exato limite que deve ser observado pelo gestor
público para a sua deliberação e encaminhamento.
Imperioso tratar o assunto como a técnica exige, principalmente em razão dos
efeitos impositivos trazidos pela EC 95/16. A falta de informação, data máxima
vênia, compromete a verdadeira dimensão a ser considerada pelo mesmo
colegiado que chancelou a continuidade da obra a quem insisto, na condição
de ordenador da despesa delegado deste Tribunal, deve ser alimentado com
informações
claras
haja
vista
as
responsabilidades
envolvidas.
Independentemente
da
viabilidade
técnica-econômica-ambiental
que
porventura exsurja para continuidade da obra na concepção original, estamos
diante de um obstáculo intransponível. A obra, em tese, é da ordem de
468.554.921,86 (quatrocentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e
cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos)
e não temos recurso para a sua realização. É fato. Hoje, de acordo com a LOA
estão disponíveis R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) para 2018 e
R$ 143.707.350,68(cento e quarenta e três milhões, setecentos e sete mil,
trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), que estão sendo
disponibilizados em 24 parcelas de R$ 5.987.806,28 (cinco milhões,
novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos)
a partir de janeiro/18, mas que por conta dos limites orçamentários impostos
pela Emenda 95/16 não iremos dispor para utilização, imediatamente. Vale
dizer, só poderemos executar os R$ 70.000.000,00 se tivermos concluído a
licitação este ano e iniciado a obra para aproveitamento do saldo em 2019; os
limites introduzidos pela EC 95/16, para 2019, por sua vez, autorizam apenas o
valor do limite referente ao exercício imediatamente anterior, corrigido pela
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. A fortiori,
só poderemos pleitear o incremento necessário à continuidade da obra em
2019, em tese iniciada em 2018, se tivermos condições de demonstrar a
exequibilidade da mesma.
Por outro lado, se não tivermos condições de defender e demonstrar a
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utilização dos recursos que hoje são vinculados ao TRT5 por conta do distrato
com a CAIXA, outros Tribunais que estão diligenciando no sentido de adquirir
imóvel em 2018 e 2019, acabarão sendo beneficiados com esses mesmos
recursos hoje vinculados ao TRT5. Ao longo do exercício de 2017 lançaram
mão da alternativa da aquisição de equipamento pronto, ao invés da
construção, e foram bem-sucedidos o TRT1, TRT9 e TRT12, sendo que, o
primeiro, com recursos do TRT5.
Pretende-se com estas informações simplificar o que as rubricas orçamentárias
normalmente dificultam, pelo menos para aqueles que não têm familiaridade
com o tema. Se a solução for a aquisição de imóvel, ainda assim a caminhada
não será fácil, haja vista as janelas orçamentárias próprias, em período restrito
para adequação das ações (créditos adicionais) e o trabalho corpo-a-corpo
junto ao CSJT sobre a viabilidade de eventual solução. Afinal, em tempos de
escassez e exploração negativa da mídia tudo deve ser muito bem
demonstrado.
7. PLANO DE MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE
Talvez seja este item o de maior dificuldade de quantificação para fins de
projeção da despesa e planejamento orçamentário. A construção do módulo 4
se revelou um verdadeiro laboratório para identificação das falhas de projeto e
construção, estas que naturalmente serão enfrentadas ao longo da execução
do restante do complexo, apesar dos ajustes promovidos que atenuaram tais
distorções. Vale a pena registrar que o relatório elaborado pela empresa Full
Estruturas Ltda, Proad. 6785/2017 sinaliza problemas na resistência da
estrutura que poderiam ter sido evitados com o tratamento adequado das
chapas de aço antes da montagem; da mesma forma, estamos tendo muita
dificuldade para realizar os testes das bombas d'água em razão da
insalubridade do ambiente para manutenção e da localização das mesmas; a
disposição dos brises circulares e a sua incapacidade de suporte de carga para
a realização de limpeza externa em ambiente agressivo que exige manutenção
permanente; a falta de estanqueidade aferida nas esquadrias de todo o imóvel,
contornada precariamente após ajustes no projeto e na montagem, etc. Estas e
tantas outras são, certamente, questões preocupantes para um futuro incerto.
É de se preocupar, outrossim, com o tamanho do complexo (122.000m²) cuja
manutenção, considerando a área atual de todos os imóveis da capital
(40.000m²-aproximadamente) implicará o custo muito maior simplesmente pela
sua dimensão, sem contar a especialização para alguns serviços,
independentemente da tecnologia aplicada. Refiro-me aqui, por exemplo, ao
contrato de limpeza, cuja premissa normativa remete a área. Há que se
ponderar, ainda, sobre o plano de segurança institucional, que não dispensa a
segurança humana nos andares, notadamente nos andares das varas, das
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salas de sessões e em outros locais considerados estratégicos e que, no caso
do projeto em comento, implicará um investimento muito maior na contratação
de terceirizados, além do monitoramento eletrônico.
O que se tem percebido dos trabalhos da comissão incumbida da atualização
do programa de necessidades é que, a depender da disposição arquitetônica
dos imóveis que compõem o complexo, a área em m² poderia ser reduzida
consideravelmente. Prova disso são os atuais 40.000m² que correspondem aos
atuais 4 prédios da capital que, se estivessem juntos, menos áreas de
circulação, menos entradas, etc, implicariam menos área para um
funcionamento adequado.
O fato é que não há estudo sobre plano de manutenção para as futuras
instalações do complexo da nova sede do TRT5 no CAB, na forma
originalmente prevista.
8. PLANO DE MANUTENÇÃO ATUAL DOS IMÓVEIS DA CAPITAL
Se há dúvidas sobre a manutenção que se pretende em relação a novo
complexo, bem assim a sua quantificação para fins de planejamento
orçamentário e responsabilidade fiscal, o mesmo não ocorre em relação aos
imóveis da capital, em especial o Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira,
o Fórum Ministro Carlos Coqueijo Costa e o Edifício Presidente Médici. Com
efeito, não há nenhuma dúvida sobre o estado em que se encontram esses
prédios. Isto é, têm suas estruturas antigas, ultrapassadas do ponto de vista da
segurança das instalações e em muitas situações deterioradas pondo em risco
a integridade das pessoas e do próprio patrimônio.
Só a título de exemplo trago à baila a situação das tubulações de água e de
refrigeração do Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira, que não raras
vezes se mostram apodrecidas e com vazamento; os elevadores que já
passaram por duas intervenções importantes do ponto de vista estrutural e de
investimento, agravadas pela inexistência de peças no mercado; a subestação
elétrica que necessita de uma intervenção para atualização radical dos
equipamentos, ainda não realizada por receio das consequências dessa
intervenção; a rede de tubulação subterrânea entroncada com a rede ainda
mais antiga do bairro do Comércio, susceptível a pragas. Devo salientar que já
houve interdição da vigilância sanitária, por 30 dias, nesse imóvel, haja vista
suposições relacionadas a aplicação de produtos tóxicos contra pragas.
Também a título de exemplo, no Fórum Ministro Carlos Coqueijo Costa, faço
referência a todo o telhado do imóvel, reparado por tantas vezes e, diga-se de
passagem, construído de forma irregular desde o seu início, porquanto não
previsto o funcionamento do 6º andar. Inúmeros reparos artesanais estão lá
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para serem observados, passíveis de condenação técnica; recentemente foi
necessária a contratação emergencial de empresa durante o recesso
2107/2018 para a retirada dos brises que, há quase dois anos tinha indicativo
técnico de retirada sob pena de despencarem justamente na área de acesso
principal ao prédio. Com a retirada desses brises, completamente enferrujados,
estamos tendo que reavaliar as condições de segurança das calhas de chuva
que estavam sobre os mesmos brises que, por sua vez, compõem o telhado
mencionado. O fato é que, para a recuperação do telhado será necessária a
interdição de todo o 6º andar e, consequentemente, acomodação de todos os
gabinetes, não se sabe onde!
Em uma situação ou em outra, o importante é que se tenha uma definição
sobre os rumos que se pretende para o empreendimento da nova sede, de
modo a viabilizar a manutenção planejada dos atuais prédios da capital de
forma eficiente e sem surpresas, caso não seja possível ou se retarde a
transferência para outro local. Mister se faz registrar que, em muitos casos
essa manutenção requer a intervenção da equipe de engenharia, considerando
a gravidade do problema e a limitação técnica da equipe de manutenção
representada pela Coordenadoria de Conservação e Limpeza, habilitada para
soluções ordinárias. Ocorre que de um total de 6 engenheiros 3 continuam
dedicados aos trabalhos da nova sede, além de 01 arquiteto, e os demais
atendem às demandas de todo o Estado, inclusive elaborando termos de
referência e fiscalizando obras em andamento.

