
Seja bem vindo 
ao canteiro de obras 

do TRT da 13ª Região

      
e demais unidades da Justiça do 
Trabalho da Paraíba para constatar que 
a 13ª Região se transformou em um 
verdadeiro canteiro de obras. São 
ações de grande porte, como a 
construção da nova sede do Fórum 
Maximiano Figueiredo, em João 
Pessoa, reformas nas Varas do 
Trabalho no interior e um volume 
considerável de serviços implantados 
na sede do TRT. 

asta percorrer o prédio-sede Quando assumiu a Presidência 
do Tribunal do Trabalho, em janeiro de 
2009, o desembargador Edvaldo de 
Andrade apresentou à sociedade um 
Plano de Gestão com metas para 
executar durante o biênio. Essas ações 
estão se materializando.

Na BR 230, está sendo construída a 
nova sede do Fórum Maximiano 
Figueiredo; no edifício-sede, são 

destaques a troca do sistema de 
climatização, a instalação da sala- 
cofre, o reforço na subestação e a 
transformação do Centro de Vivência 
Juiz Gil Brandão Libânio em Sala de 
Sessões para uma das Turmas de 
Julgamento do Regional.

São obras que garantem 
modernização e agilidade para a 
Justiça do Trabalho.
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Novo Fórum do Trabalho

Você já pensou em uma obra de 
onde são retirados, por dia, cerca de trinta 
caminhões de terra? Nem pense que isso é 
impossível, pois está acontecendo na 
Justiça do Trabalho da Paraíba, na 

construção da sede do Fórum Maximiano 
Figueiredo, em João Pessoa. As obras 
estão na fase de fundação e será 

3
necessária a retirada de cerca de 15 mil m  
de terra. Segundo a Coordenadoria de 
Engenharia e Manutenção – Cema, 10 mil 

3 m de material já foram escavados e 

removidos.
A próxima etapa da obra é a 

construção das estacas de fundação. São, 
acreditem, 800 estacas, que vão consumir 

3 
1.500 m de concreto. O prédio será 
construído em estrutura de concreto 
armado e terá área total de 19.904,16 m².

Equipe do Cema

Frente da  Construção 
do novo Fórum Trabalho de 

escavação

Construção do Fórum 
da TRT 13ª Região



A Climatização

Na sede do TRT, todos os 
andares do prédio estão sendo 
reformados para troca do sistema de 
climatização. Alguns transtornos e 
desconfortos foram causados aos 
m a g i s t r a d o s ,  s e r v i d o r e s  e  
jurisdicionados, como barulho, poeira e 
muita metralha. Como a obra envolve 
extrema complexidade, ainda é possível 
perceber buracos no teto e nas paredes, 
com fios que se entrelaçam.

Um dos maiores desafios da 
administração foi tocar as obras e, ao 
mesmo tempo, manter a instituição 
funcionando plenamente, o que exigiu 
dedicação dos magistrados, diretores e 
servidores em todas as unidades. “Os 
percalços vividos são próprios de 
grandes obras, principalmente pela 
impossibilidade de se fechar o órgão”, 

Números que impressionam

O TRT está substituindo o sistema 
de climatização do edifício-sede por 
causa da queda gradual de rendimento dos 
equipamentos de refrigeração atuais. No 
novo sistema serão instalados 136 splits, 
que vão consumir, no total, cinco mil 
metros de tubulações elétricas, de gás e de 
drenos. É, realmente, uma obra 

disse o diretor-geral, Alexandre Gondim, 
reconhecendo o esforço de cada servidor, 
esclarecendo ainda que os serviços não se 
desenvolvem com maior celeridade 
porque a maioria das atividades está 
acontecendo fora do horário do 
expediente, no turno da noite e finais de 
semana. 

Dois setores, especialmente, estão 
trabalhando até a exaustão. É o caso da 
Cema – Coordenadoria de Engenharia e 
Manutenção e Serviços Gerais (Seção de 
Limpeza). Basta percorrer os corredores e 
setores do Regional para verificar a 
atuação e dedicação desses servidores e 
funcionários terceirizados. Estão se 
revezando, inclusive nos finais de 
semana, para manter os ambientes de 
t r a b a l h o  s e m p r e  p r o n t o s  p a r a  
funcionamento.

gigantesca, que envolve mais de 30 
profissionais, entre engenheiros, técnicos 
e operários, além da supervisão do pessoal 
da Cema.

