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Segurança no Judiciário Federal em pauta no TRF5

Lázaro Guimarães e Paulo Gadelha recebem Medalha do Mérito Eleitoral no TRE-PE

O presidente do TRF5, de-
sembargador federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, 

recebeu ontem (28), em seu gabi-
nete, a visita de Edmilton Gomes, 
presidente da Associação Nacio-
nal dos Agentes de Segurança do 
Judiciário Federal (Agelpoljus), 
Paulo Marcelino, diretor regional 
da Agelpoljus – RN, e Antônio 
Queiroz, diretor regional da Agel-
poljus – PE. A visita teve o obje-
tivo de discutir os aspectos da 
segurança no âmbito nacional e a 
implantação da Resolução nº 104 
do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), que dispõe sobre medidas 
administrativas para a segurança 
e a criação do Fundo Nacional de 
Segurança. Entre os pontos deba-
tidos, os 
visitantes 
destaca-
ram a im-
portância 
da padro-
nização 
das ativi-
dades e 
do porte 
de armas 
para os 

agentes de segurança do Judiciá-
rio Federal. 
Comissão de Segurança – De 
acordo com a Resolução 104, os 

tribunais 
deverão 
instituir 
uma Co-
missão 
de Se-
gurança 
perma-
nente, 
integra-
da por 
magis-

Os desembargadores federais 
Lázaro Guimarães e Paulo Ga-
delha vão receber a Medalha 
do Mérito Eleitoral Frei Caneca 
– Classe Ouro, na próxima terça-
-feira (2), às 18h, no auditório 
do pleno do Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado de Pernam-
buco (TRE-PE). O Conselho da 
Medalha do Mérito Eleitoral Frei 
Caneca decidiu, por unanimi-
dade, outorgar a medalha aos 

magistrados pelos inestimáveis 
serviços prestados à Justiça Eleito-
ral Brasileira.
Decano – Baiano, Lázaro Guima-
rães, decano desta Corte, está no 
TRF5 desde 1989. Entrou na Justiça 
Federal em 1982 e recebeu o títu-
lo de Cidadão Pernambucano da 
Assembleia Legislativa do Estado, 
em 2002. Foi desembargador do 
Tribunal Regional Eleitoral de Per-
nambuco no ano de 1993 e voltou 

DG de portas abertas
A Diretoria Geral (DG) informa 
que continua ativa a caixa de 
sugestões no térreo, próxima aos 
elevadores, que pode ser utilizada 
para registrar as sugestões, dúvi-
das e reclamações dos servidores 
e do público em geral que fre-
quenta o prédio sede do TRF5 e 
seus anexos. Segundo a DG, não 
é preciso se identificar, mas as 
pessoas que o fizerem, receberão 
a resposta do encaminhamento 
dado à sugestão.

trados de primeiro e segundo 
graus e representantes de entida-
des de classe, com a incumbência 
de, entre outras coisas, elaborar 
o plano de proteção e assistência 
aos juízes em situação de risco e 
decidir sobre pedidos de proteção 
especial, formulados por magis-
trados. Essas e outras medidas se 
justificam nos casos de ameaças 
e atentados a alguns juízes que 
exercem suas atribuições nas varas 
criminais. A íntegra do documen-
to pode ser conferida no Portal 
do Conselho Nacional de Justiça: 
www.cnj.jus.br.

ao cargo em abril de 
1995, permanecendo 
até 1996.
Imortal – Paulo 
Gadelha faz par-
te do TRF5 desde 
2001. Em fevereiro 
de 2011, assumiu a 
cadeira 23 da Aca-
demia Paraibana de Letras (APL), 
seu estado de origem, se tor-
nando imortal da APL. Neste ano 

também tomou posse como 
desembargador-substituto do 
TRE-PE.
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