9. ESTACIONAMENTO
A falta de estacionamento é outro problema crônico enfrentado pela
Administração, muitas vezes assumindo riscos desnecessários. Atualmente
contamos com 35 vagas de garagem do Fórum do Comércio, 29 vagas de
garagem no Edifício Presidente Médici e 181 vagas de Garagem no Fórum
Coqueijo Costa, perfazendo 245 vagas. Utilizamos ainda, com autorização
precária da Secretaria de Patrimônio da União 84 vagas localizadas no bairro
do Comércio. Ocorre que, além do estacionamento cedido ao TRT5, com
exclusividade, damos segurança a outro estacionamento compartilhado com a
Receita Federal, simplesmente porque usamos 15 das cerca de 60 vagas
existentes, assumindo os riscos relacionados à segurança de todos os veículos
que ali estacionam. Neste caso, mesmo com o esforço de manter a limpeza e a
conservação do ambiente, nos deparamos a todo instante com depredações
causadas por delinquentes locais o que implica reparos, custos e outros
desgastes correlatos. Demais disso, torna-se necessário o deslocamento de
seguranças para vários pontos, ao mesmo tempo, para tratar desse assunto,
descobrindo postos cuja necessidade é muito mais relevante.
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10. CONSTATAÇÕES
Pretende-se com este documento, de forma simplificada, didática e coerente,
demonstrar quão importante e delicada é a tomada de decisão que a
Administração precisa assumir no que diz respeito ao engessamento da ideia
de construção da nova sede do TRT5 no CAB, com o propósito da execução do
projeto originalmente aprovado. Nem todos os problemas relacionados à
construção do complexo e da situação estrutural dos prédios atuais foram aqui
dispostos, mas o suficiente para ensejar uma atenção maior para o futuro deste
Tribunal, considerando a eficiência propagada, as responsabilidades envolvidas
e a opinião pública. Se há dez anos as estruturas dos imóveis da capital
permitiam discussões infindáveis, testes de laboratório, desenvolvimento de
teses sobre os projetos, ações judiciais, etc, acerca da nova sede do TRT5, o
fato é que, agora, uma solução deve ser posta.
Avulta imperioso também, s.m.j., envolver os juízes de primeiro grau, que
militam no Fórum do Comércio, notadamente os que passaram pela Diretoria
da unidade e enfrentam essas adversidades.
Não faltam sinais do TCU e do CSJT sobre a expectativa de resolução desse
assunto; da mesma forma, as cifras envolvidas com a execução do projeto
original dão cabo de inviabilizar o empreendimento diante da situação
orçamentária do país, traduzida em cortes sucessivos e amarras cujo
fundamento é a Emenda Constitucional 95/2016.
Desde 07/11/2017 a Administração vem buscando dados objetivos para
subsidiar qualquer que seja a solução que venha a ser escolhida. Com efeito,
somente a atualização do Programa de Necessidades é que vai dar condição
de se contratar o estudo de viabilidade técnica-econômica-financeira do
empreendimento originalmente proposto, reiteradamente exigido pelos órgãos
fiscalizadores. Mas questiona-se com base em puro silogismo se será
necessário perder-se mais tempo, recursos humanos e financeiros no
desenvolvimento de termo de referência, licitação e remuneração de tal serviço,
se é certo que não há recursos para a obra e se os espaços antes pensados
não são mais necessários. Sem qualquer estudo de viabilidade é possível
enxergar a desproporção entre os valores disponíveis e os necessários para a
construção do complexo na sua forma original assim também o percentual de
área útil considerando a área construída, esta da ordem de 51% como acima
exposto.
O argumento de que o valor investido no módulo 4 (construção + projetos com
as empresas Habitat e Topocart para todo o complexo, ambos por
inexigibilidade de licitação), da ordem de 31 milhões de reais, justificaria a
continuidade do empreendimento sob o mesmo escopo, ainda que ao fim e ao
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cabo a obra custasse algo em torno de 0,5 bilhão de reais parece
demasiadamente frágil se contraposto a uma outra solução que, mesmo
considerado o investimento inicial, se encaixasse na disponibilidade
orçamentária e financeira pretensamente existente, vislumbrada neste
momento. A expressão “pretensamente” se justifica porque mesmo que a
Administração autorizasse a busca de alternativa, qualquer que seja ela, para a
solução definitiva do impasse, ainda assim terá de estar atenta às janelas
orçamentárias para remanejamento de verbas e fazer gestão junto ao CSJT até
aprovação dos novos limites em julho/18, para então certificar-se da sua
execução em 2019. Trata-se de tarefa das mais árduas, saliente-se, e teria de
ser tomada até março/2018, época dos referidos remanejamentos.