De acordo com o coordenador da 
Cema, Roberto Mousinho de Brito, o 
novo sistema vai permitir uma economia 
de energia de, no mínimo, 20% em relação 
ao consumo atual. 

Buracos no teto:
fios que entrelação

Buracos na parede:
trabalho complexo

Proteção
da mobília

Trabalho árduoColocação dos
novos ‘splits’

Ação imediata



Sistema antigo: baixo rendimento

O sistema de refrigeração 
do edifício-sede do TRT, que está sendo 
substituído, está em funcionamento desde 
o ano de 1992, quando da inauguração do 
prédio, e já não vinha apresentando bom 
rendimento, especialmente nos meses 
mais quentes do ano, causando 
desconforto térmico. 

Sala-cofre

Se o Tribunal do Trabalho da 
Paraíba é pioneiro na implantação do 
processo sem papel, está buscando sair na 
frente também quando o assunto é 
segurança. O TRT paraibano é um dos 
poucos de seu porte, no Brasil, que 
contará com uma sala-cofre, equipamento 
que está sendo instalado no edifício-sede 
e que vai assegurar a continuidade dos 
serviços prestados à população, via 
internet, mesmo em caso de sinistros, 
como incêndio, inundação e até 
desabamento. O custo do equipamento 
ultrapassa R$ 1,8 milhão.

Essa sala-cofre funcionará como 
uma espécie de caixa preta de avião, 
mantendo intactas as informações que 

A Administração manteve 
gestões perante o Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho – CSJT e conseguiu 
recursos extraorçamentários para 
suportar a despesa com a execução dos 
serviços, haja vista que a estimativa dos 
custos exigia valores consideráveis que, 
por absoluta insuficiência, não podiam ser 
absorvidos pelo orçamento normal.

ficam lá dentro. É um espaço que abriga 
todos os equipamentos que armazenam os 
dados do Tribunal, como os processos 
eletrônicos, e possui os mais avançados 
recursos para preservar a integridade 
física das máquinas.

Segundo o diretor da Secretaria de 
Tecnologia da Informação, Max 
Frederico Guedes Pereira, os trabalhos 
deverão estar concluídos até o final do 
mês de junho.  

Local destinado a
nova sala-cofre

Projeto da sala-cofre

Edvaldo de Andrade:
“As ações estão se materializando”



As parcerias que tornaram possível a 
sala-cofre 

Uma ação histórica é responsável 
pela implantação da sala-cofre. Com 
o b s t i n a ç ã o  e  d e t e r m i n a ç ã o ,  a  
administração do TRT negociou com o 
Banco do Brasil o repasse mensal do 
percentual de 0,10 % dos depósitos 
judiciais. E mais: para viabilizar a 
instalação da sala-cofre, o Banco do 
Brasil, em importante parceria com o 
Tribunal, adiantou R$ 1,8 milhão, valor a 
ser compensado, mês a mês, dos repasses 
a que se obrigou por meio do convênio.

Convênio similar foi assinado com a 
Caixa Econômica Federal. Segundo o 
diretor-geral, Alexandre Gondim, na 
prática, tais convênios representam um 
aporte extraorçamentário de quase dois 
milhões de reais por ano, para despesas 
com a locação do Fórum Maximiano 
Figueiredo, amortização do adiantamento 
dos valores para a implantação sala-cofre 
e implementação de outras ações 
estratégicas.

Grupo gerador e nobreaks

Na área do processo eletrônico os 
desafios se renovam a cada dia e exigem 
ações de infraestrutura que, a princípio, 
não são observadas pelo usuário, como a 
sala-cofre, a ampliação da capacidade da 
subestação e a instalação de nobreaks e 
grupo gerador exclusivos para o sistema 
de informática. 

