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Edifício Chanteclair
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Centro de Conciliação em Juazeiro do 
Norte será inaugurado amanhã

Dia Internacional 
da Mulher

Presidente do TRF5 assina ato para 
pagamento de precatórios da Paraíba

Cidadão
Juazeirense

Justiça Federal na 
5ª Região vai ga-

nhar mais um espaço de 
referência para a promo-
ção da cultura de paz. 
Amanhã (9), às 14h30, o 
presidente do Tribunal 
Regional Federal da 5ª 
Região – TRF5, desem-
bargador federal Rogério 
Fialho Moreira; o coor-
denador do Gabinete da 
Conciliação na 5ª Região, desem-
bargador federal Fernando Braga 
Damasceno; o diretor do Foro da 
Justiça Federal no Ceará (JFCE), 
juiz federal Bruno Carrá; e o di-

Aniversariantes

Ministro Jorge Mussi
STJ
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O presidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 5ª Região – TRF5, 
desembargador federal Rogério 
Fialho Moreira, assinou, ontem 
(7/3), na presença do juiz auxiliar 
da Presidência do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 13ª Região – 
TRT13, Marcello Wanderley Maia 

Paiva, o Ato Normativo Conjunto 
com o TRT13 e com o Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), 
objetivando o rateio dos valores 
depositados nas contas especiais 
de precatórios dos entes submeti-
dos a regime especial de pagamen-
to, de que trata a Emenda Constitu-

O presidente do TRF5, desembar-
gador federal Rogério Fialho Mo-
reira, será agraciado com o título 
honorífico de Cidadão Juazeiren-
se. A honraria foi aprovada pela 
Câmara Municipal de Juazeiro do 
Norte/CE, mediante votação da 
Resolução nº 839, de autoria dos 
vereadores Glêdson Lima Bezerra, 
atual presidente da Casa Legis-
lativa, e José Nivaldo Cabral de 
Moura. A solenidade de entrega 
do título está marcada para ama-
nhã (9/03), às 16h, no Plenário 
da Câmara Municipal, na Rua do 
Cruzeiro, nº 217, no Centro.

Tombado pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan), o Edifício Chanteclair 
chama a atenção de quem passa 
pela Rua Marquês de Olinda, no 
Recife Antigo. Entre contratos 
imobiliários e disputas judiciais, 
a preocupação com a memória 
do lugar acabou ficando de lado. 
Após mais de 20 anos abandona-
do, uma decisão do TRF5 determi-
nou que o complexo arquitetônico 
fosse integralmente restaurado 
pelos proprietários e locatários. 
O Via Legal desta quarta-feira (8), 
que vai ao ar às 21h, na TV Justi-
ça, conta um pouco da história do 
Chanteclair, que brilhou no pas-
sado como um das mais famosas 
casas noturnas da cidade. Assista 
também pelo YouTube, no www.
youtube.com/ProgramaViaLegal. 

cional 94/2016. O Ato Normativo 
está previsto no parágrafo 1º do 
artigo 9ªº da Resolução 115/2010 
do CNJ.

retor da Subseção Judiciária de 
Juazeiro do Norte/CE, juiz federal 
Lucas Mariano Cunha Aragão de 
Albuquerque, inauguram o Centro 
Judiciário de Solução Consensual 

de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 
da Subseção Judiciária de Jua-
zeiro do Norte. A iniciativa, que 
atenderá aos jurisdicionados de 
31 municípios na Região do Ca-
riri, tem como objetivo fortalecer 
a solução consensual de conflitos 
através de audiências de concilia-
ção, favorecendo respostas ágeis 
e eficazes nos atendimentos judi-
ciais dos habitantes da região. 
CEJUSC – Este ano foram insta-
lados os centros de conciliação 
de João Pessoa/PB, Petrolina/PE 
e Campina Grande/PB. Até o final 
do mês, deverá ser inaugurado o 
CEJUSC de Aracaju-SE.

Dentro da programação come-
morativa ao Dia Internacional da 
Mulher, nesta quarta (8/03), have-
rá, além das palestras “Tornando-
-se ativa fisicamente e mudando 
de vida” e “Clarice Freire e o Pó de 
Lua: uma poesia visual com traços 
femininos”, exposição e venda de 
orquídeas e de vasos artesanais, 
sessões de shiatsu e dicas de ma-
quiagem, no hall do edifício-sede 
do TRF5. As palestras serão reali-
zadas na Sala Capibaribe, ao lado 
do auditório do Pleno, no 1º an-
dar, respectivamente, às 15h e 16h.