É indispensável desqualificar a premissa de que se perderiam 31 milhões de
reais já investidos. Com efeito, não há se falar nessa perda, primeiro por que o
módulo 4 será concluído, segundo porque o projeto contratado com o Habitat
para todo o complexo, inclui o módulo 4. Objetivamente, estar-se-ia
desperdiçando um valor proporcional do investimento de 6,5 milhões aplicados
em projetos. De modo que, o discurso de que, uma vez iniciada a obra deve
ser terminado o complexo a todo custo não deve prosperar se, por acaso,
alguma alternativa que ponha fim à questão e cujo preço seja muito inferior
resultar um investimento total mais econômico e eficiente. Indo mais a fundo no
exemplo, seria melhor desconsiderar os 6,5 milhões de reais investidos nos
projetos e gastar mais 200 milhões reais para por fim à questão, do que
considerar os mesmos 6,5 milhões de reais e ainda gastar quase 0,5 bilhão de
reais para construir o restante do complexo.
A propósito do tema e considerando tratar-se de solução que decorre
necessariamente da gestão, trago à baila a conhecida Teoria da Armadilha dos
Custos Perdidos - Sunk Cost Trap -, difundida entre investidores profissionais
de todo o mundo, segundo a qual, “Indivíduos, empresas e governos caem na
armadilha do custo afundado quando baseiam suas decisões no
comportamento passado e um desejo de não desperdiçar o tempo ou o
dinheiro que já gastaram, em vez de cortar suas perdas e tomar a decisão que
lhes daria o melhor resultado daqui para frente. As pessoas estão relutantes
em admitir, mesmo para si mesmas, que desperdiçaram recursos em uma
decisão passada. A mudança de direção é vista, talvez subconscientemente,
como a admissão de falhas. Como resultado, as pessoas tendem a manter o
curso ou mesmo investir recursos adicionais em uma decisão ruim em uma
tentativa inútil de tornar a decisão inicial exitosa...Para evitar a armadilha do
custo irrecuperável, considere apenas os custos e retornos futuros em vez do
investimento que já foi feito...” (Como você pode evitar a armadilha do custo
https://www.investopedia.com/ask/answers/041715/how-can-you-avoidafundado?
sunk-cost-trap.asp
ixzz55h1wmvAlInvestopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/041715/how-can-you-avoid-sunkcost-trap).
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11.ALTERNATIVAS
Considerando o que já sinalizam os estudos atinentes à atualização do
programa de necessidades, em especial a redução das áreas e a falta de
eficiência na utilização dos espaços e, por outro lado, o valor estimado para a
construção de todo o complexo e a inexistência de recursos para o suporte
dessa despesa, há que se pensar em alternativas que ponham fim ao problema.
Nesse sentido e trilhando caminhos percorridos por outros TRTs ao longo do
ano de 2017 e neste exercício, com o respaldo do CSJT, buscou-se identificar
equipamentos que, acredita-se, comportariam toda a estrutura do TRT5 (1º e 2º
graus, além da área administrativa).
A mudança de paradigma no que diz respeito à suficiência dos espaços e ao
limite de investimento, aliada ao momento econômico do país com arrocho
evidente sobre os imóveis, se traduzem numa “janela de oportunidade”.
Como dito anteriormente, é indispensável uma solução norteadora para a
questão até o primeiro período orçamentário, normalmente aberto entre março
e abril do exercício. Nesse sentido, buscou-se alternativas de espaços, nesta
capital, que pudessem abrigar toda a estrutura deste Tribunal e, como
consequência, foram apresentadas propostas de locação ou venda, sem
qualquer negociação, pelas seguintes instituições:
11.1. Aquisição de imóvel ou parte do imóvel EDIFÍCIO CIVIL TOWERS,
de propriedade da Construtora Cilvil Ltda, situado na Rua Arthur de
Azevedo Machado, 1225, Costa Azul, Salvador, Bahia, com ou sem as
adequações necessárias. Solução jurídica – aquisição, locação com
opção de compra ou built to suit, a depender da formatação da proposta e
ajustes orçamentários. (Proposta anexa)
11.2. Aquisição de imóvel ou parte do imóvel CENTRO EMPRESARIAL 2
DE JULHO, de propriedade da Fundação dos Economiários Federais –
Funcef e da Sertenge Ltda, localizado na Avenida Paralela, com ou sem
adequações necessárias. Solução – aquisição, locação com opção de
compra ou Built to suit, a depender da formatação da proposta e ajustes
orçamentários. (Proposta anexa)
Em qualquer hipótese a avaliação dos imóveis deverá ser submetida ou
realizada pela Caixa Econômica Federal.
11.3. VANTAGENS
11.3.1. funcionamento do TRT5 em um só lugar (1º grau, 2º grau e
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área administrativa);
11.3.2. redução dos custos com os contratos de terceirização
