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Novos rumos para os Juizados Especiais Federais em discussão

JFPB terá Central 
de Conciliações

de Agosto

QUINTA

Segurança no trânsito: palestra no TRF5 
expõe dados preocupantes

Juiz Federal 
Glêdison Marques Fernandes

SJCE – Fortaleza

Patrícia Machado Motta
Gab. Des. Fed. Cid Marconi G. de Souza

Aniversariantes

s dados sobre se-
gurança no trânsito 

são alarmantes: a cidade 
do Recife é a capital que 
mais mata no trânsito, 
com 34,7 óbitos para 
cada 100 mil habitan-
tes. Em seguida, vem 
Fortaleza, com 27,1. No 
Brasil, de 2001 a 2013, o 
número de mortes au-
mentou cerca de 50%, 
chegando a 500 mil vítimas nesse 
período. Os dados foram informa-
dos pelo Sargento Silveira, do 1º 
Batalhão de Trânsito de Pernam-
buco, que proferiu palestra, ontem, 

bastante participativo. En-
tre as dúvidas, a 31ª alte-
ração no Código Brasileiro 
de Trânsito: a Lei Federal 
nº 13.290/2016, que torna 
obrigatório o uso de fa-
róis acesos durante o dia 
em rodovias estaduais e 
federais. Silveira informou 
que o objetivo é dar mais 
visibilidade aos veículos, 
a fim de evitar acidentes. 

Em Pernambuco, a fiscalização foi 
suspensa por enquanto. A partir do 
dia 24 de agosto, quem for flagra-
do sem utilizar o farol baixo duran-
te o dia em rodovias será multado.

O coordenador dos Juizados Especiais 
Federais (JEFs) na 5ª Região, desembar-
gador federal Paulo Cordeiro, partici-
pou, na última terça (2/08), da reunião 
da Comissão Permanente dos Juizados 
Especiais Federais, ocorrida na sede do 
Conselho da Justiça Federal (CJF), em 
Brasília (DF). Em pauta, as alterações no 
Regimento Interno das turmas recursais 

eventual aprovação da proposta legisla-
tiva de mudança da contagem para dias 
corridos. A Comissão é presidida pelo 
corregedor-geral da Justiça Federal e 
presidente da TNU, ministro Og Fernan-
des, e composta pelos coordenadores 
dos JEFs dos cinco Tribunais Regionais 
Federais e pelo presidente da Associa-
ção dos Juízes Federais do Brasil. 

Frei Caneca - O desem-
bargador federal Manoel 
Erhardt foi agraciado 
com a Medalha do Mé-
rito Eleitoral Frei Caneca, 
classe ouro. A comenda, 
entregue pelo presiden-
te do Tribunal Regional 
Eleitoral de Pernambuco 
(TRE/PE), desembargador 
Antônio Carlos Alves da 
Silva, homenageia os que 
se destacaram na reali-
zação de trabalhos volta-
dos para a população e a sociedade. 
O presidente em exercício, desem-

A Justiça Federal na Paraíba – JFPB  
terá um Centro Judiciário de Solu-
ção Consensual de Conflitos e Ci-
dadania – CEJUSC, conhecido como 
Central de Conciliações, com o 
objetivo de auxiliar, orientar e esti-
mular a autocomposição, através da 
realização de sessões e audiências 
de conciliação e/ou mediação. A 
portaria foi assinada pelo diretor do 
Foro, juiz federal Rudival Gama do 
Nascimento, na última sexta (29). A 
previsão é que as atividades sejam 
iniciadas em novembro, quando 
ocorrerá a Semana Nacional de 
Conciliação na JFPB (21 a 25/11). O 
CEJUSC será coordenado pelo juiz 
federal Rogério Roberto Gonçalves 
de Abreu, designado pelo TRF5.

no Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, sobre Segurança 
no Trânsito. O público participan-
te, formado majoritariamente por 
agentes de segurança do TRF5, foi 

e regionais de uniformização, a padro-
nização nos JEFs em relação a recursos 
e à apresentação de laudo padrão de 
benefícios por incapacidade. A Comis-
são deliberou que os prazos processuais 
nos JEFs devem ser contados em dias 
úteis em todas as cinco regiões, con-
forme o Regimento Interno da Turma 
Nacional de Uniformização (TNU), até a 

bargador federal Roberto Machado, 
representou o TRF5 na solenidade.