Os nobreaks e o novo grupo 
gerador são soluções de infraestrutura 
para prover o data center e a sala de 
sessões do Tribunal Pleno de energia e 
garantir o funcionamento de todos os 
serviços de tecnologia da informação, 
como portal de serviços, Suap, 
peticionamento eletrônico, em todos os 

momentos. Esses dois equipamentos 
foram doados pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho – CSJT e são dotados 
da tecnologia mais atualizada do 
momento.

Até então, o TRT tinha um só 
gerador, de 80 Kwa para atender os 
elevadores, a iluminação de emergência e 
todos os serviços de informática em caso 
de falta de energia. Agora, o gerador 
antigo atenderá aos serviços de 
emergência, e o novo, com 110 Kwa, 
ficará dedicado à área de informática, 
dando mais segurança ao prosseguimento 
dos serviços em caso de falta de energia.

Essas obras e serviços repre-
sentam, em suma, a continuidade do 
sistema de informática em qualquer 
situação e o fim dos sucessivos 
desligamentos do sistema, principalmente 
nos finais de semana, o que tanto 
incomodava os advogados. 

Em relação à potência instalada de 
energia, o TRT tinha dois trans-
formadores, cada um com 300 Kwa. 
Instalou mais um de 300 Kwa, 
aumentando em 50% a capacidade 
instalada. 

Esses serviços garantem a eficácia 
dos projetos na área de tecnologia da 
informação desenvolvidos pelo TRT da 
Paraíba, como o processo eletrônico.

Novo gerador 
de energia

Novo
nobreak

Quadro de segurança
da nova substação



Turmas de Julgamento -  Sala de 
Sessões 

Quanto maior o número de 
processos julgados, menos tempo o 
cidadão espera para ter sua questão 
judicial resolvida. Pode parecer uma 
afirmação óbvia demais. E é. É isso, 
porém, que o TRT está buscando. O 
Regional, que tem um dos menores 
prazos de julgamento em 2ª Instância do 
Brasil, quer melhorar ainda mais. Uma 
solução encontrada foi transformar o 
Centro de Vivência Juiz Gil Brandão 
Libânio em Sala de Sessões para as 
Turmas de Julgamento.

O Tribunal Regional do Trabalho é 
composto por oito desembargadores e 
tem duas Turmas de Julgamento. Como 
possui apenas um espaço para as sessões – 
o auditório do Tribunal Pleno –, quando a 
1ª Turma está reunida, a outra, por 
consequência, não pode funcionar.

Com a transformação do espaço 
em um miniplenário, as duas turmas 
poderão se reunir simultaneamente, 
aumentando o número de sessões por 
semana e, consequentemente, o número 
de processos julgados.

Além disso, quando ocioso, o 
espaço servirá para reuniões, palestras e 
cursos. A Sala de Sessões terá auditório, 
sala dos juízes, copa e banheiros. 

Varas do Trabalho

As obras de reforma das Varas do 
interior buscam a adequação à Lei de 
Acessibilidade, que regulamenta o 
atendimento às necessidades específicas 
de pessoas portadoras de deficiência. De 
acordo com Roberto Mousinho de Brito, 
as Varas estão recebendo novos banheiros 
e locais especiais para estacionamento, 
para beneficiar os portadores de 
necessidades especiais e os idosos 

usuários da Justiça do Trabalho. Além 
disso, várias unidades estão recebendo a 
manutenção predial, com reparos na 
cobertura e pintura dos prédios.

Os trabalhos foram concluídos em 
Santa Rita e Itabaiana, e, nas demais Varas 
do Trabalho do interior, com exceção de 
Campina Grande, as obras já começaram 
ou estão para começar. Até julho, os 
trabalhos estarão concluídos. 

Cema

A Cema – Coordenadoria de 
Manutenção e Engenharia, que tem como 
coordenador Roberto Mousinho de Brito, 
está executando, simultaneamente, 15 
obras em todo o estado. É uma grande 
correria. O ritmo de trabalho no setor, com 
apenas 19 servidores, é frenético, 
exigindo deslocamento para as várias 
unidades no interior do estado e plantões à 
noite e nos finais de semana na sede do 
TRT, quando a maior parte das obras é 
desenvolvida.

Novo espaço para
Sala de Sessões

Fachada da 
Vara de Santa Rita

Cordenador do Cema:
Roberto Mousinho de Brito
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