(vigilância, limpeza, manutenção predial, mensageiros, carregadores,
ascensoristas e motoristas);
11.3.3. redução dos custos com a frota de veículos e combustível;
11.3.4. redução dos custos com água, luz e telefone;
11.3.5. aprimoramento da logística de segurança institucional;
11.3.6. redução dos custos com materiais destinados à manutenção
predial;
11.3.7. melhoria das condições de trabalho;
11.3.8. maior número de vagas para estacionamento para
magistrados, servidores e advogados;
11.3.9. redimensionamento das atividades da área engenharia;
11.3.10. existência de procedimento formalmente definido pelo CSJT
para aquisição de imóvel;
11.3.11. desnecessária a realização de estudo de viabilidade técnicaeconômica-ambiental da construção;
11.3.12. desnecessária a realização de licitação para a construção;
11.3.13. desnecessária a realização da construção;
11.3.14. desnecessário o desenvolvimento de plano de manutenção
especial para o complexo em estrutura metálica;
11.3.15. instalação e funcionamento da nova sede em menor tempo;
11.3.16. adequação dos custos de funcionamento em 2020 de forma
não traumática apesar dos efeitos da Emenda Constitucional
95/2016.
11.3.17. estruturas que permitem movimento diário de pessoas,
compatível com a realidade do TRT5;
11.3.18. redução dos custos com contratos de aluguel com os
imóveis da capital (Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira e
arquivo judicial).
11.4. Fundamento Legal.
11.4.1. Lei 8.666/1993
11.4.2. Lei 8.245/1991
11.4.3. Lei 12.462/2011
11.4.4. Resolução CSJT 70/2010
11.5. Fundamento Jurisprudencial
11.5.1. Acórdão TCU n.1.301/2013 – Plenário
11.5.2. Parecer Advocacia Geral da União 01//2013/CPLC/PGF
(Processo 00407.001847/2013-61)
11.6. Doutrina
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11.6.1.BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Obra Pública a Custo
Zero (Instrumentos jurídicos para realização de obras públicas a
custo financeiro zero).Revista Trimestral de Direito Público –RTDP.
11.6.2. MOREIRA, Camila Ramos. Built to suit: particularidades e a
Lei 12.744/2012.Revista de Direito Imobiliário, vol. 78, p. 125150,Jan -Jun / 2015.
11.6.3. SCAVONE JÚNIOR, Luiz Antônio. Contrato “built-to-suit” e a
Lei
do
Inquilinato.
Disponível
em:
http://www.scavone.adv.br/contrato-built-to-suit-e-a-lei-doinquilinato.html. Acesso em 22/12/2015.
Por ora, o que a Administração tem em relação a essas alternativas são
apenas propostas de interesse na negociação, considerando, principalmente,
que não há autorização do Tribunal Pleno em sentido contrário ao da
construção de todo o complexo no Centro Administrativo da Bahia, que nos
permita estabelecer tratativas formais com quem quer que seja.
12. DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS ATUALMENTE UTILIZADOS PELO TRT5
12.1. Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira – alugado. Devolução
ao proprietário.
12.2. Arquivo Judicial – alugado. Devolução ao proprietário após a
conclusão do módulo 4, no CAB.
12.3. Fóruns Ministro Carlos Coqueijo Costa e Presidente Médici –
propriedade da União. Estabelecer tratativas com a Secretaria de
Patrimônio da União quanto à destinação, levando-se em conta a
existência de possíveis interessados.
12.4. Módulo 4, no CAB – recuperação estrutural e início das adaptações
previstas para 2018 e conclusão em 2019.
12.5. Área destinada ao restante do complexo no CAB – Estabelecer
tratativas com a Secretaria de Patrimônio da União e Governo do Estado,
considerando as relações existentes.
13. CONCLUSÃO
A apresentação, como dito inicialmente, tem o objetivo de levar de maneira
inteligível todas as informações afetas à construção da nova sede do TRT5 no
CAB. Estão demonstrados a insuficiência de recurso para a construção tão
almejada; a redução drástica dos espaços necessários ao funcionamento desta
Especializada; a existência de modelos de alternativas que propiciam a solução
do impasse; o fundamento legal, doutrinário e jurisprudencial para o
encaminhamento de soluções que ultrapassam a premissa da construção,
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exclusivamente; a efetividade traduzida na eficiência e eficácia da solução,
apesar dos investimentos já aplicados, além da adequação orçamentária e
financeira do custeio por efeito da Emenda Constitucional 95/2016.
Com isso, espera-se tão somente autorização do Tribunal Pleno que permita a
realização de ações construtivas ou não na busca de solução definitiva para a
instalação da nova sede do TRT5, seja no CAB ou em qualquer lugar que
atenda os requisitos para funcionamento adequado deste Órgão.
14. ANEXOS
14.1. Anexo I 14.2. Anexo II –
14.3. Anexo III 14.4. Anexo IV –
14.5. Anexo V –
14.6. Anexo VI –

Ata de Sessão Extraordinária – 08/04/2013
Ofício CSJT.SG.CCAUD N 111/2017
Ofício CSJT.SG.CCAUD N 146/2017
Ofício DG TRT5 135/2017
Ato TRT5 433/2017 e Ato 459/2017
Proposta de Projeto – Revisão do Programa de Necessidades
para a construção da nova sede do TRT5
14.7. Anexo VII – Plano Integrado do Projeto
14.8. Anexo VIII – Ofício DG TRT5 1515/2017 – Secretaria de Desenvolvimento
Urbano
14.9. Anexo IX – Estimativa de custo para a construção do complexo e do módulo
4 no CAB
14.10. Anexo X – Área construída x área útil dos imóveis do TRT5
14.11. Anexo XI – Relatório de vistoria sobre as estruturas do módulo 4 elaborado
pela empresa Full Estrutura (Proad 6785/2017)
14.12. Anexo XII – Termo de distrato entre a CAIXA e o TRT5
14.13. Anexo XIII – Correspondência da empresa Topocart LTDA
14.14. Anexo XIV –
Espelhos das ações orçamentárias
14.15. Anexo XV - Emenda Constitucional 95/2016
14.16. Anexo XVI –
Proposta de alocação das unidades no módulo 4
14.17. Anexo XVII –
Informe sobre a validação da revisão do programa de
necessidades do complexo
14.18. Anexo XVIII –
Proposta de negociação da empresa Construtora Civil Ltda
14.19. Anexo XIX- Proposta de negociação da empresa Sertenge Ltda e Funcef

Respeitosamente,
Tarcísio Filgueiras
Diretor-Geral
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Disponibilização: segunda-feira, 19 de março 2018.

Órgão Especial

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
PRESIDENTE
Desembargadora do Trabalho

MARIA DE LOURDES LINHARES LIMA DE OLIVEIRA

VICE-PRESIDENTE
Desembargadora do Trabalho

DÉBORA MARIA LIMA MACHADO

CORREGEDORA REGIONAL
Desembargadora do Trabalho

DALILA NASCIMENTO ANDRADE

VICE-CORREGEDORA REGIONAL
Desembargadora do Trabalho
MARIZETE MENEZES CORRÊA

DIRETOR-GERAL
Tarcísio José Filgueiras dos Reis
SECRETÁRIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
Sílvia Renata Rocha Pereira
SECRETÁRIA-GERAL JUDICIÁRIO
Manuela Rocha Barbosa de Menezes

O Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região,
em sua 2ª Sessão Ordinária, realizada no dia 12 de março de 2018,
sob a Presidência da Excelentíssima Desembargadora Maria de
Lourdes Linhares, deliberou sobre as matérias administrativas abaixo
relacionadas, nos seguintes termos:
Proad nº 2241/2018: por unanimidade, DEFERIR o requerimento da
Excelentíssima Desembargadora Léa Reis Nunes de exclusão de
suas férias anteriormente concedidas para gozo a partir de 7/5/2018,
correspondentes ao segundo período do exercício de 2017, com o
consequente não pagamento do respectivo abono de 1/3.
Proad nº 2297/2018: por unanimidade, DEFERIR o requerimento da
Excelentíssima Desembargadora Ivana Mércia Nilo de Magaldi de
concessão de 30 dias de férias, correspondentes ao primeiro período
de 2018, para gozo a partir de 16 de maio de 2018, acrescidas de
antecipação salarial.
Proad nº 2296/2018: por unanimidade, DEFERIR o requerimento do
Excelentíssimo Desembargador Norberto Frerichs de alteração de
suas férias anteriormente concedidas, por 30 dias, a partir de 2/4/2018,
referentes ao segundo período do exercício de 2017, para que passem
a ter início em 16 de abril de 2018.

Endereço: Rua Bela Vista do Cabral, 121 - Nazaré
40055-000 - Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3319.7070
Diagramação: Seção de Mídias Grá¿cas do TRT5
E-mail: gra¿ca@trt5.jus.br

Atos da Presidência

ATOS
(PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA D.O.U., EDIÇÃO DE 20/03/2018)

Tribunal Pleno

O Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, reunido em
composição plena, em sua 1ª Sessão Ordinária, realizada ao décimo
segundo dia do mês de março do ano de 2018, sob a presidência
da Excelentíssima Senhora Desembargadora do Trabalho Maria de
Lourdes Linhares, deliberou sobre a matéria administrativa abaixo
relacionada, nos seguintes termos:
Proad nº 11835/2017: por maioria, não prosseguir com a obra da
construção da nova sede do TRT no Centro Administrativo da Bahia,
exceto o Módulo IV, já iniciado, que deverá ser concluído, devendo
ainda ser providenciado estudo para adoção de medidas alternativas
para alocação de todo o Tribunal em outra edi¿cação; vencidos os
Excelentíssimos Desembargadores Débora Machado, Esequias de
Oliveira, Nélia Neves, Ivana Magaldi, Renato Simões, Humberto Machado,
Margareth Costa e Pires Ribeiro, que votaram pela continuidade da obra
da nova sede do TRT5 no Centro Administrativo da Bahia, tendo ainda
os Excelentíssimos Desembargadores Débora Machado, Esequias de
Oliveira, Ivana Magaldi, Renato Simões, Humberto Machado e Margareth
Costa sugerido que fossem feitas adaptações e correções do projeto
à nova realidade do TRT5; vencidas ainda as Desembargadoras Ana
Lúcia Bezerra e Maria Adna Aguiar, que votaram pela rejeição da matéria
administrativa.

90/2018-A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA QUINTA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
considerando o que consta do processo de matéria administrativa
autuado sob nº 15195/2017 PROAD; RESOLVE: Aposentar o servidor
GILSON DO AMPARO CERQUEIRA, por invalidez, com proventos
proporcionais, no cargo de Técnico Judiciário/Administrativa, Classe C,
Padrão 13 (Lei nº 12.774/2012), com fundamento no art. 40, §1o, inciso I,
da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
41/2003, combinado com o art. 6º-A da EC nº 41/2003, acrescido pela EC
nº 70/2012, artigo 186, inciso I, da Lei nº 8.112/90 e vantagens previstas
nos artigos 62 da Lei 8.112/90 e 3º da Lei 8.911/94 (revogado pela Lei
9.527/97, mas cujos atos praticados foram convalidados pela Lei 9.624/98),
com a remuneração do cargo efetivo, extensão de vantagens e paridade.
88/2018-A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA QUINTA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
considerando o que consta do processo de matéria administrativa autuado
sob nº 15617/2017 PROAD; RESOLVE: Aposentar o servidor JAYME
RAMOS DE QUEIROZ FILHO, com proventos integrais, no cargo da
Categoria Funcional de Técnico Judiciário/Administrativa, Classe C,
Padrão 13 (Lei nº 12.774/12), com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional 47/2015, e vantagens previstas no art. 62 da Lei nº 8.112/90,
combinado com o art. 3º da Lei 8.911/94 (revogado pela Lei 9.527/97, mas
cujos atos praticados foram convalidados pela Lei 9.624/98).
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P
Área

Valor unitário

Qte.vaga/tu
rma

Valor Capacitação

R$ 2.665,00

Com Enfoque em Gestão de Riscos e Combate à Fraude e à
Corrupção

ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA

Modalidade

Previsão de
Diárias

Previsão de
Passagens

Carga Horária

Local

Período

Empresa

Participantes

TREINAMENTOS
Seminário de Fiscalização e Gestão de Contratos de Obras –

ENGENHARIA ELÉTRICA

TOTAL

PLANO DE CAPACITAÇÃO - NEA - Núcleo de Engenharia e Arquitetura 2018

OBRAS PÚBLICAS -PRINCIPAIS ASPECTOS POLÊMICOS E BOAS
PRÁTICAS PARA OTIMIZAÇÃO DO CUSTO, QUALIDADE E PRAZO DA
OBRA

6º Seminário Brasileiro de Obras Públicas
Obras e Serviços de Engenharia ( Licitação, Contratação, Gestão e
Fiscalização)

1

R$ 10.660,00

1

R$ 4.580,00
2

R$ 3.290,00
1

R$ 9.870,00
3

R$ 2.790,00
1

R$ 8.370,00
3

R$ 1.480,00
1

Planejamento e Gerenciamento de Obras

1

participante

4

R$ 2.290,00

Orçamento e Cálculos do Custo de Obras

Passagem
Presencial 3 diárias p/pessoa
ida/volta por

R$ 4.440,00

Passagem
Presencial 2 diárias p/pessoa
ida/volta por
participante
Passagem
ida/volta por
Presencial 3 diárias p/pessoa
participante
Passagem
2 diárias
ida/volta por
Presencial
p/pessoa
participante
Presencial Não se aplica

26 a 28 MarçoCON
2018 Treinamentos

Recife/PE

12 e 13
Abril/2018

INOVE

PROAD nº 2626/2018

Brasília/DF

23 a 25
Abril/2018

INOVE

PROAD nº 2595/2018

Campo Grande/MS

09 e 10
Julho/2018

LICIDATA

Salvador/BA

a programar

Salvador/BA

a programar

16

24

16

16
R$ 4.440,00

Presencial Não se aplica

Não se aplica

3

16

Acessibilidade Aplicada NBR 9050 NBR 16537

1

R$ 1.100,00

2

R$ 2.200,00

Presencial Não se aplica

Não se aplica

Salvador/BA

a programar

Vistorias e Inspeção Predial
Curso de Engenharia Diagnóstica, Patologia e Recuperação das
Estruturas de Concreto

1

R$ 800,00

3

R$ 2.400,00

Presencial Não se aplica

Não se aplica

Savador/BA

a programar

1

R$ 800,00

R$ 1.600,00

Presencial Não se aplica

Não se aplica

Savador/BA

a programar

Manutenção Predial

1

R$ 900,00

R$ 1.800,00

Presencial Não se aplica

Não se aplica

Savador/BA

a programar

Dimensionamento e Elaboração de Projeto de Combate a Incêndio e
Pânico - HYDROS

1

R$ 1.600,00

Presencial Não se aplica

Não se aplica

Savador/BA

a programar

Avaliação de Imóveis por Inferência Estatística- Módulo Avançado

1

R$ 2.400,00

Presencial Não se aplica

Não se aplica

Savador/BA

a programar

Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

1

Curso Completo Integrador e Instalador Solar 2 dias

VII CBENS - Congresso Brasileiro de Energia Solar

R$ 800,00
R$ 1.200,00

2
2
2
2
2

R$ 3.600,00

Presencial Não se aplica

Não se aplica

16 h.

Salvador/BA

07 a 09
TEL
Março/2018 Termotécnica

PROAD nº 1840/2018

R$ 1.390,00

2

R$ 2.780,00

Presencial Não se aplica

Não se aplica

16 h

Salvador/BA

LGL Solar
27 e 28 Treinamento
Março/2018 s

PROAD nº 1836/2018

R$ 2.000,00

1

R$ 2.000,00

Passagem
ida/volta por
Presencial 4 diárias p/pessoa
participante

32

Gramado/RS

R$ 1.000,00

Passagem
Presencial 3 diárias p/pessoa
ida/volta por

24

Sáo Paulo/SP

R$ 4.000,00

participante
Passagem
ida/volta por

40

São Paulo/SP

1

R$ 1.000,00

1

1
Telecomunicações Cabeamento Estruturado

1

Pedro
Tavares
Neto
Pedro
Tavares
Neto

R$ 1.800,00

1

ENIE + Eletrotec SHOW + Inter SOLAR

PROAD nº 1658/2018

24

Não se aplica

3
R$ 1.480,00

Foz do Iguaçu/PR

R$ 2.000,00

2

1
TOTAL:

R$ 67.740,00

Presencial

17 a
20ABRIL/2018

28 a
30AGO/2018
a programar

ABENS
Aranda
Eventos e
Congressos
Furukawa

PROAD nº 2315/2018
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